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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt komisjoni 2012. aasta eduaruande1 ja 26. juuni 2013. aasta ettepaneku 
üle võtta vastu nõukogu soovitus romade tõhusaks integreerimiseks liikmesriikides 
võetavate meetmete kohta2, milles keskendutakse iseäranis töökohtade, eluaseme, 
hariduse ja tervishoiu kättesaadavusele ning kutsutakse liikmesriike üles võtma 
positiivseid meetmeid ja kaasama romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad oma 
võitlusesse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu;

2. palub neil liikmesriikidel, kellele anti Euroopa poolaasta raames täiendavaid riigipõhiseid 
soovitusi romadega seotud probleemide kohta, kõnealused soovitused kiiremas korras ellu 
viia ning võidelda muu hulgas töökohas aset leidva diskrimineerimise vastu, kaasata 
kodanikuühiskond – sealhulgas romade organisatsioonid – otsustusprotsessi ning eraldada 
oma romade kaasamist käsitlevates riiklikes strateegiates ette nähtud kohustuste täitmiseks 
lisaks ELi vahenditele ka riiklikke ja muid vahendeid;

3. palub komisjonil nende soovituste elluviimist veelgi põhjalikumalt jälgida ning kasutada 
kõiki oma vahendeid selleks, et tagada, et liikmesriigid parandavad oma seadusandlust 
ning võitlevad diskrimineerimise ja segregatsiooni vastu;

4. rõhutab, et roma naiste madal tööalane konkurentsivõime ja madal tööhõivemäär, mille 
peamine põhjus on töö- ja koolitusvõimaluste puudus, diskrimineeriv kohtlemine ja 
puudulik juurdepääs haridusele, ning nende madal haridus- ja koolitustase on suur 
probleem; rõhutab seetõttu, et tööalase konkurentsivõime ja tööhõivemäära suurendamine 
ning nii koolis kui ka tööturul diskrimineerimise vastu võitlemine on kõige olulisemad 
vahendid tööhõivemäära tõstmiseks ning sotsiaalabisõltuvuse ja vaesusriski 
vähendamiseks, suurendades ühtlasi roma naiste majanduslikku iseseisvust ja parandades 
oluliselt nende sotsiaalset kaasatust;

5. palub liikmesriikidel ja komisjonil tegeleda strateegia „Euroopa 2020” ja riiklike 
reformikavade elluviimisel järjepidevalt soolise võrdõiguslikkuse küsimusega ning pidada 
esmatähtsaks naiste tööturul osalemise takistuste kõrvaldamist;

6. kutsub komisjoni üles jälgima ja hindama, mil määral võetakse romade kaasamist 
käsitlevates riiklikes strateegiates arvesse soolist aspekti ning roma naiste mitmekordset ja 
valdkonnaülest diskrimineerimist neljas esmatähtsas valdkonnas (töökohad, tervishoid, 
eluase ja haridus), pöörates iseäranis tähelepanu diskrimineerimisvastase võitluse ja 
põhiõiguste kaitse meetmetele;

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel analüüsida roma naiste tööturul osalemise takistusi ja 
need kõrvaldada ning ühtlasi rõhutada naiste rolli oma laste ja kogukonnaliikmete 
motiveerimisel, et nad omandaksid hariduse ning osaleksid hiljem tööturul;

                                               
1 COM(2012)0226 final.
2 COM(2013)0460 final.
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8. nõuab liikmesriikidelt tungivalt roma naiste FIEna tegutsema hakkamise takistuste 
uurimist, et välja töötada kavad, mis võimaldaksid juurdepääsetavat, kiiret ja soodsat roma 
naiste registreerimist ettevõtjatena ning neile laenude – sealhulgas mikrolaenude –
kättesaadavaks tegemist koos asjakohaste nõustamis- ja koolitusprogrammidega;

9. palub liikmesriikidel luua alustavatele ettevõtetele ja väikeettevõtjatele mikrolaenude 
süsteem, milles eelistatakse roma naistest laenusaajaid;

10. kinnitab, et romade haridustasemes on sugupoolte vahel suuri erinevusi, sest on andmeid, 
et roma naiste kirjaoskuse määr on keskmiselt 68%, võrreldes roma meeste 81%-ga, ning 
roma tüdrukute seas on algkoolis õppijate määr vaid 64%, kusjuures selline erinevus on 
täheldatav ka kutsekoolis õppijate seas; möönab siiski, et liikmesriigiti on need andmed 
väga erinevad;

11. rõhutab, et piiratud juurdepääs haridusele suurendab liigvarajaste abielude ja raseduste 
riski, mis toob kaasa õpingute varajase katkestamise ja vähendab ühtlasi 
tööhõivevõimalusi täiskasvanueas, mis koos teiste teguritega suurendab vaesusriski; 
nõuab seetõttu kõigilt asjaga seotud osapooltelt tungivalt selle nõiaringi katkestamist; 

12. on seisukohal, et roma õpilastele põhjalikuma seksuaalhariduse andmine võiks positiivse 
mõjuna vähendada õpingute katkestamist, mis on tihti liigvarajaste raseduste ja abielude 
tagajärjeks;

13. palub liikmesriikidel koostada ja kasutusele võtta pereplaneerimise (teadlikkuse tõstmine, 
juurdepääs rahastamisele) kavad, et parandada roma emade tervist; kutsub ühtlasi 
liikmesriike üles vähendama rasedate varajase arvelevõtmise ja jälgimise ning emade 
nõustamise teel väikelaste ja emade suremust ning enneaegsete sünnituste hulka;

14. kutsub liikmesriike romade integreerimise riiklike strateegiate rakendamisel ja komisjoni 
nende strateegiate koordineerimisel ja hindamisel üles rõhutama tütarlastele hariduse 
andmise toetamiseks ning õpingute varajase katkestamise ja koolist puudumise vastu 
võitlemiseks võetavate meetmete prioriteetsust;

15. palub ühtlasi komisjonil võtta tervishoiuteenuste osutamisel kasutusele sootundlik 
lähenemisviis, et tagada nende teenuste kättesaadavus ühiskonnast kõrvale jäetud roma 
kogukondade tütarlastele ja naistele;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkujate jaoks 
kasutusele sootundlikkust ja kultuurilisi iseärasusi käsitlevad süstemaatilised 
koolituskavad;

17. rõhutab, et roma tütarlastele hariduse andmine aitab mitmeti kaasa roma inimeste elu 
paremaks muutmisele, sest muu hulgas on see oluline tingimus roma naiste tööalase 
konkurentsivõime tõstmiseks ja tööturule juurdepääsu hõlbustamiseks ning tagab 
mõningase kindluse sissetuleku osas ja on hädavajalik vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
ületamiseks; tõdeb ka seda, et õpetajatele roma kultuurist põhjalikumate teadmiste 
andmine aitab vähendada tõrjutust; kutsub seetõttu liikmesriike üles võitlema 
segregatsiooni vastu, tagama kaasavamat ja kättesaadavamat haridust ja kultuuriliselt 
tundlikke õpetamismeetodeid, kaasama roma taustaga kooli abitöötajad ja lapsevanemad 
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kooliellu ning seadma prioriteediks töötajate oskuste taseme ja tööturu nõudmiste parema 
kokkulangevuse;

18. rõhutab vajadust tagada võrdne, ilma diskrimineerimiseta juurdepääs haridus- ja 
koolitussüsteemidele; kutsub liikmesriike üles edendama õpetajakoolitusprogramme 
eesmärgiga anda roma lastele ja eriti tütarlastele parem haridus; rõhutab sellega seoses ka 
asjaolu, et haridusalase nõustamise ja elukutse valiku seisukohast on eriti oluline osa 
tütarlaste lähikondlastel – lapsevanematel, sugulastel ja sõpradel; kutsub ühtlasi 
liikmesriike üles edendama tütarlaste haridust kogu protsessi jooksul, muu hulgas toetades
neid inimesi, kes noori kõige enam mõjutavad; 

19. palub komisjonil toetada integreeritud, sootundlikku ja kultuuriliselt tundlikku haridust, et 
muuta haridus ühiskonnast kõrvale jäetud roma kogukondade jaoks huvipakkuvamaks;

20. kutsub liikmesriike üles edendama inimressursside strateegiatesse positiivsete meetmete, 
nt roma naistele mõeldud koolituskursuste, kirjaoskuse tundide ja praktikavõimaluste 
lisamist, et seeläbi tõsta roma naiste tööalast konkurentsivõimet nii avalikus teenistuses 
kui ka erasektoris;

21. rõhutab, et eriti suures töötuks jäämise ohus on roma noored, kes võivad jääda pikaks 
ajaks ühiskonnast kõrvale, mistõttu ähvardab neid hiljem ka suurem oht sattuda vaesusse; 
rõhutab seetõttu regulaarse kooliskäimise ning põhi- ja/või keskhariduse omandamise, 
hiljem ka kutseõppe lõpetamise tähtsustamise vajadust, mis võib range 
diskrimineerimisvastase poliitika ja töökohtade loomise kaasabil märgatavalt tõsta roma 
noorte tööalast konkurentsivõimet ja suurendada nende kaasatust liikmesriikide 
sotsiaalkindlustussüsteemidesse; kutsub liikmesriike üles pakkuma roma õppuritele 
keskastmes ja kõrgkoolis sihtotstarbelisi stipendiume ja juhendamist, et rohkemad roma 
õppurid saaksid piisaval tasemel hariduse;

22. ergutab liikmesriike võtma vajalikke meetmeid romade kutseõppes ja elukestvas õppes 
osalemise suurendamiseks, et tagada neile paremad võimalused tööturul ja vähendada 
vaesust;

23. kutsub üles toetama ja edendama romade sisenemist tööturule; leiab, et tööhõiveteenuste 
ja -meetmete diferentseerimiseks ning juhendamisprotsesside arendamiseks on vaja roma 
taustaga tugiisikuid ja nõustajaid;

24. palub, et komisjon ja liikmesriigid looksid kogukonnapõhise hariduse ja sotsiaalteenuste 
valdkonnas roma noortele alates varasest lapseeast kuni kõrghariduse omandamiseni eri 
juhendamis- ja tugisüsteemid, pöörates erilist tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse 
küsimustele;

25. on seisukohal, et sotsiaalhoolekandesüsteemide kohandamine on vajalik, et tagada 
kõikidele inimväärne elu, soodustades ühtlasi aktiivset osalemist tööturul, parandades 
tööhõivevõimalusi esmasel tööturul ja võideldes diskrimineerimise vastu; kutsub üles 
toetama romade integreerumist ning muutma sotsiaal- ja tervishoiuteenused kaasavamaks 
ja sihipärasemaks;

26. märgib, et tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning pere- ja tööelu ühitamiseks vajalikele 



PE514.570v02-00 6/8 AD\1003876ET.doc

ET

kvaliteetsetele lapsehoiuteenustele, kvaliteetsetele väikelaste haridus- ja 
arendamisteenustele ning lapsevanemate partnerlusel põhineva hariduse võimalustele 
juurdepääsu parandamine, eeskätt maapiirkondades, võiks avaldada positiivset mõju 
romade integreerumisele ja roma naiste tööelus osalemisele; rõhutab sellega seoses 
liikmesriikide kohustust investeerida oma lapsehoiuteenuseid pakkuvate asutuste personali 
suurendamisse ja kvaliteeti, et täita lastehoiuga seotud Barcelona eesmärgid;

27. nõuab, et liikmesriigid kasutaksid täiel määral ära struktuurifondide ja eriti Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) võimalusi romade haridus- ja tööhõivealase olukorra parandamiseks, 
et pakkuda neile reaalset võimalust olla sotsiaalselt kaasatud ja vältida vaesust, mille määr 
on püsivalt kõrge; ergutab liikmesriike jälgima regulaarselt tehtud edusamme, eriti noorte 
romade ja eelkõige naiste hariduse ja koolituse alal; 

28. kutsub üles tagama võrdset kohtlemist eluaseme asjus ja vähendama ebakindlust;

29. rõhutab, et marginaliseerumise ennetamine peab algama lapsepõlvest; usub, et vaesuse 
põlvest põlve edasiandmise lõpetamiseks on väga oluline valida lähenemisviis, mis on 
suunatud eri põlvkondade naistele;

30. kutsub liikmesriike üles kaotama ruumilise eraldatuse, sunniviisilise väljatõstmise ja 
kodutuse, millega roma mehed ja naised kokku puutuvad, ning kujundama välja tõhusa ja 
läbipaistva eluasemepoliitika;

31. nõuab roma keele ja kultuuri arendamist ja edendamist, romade küsimustega tegelevate 
haldusstruktuuride loomist, romadega seotud poliitika ja selle elluviimise tõhustamist ning 
aktiivsemat osalemist romade küsimusi käsitlevas rahvusvahelises koostöös;

32. nõuab liikmesriikidelt tungivalt mis tahes kujul esineva naistevastase vägivalla, 
koduvägivalla ja seksuaalse ärakasutamise probleemiga tegelemist ning 
inimkaubandusega võitlemist, kuna see mõjutab paljusid roma naisi ning on sageli nende 
töötusest ja hariduse puudumisest tuleneva vaesumise ja sotsiaalse tõrjutuse tagajärg;

33. palub komisjonil võtta arvesse nõukogu järeldusi, mille kohaselt tuleks erilist tähelepanu 
pöörata roma naiste ja tütarlaste huvidele ja raskustele ning mis nõuavad soolise aspekti 
rakendamist kõikides romade kaasamisega seotud poliitikavaldkondades ja meetmetes;

34. palub komisjonil käsitleda soolist võrdõiguslikkust ja roma naiste aktiivset osalemist 
süstemaatiliselt ja muutuste ajendajana, sest sellisest mõtteviisist jääb praegustes romade 
kaasamist käsitlevates riiklikes strateegiates vajaka;

35. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seadma horisontaalseks eesmärgiks roma naiste 
suutlikkuse ja mõjujõu suurendamise kõikides romade kaasamist käsitleva ELi strateegia 
esmatähtsates valdkondades;

36. palub komisjonil ja liikmesriikidel pöörata romade riiklike integratsioonistrateegiate 
rakendamisel rohkem tähelepanu roma naiste suuremale ja tõhusamale kaasamisele;

37. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja ELi läbirääkijariigid tagaksid, et riiklikud strateegiad 
toetavad ühiskonna ülesehitamisprotsessis tähtsat ülesannet täitvate roma naiste ja 
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tütarlaste mõjuvõimu ja suutlikkuse suurendamist ning neile mõeldud juhtimisalaseid 
programme;

38. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koguma, analüüsima ja avaldama usaldusväärseid 
sooliselt eristatud statistilisi andmeid, mis võimaldaksid strateegiaid asjakohaselt hinnata 
ja uuendada ning mõõta strateegiast tulenevate projektide ja meetmete mõju roma naistele.
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