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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá zprávu Komise o pokroku z roku 20121 a návrh doporučení Rady o účinných 
opatřeních v oblasti integrace Romů ve členských státech ze dne 26. června 20132 se 
zvláštním zaměřením na přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělávání a zdravotní péči, který 
vyzývá členské státy, aby zavedly pozitivní opatření a strategie integrace Romů do svého 
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

2. vyzývá členské státy, které navíc dostaly doporučení pro jednotlivé země v rámci 
evropského semestru o otázkách týkajících se Romů, aby tato doporučení rychle provedla 
a aby bojovaly proti diskriminaci, včetně diskriminace na pracovišti, aby do rozhodování 
zapojily občanskou společnost – včetně romských organizací – a aby vyčlenily finanční 
prostředky nejen EU, ale taktéž vnitrostátní a další prostředky za účelem dodržení závazků 
svých vnitrostátních strategií začlenění Romů;

3. vyzývá Komisi, aby provádění těchto doporučení sledovala ještě podrobněji a aby 
používala všechny své nástroje k zajištění toho, aby členské státy vylepšily své právní 
předpisy a bojovaly proti diskriminaci a segregaci;

4. zdůrazňuje, že klíčovým problémem jsou nízká zaměstnatelnost romských žen a jejich 
nízká míra zaměstnanosti způsobené nedostatkem pracovních příležitostí a příležitostí pro 
odbornou přípravu, diskriminačními praktikami, nedostatečným přístupem ke vzdělávání, 
nízkým dosaženým vzděláním a nedostatečnou odbornou přípravou těchto žen; 
zdůrazňuje, že řešení otázky lepší zaměstnatelnosti, vyšší míry zaměstnanosti a 
diskriminace jak ve škole, tak na trhu práce je tudíž jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak 
dosáhnout vyšší míry zaměstnanosti, snížit závislost na sociální pomoci a omezit riziko 
chudoby a zvýšit tak finanční nezávislost romských žen a významně zlepšit jejich sociální 
začlenění;

5. vyzývá členské státy a Komisi, aby se soustavně během celého procesu provádění 
strategie EU 2020 a vnitrostátních programů reforem zabývaly otázkou rovnosti žen a 
mužů a přednostně se věnovaly řešení překážek účasti žen na trhu práce;

6. vyzývá Komisi, aby sledovala a vyhodnocovala, do jaké míry vnitrostátní strategie 
integrace Romů zohledňují hledisko rovnosti žen a mužů a problém vícenásobné a 
průřezové diskriminace, které jsou romské ženy vystaveny, ve čtyřech prioritních 
oblastech, které byly stanoveny (zaměstnání, zdravotní péče, bydlení a vzdělání), a to 
zejména, pokud se jedná o antidiskriminační opatření a opatření na ochranu základních 
práv;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby analyzovaly a odstranily překážky, které brání 
romským ženám vstoupit na trh práce, a kromě toho zdůraznily úlohu, kterou ženy mají 

                                               
1 KOM(2012) 226 v konečném znění.
2 KOM(2013) 460 v konečném znění.
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při motivaci svých dětí a členů své komunity ke vzdělávání a později k účasti na trhu 
práce;

8. naléhá na členské státy, aby přezkoumaly překážky bránící samostatné výdělečné činnosti 
romských žen a vytvořily programy, které umožní dostupnou, rychlou a levnou registraci 
pro romské podnikatelky, a aby pro ně zpřístupnily úvěry, včetně mikroúvěrů, spolu s 
odpovídajícími zaučovacími a školícími programy;

9. vyzývá členské státy, aby rozvinuly systémy mikroúvěrů, které budou zaměřeny na malé 
začínající podniky a podnikání a u kterých budou romské ženy upřednostňovanými 
příjemci;

10. opakuje, že nedostatky ve vzdělávání Romů mají závažný rozměr, i pokud jde o rozdíly 
mezi muži a ženami, neboť podle údajů dosahuje gramotnost romských žen v průměru 
68 %, zatímco u romských mužů je gramotných 81 %, a počet romských dívek zapsaných 
do základních škol dosahuje pouze 64 %; tohoto rozdílu si lze také všimnout u počtu 
studentů odborného vzdělávání; uznává však, že tyto statistické údaje se mezi členskými 
státy velmi liší;

11. zdůrazňuje, že omezený přístup ke vzdělání zvyšuje riziko manželství a těhotenství 
v raném věku a tím i předčasného ukončení školní docházky, a má také dopady v podobě 
omezeného množství pracovních příležitostí v dospělosti, což spolu s jinými faktory 
zvyšuje riziko chudoby; naléhavě proto vyzývá všechny příslušné strany, aby prolomily 
tento začarovaný kruh; 

12. zastává názor, že na romské studenty a žáky by mohla mít v mnoha případech pozitivní 
dopad intenzivnější sexuální výchova, díky níž by se mohl snížit počet případů 
předčasného ukončení školní docházky, které jsou často důsledkem těhotenství nebo 
sňatku v raném věku;

13. vyzývá členské státy, aby připravily a zahájily programy plánování rodičovství (zvyšování 
informovanosti, finanční dostupnost) za účelem zlepšení zdraví romských matek; vyzývá 
také členské státy, aby snížily úmrtnost dětí, úmrtnost matek a předčasné porody pomocí 
včasného zaměření na těhotné ženy, jejich sledování a poskytování konzultací ohledně 
mateřství;

14. vyzývá členské státy, aby při provádění svých vnitrostátních strategií integrace Romů 
zdůraznily prvořadý význam opatření, které podporují vzdělávání dívek a bojují 
proti předčasnému ukončování školní docházky a záškoláctví, a Komisi, aby při 
koordinování a hodnocení těchto strategií učinila totéž;

15. vyzývá Komisi, aby rovněž zavedla hledisko rovnosti pohlaví do poskytování služeb 
zdravotní péče proto, aby k nim měly zajištěn přístup i dívky a ženy z marginalizovaných 
romských komunit;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly systematické školící programy pro sociální 
služby a poskytovatele zdravotnických služeb týkající se vnímavosti vůči genderovým 
otázkám a kulturním odlišnostem;
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17. zdůrazňuje, že vzdělávání romských dívek má komplexní dopad na zlepšení života Romů, 
neboť je mimo jiné zásadní podmínku pro zvýšení zaměstnatelnosti romských žen, 
usnadnění jejich přístupu na trh práce  a zajištění určitého stabilního příjmu a je nezbytné 
pro překonání chudoby a sociálního vyloučení; připomíná, že zlepšování znalostí učitelů o 
romské kultuře přispívá k omezení vyloučení; vyzývá proto členské státy, aby bojovaly 
proti segregaci, zaručily přístupnější vzdělání, které více podporuje začlenění, kulturně 
ohleduplné výukové metody a zapojení školních asistentů romského původu a rodičů do 
života školy, a přijaly za svou prioritu zlepšení pracovních dovedností, které odpovídají 
poptávce na trhu práce;

18. zdůrazňuje, že je třeba zajistit rovný přístup bez diskriminace ke vzdělávání a odborné 
přípravě; vyzývá členské státy, aby podporovaly odbornou přípravu pro učitele, aby se 
zlepšilo vzdělávání romských dětí, zejména dívek; v této souvislosti také zdůrazňuje 
zvláštní význam společenské referenční skupiny dívek, rodičů, příbuzných či přátel, kteří 
mají ústřední úlohu při poskytování rad o vzdělávání a profesní dráze; vyzývá rovněž 
členské státy, aby podporovaly vzdělávání dívek během tohoto procesu, mimo jiné, aby 
podporovaly jednotlivce, kteří mají na mladé lidi největší vliv; 

19. vyzývá Komisi, aby podpořila integrované, genderově a kulturně citlivé vzdělávání, aby 
bylo zajímavější pro marginalizované romské komunity;

20. vyzývá členské státy, aby podporovaly začlenění pozitivních opatření do strategií v oblasti 
lidských zdrojů, jako jsou kurzy odborné přípravy, kurzy gramotnosti a stáže pro romské 
ženy, jako způsobu podpory zaměstnatelnosti techto žen jak ve veřejných službách, tak v 
soukromém sektoru;

21. zdůrazňuje, že nezaměstnaností je nejvíce ohrožena romská mládež, čímž je vystavena 
riziku, že bude dlouhodobě vyloučena z většinové společnosti, což také znamená, že 
následně bude vystavena vyššímu riziku chudoby; zdůrazňuje proto, že je důležité 
podporovat pravidelnou školní docházku a dokončení základního nebo středoškolského 
vzdělání včetně odborné přípravy v pozdější fázi života, čímž se společně s přísnými 
antidiskriminačními politikami a vytvářením pracovních míst značně zvýší uplatnitelnost 
mladých Romů na trhu práce a jejich účast na systémech sociálního zabezpečení v 
členských státech; vyzývá také členské státy, aby v rámci středoškolského a 
vysokoškolského vzdělávání poskytovaly cílená stipendia a odborné vedení romským 
studentům, aby mohlo stále více romských studentů, a zejména romských dívek, získat 
odpovídající vzdělání;

22. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření a podnikly nezbytné kroky pro zvýšení účasti 
romské populace na odborném a celoživotním vzdělávání a zvýšily tak její šanci na 
začlenění na trhu práce a snížily chudobu;

23. vyzývá k podpoře a propagaci vstupu romské populace na trh práce; připomíná, že k 
tomu, aby se služby a opatření v oblasti správy zaměstnanosti specializovaly a aby byly 
vytvořeny poradenské procesy, je zapotřebí podpůrný personál a osobní poradci romského 
původu;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily specifický zaučovací a podpůrný vzdělávací 
systém pro romskou mládež pomocí vzdělávání v komunitách a sociálních služeb od 
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raného dětství po vysoké školy se zvláštní pozorností věnovanou otázkám rovnosti žen a 
mužů;

25. domnívá se, že je nutné upravit systémy sociálního zabezpečení s cílem podpořit důstojný 
život pro všechny a zároveň podpořit aktivní účast na trhu práce, zlepšit vyhlídky na 
pracovní uplatnění a bojovat s diskriminací; vyzývá k zlepšení integrace romské populace 
a k otevřenějším a účinněji zaměřeným sociálním a zdravotnickým službám;

26. konstatuje, že zlepšení přístupu ke zdravotnickým službám, větší úsilí o zajištění rovného 
přístupu ke kvalitním zařízením péče o děti za účelem sladění rodinného a pracovního 
života a ke kvalitnímu vzdělávání dětí v raném věku, službám pro rozvoj dětí a vzdělávání 
založenému na partnerství s rodiči by mohlo mít ve venkovských oblastech pozitivní 
dopad na integraci Romů a profesní začlenění romských žen; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že členské státy jsou odpovědné za investování do navýšení počtu 
zaměstnanců a za kvalitu jejich zařízení péče o děti s cílem splnit barcelonské cíle týkající 
se zařízení pro péči o děti;

27. vyzývá členské státy, aby plně využívaly možností, které jim poskytují strukturální fondy, 
a zejména Evropský sociální fond, ke zlepšení situace jak ve vzdělávání, tak v 
zaměstnávání Romů, tak aby Romové mohli mít skutečnou naději na sociální začlenění a 
unikli přetrvávající vysoké míře chudoby; naléhavě vyzývá členské státy, aby pravidelně 
sledovaly pokrok, zejména s ohledem na vzdělávání a odbornou přípravu mladých Romů, 
zejména žen; 

28. žádá, aby bylo zajištěno rovné zacházení v oblasti bydlení a se omezila nejistota;

29. zdůrazňuje, že prevence marginalizace musí začínat v dětství; domnívá se, že je zásadní 
zavést přístup, který se zaměří na různé generace žen, aby skončil přenos chudoby mezi 
generacemi;

30. vyzývá členské státy, aby zabránily územní segregaci, nucenému vystěhovávání 
a bezdomovectví, kterým čelí romští muži a ženy, a aby byly zavedeny účinné a 
transparentní politiky bydlení;

31. vyzývá, aby byl podporován a rozvíjen romský jazyk a kultura, aby byly vytvořeny 
správní struktury, které se budou zabývat romskou otázkou, aby byla dále podporována 
romská politika a její uskutečňování a aby se zvýšila účast na mezinárodní spolupráci 
týkající se romských otázek;

32. naléhavě žádá členské státy, aby řešily otázky násilí na ženách, domácího násilí 
a sexuálního vykořisťování ve všech formách a aby bojovaly proti obchodování s lidmi, 
které se týkají velkého počtu romských žen a jsou často důsledkem chudoby a sociálního 
vyloučení romských žen kvůli jejich nezaměstnanosti a nedostatečnému vzdělání;

33. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu závěry Rady, že „by se zvláštní pozornost měla 
věnovat zájmům a obtížím mladých romských žen a dívek“, a aby bylo ve všech 
politikách a opatřeních začlenění Romů zohledněno hledisko pohlaví;

34. vyzývá Komisi, aby přijala systematický přístup pro rovnost žen a mužů a pro aktivní 
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účast romských žen jako činitelek změn, který v současné době v rámci vnitrostátních 
strategií integrace Romů chybí;

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby do všech prioritních oblastí strategie EU pro integraci 
Romů začlenily jakožto horizontální cíl budování kapacit a emancipaci romských žen;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby zahrnuly větší a efektivnější zapojení romských žen 
do provádění vnitrostátních strategií integrace Romů;

37. naléhavě žádá členské státy a přistupující země EU, aby zajistily, že vnitrostátní strategie 
budou podporovat programy emancipace, budování kapacit a vůdcovských schopností pro 
romské ženy a dívky, které hrají významnou roli při budování komunit;

38. vyzývá Komisi a členské státy, aby sbíraly, analyzovaly a zveřejňovaly spolehlivé 
statistické údaje členěné podle pohlaví, aby bylo možné vyhodnocovat a řádně 
aktualizovat strategie a měřit dopady projektů a intervencí v rámci strategií týkající se 
romských žen.
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