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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen komission antamaan vuoden 2012 edistymiskertomukseen1 ja 26. päivänä 
kesäkuuta 2013 annettuun ehdotukseen neuvoston suositukseksi romanien integraatiota 
jäsenvaltioissa edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä2, joissa painotetaan erityisesti 
työllisyyttä, asumista, koulutusta ja terveydenhoitoa ja kehotetaan jäsenvaltioita 
toteuttamaan myönteisiä erityistoimenpiteitä sekä sisällyttämään romanien 
integrointistrategiat köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita, jotka saivat lisäksi talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä 
romaneihin liittyviä asioita koskevia maakohtaisia suosituksia, toteuttamaan ne nopeasti ja 
torjumaan syrjintää myös työpaikoilla, osallistamaan kansalaisyhteiskunnan, mukaan 
luettuna romanijärjestöt, päätöksentekoon ja kohdentamaan EU-varojen lisäksi myös 
kansallisia ja muita varoja romanien kansallisten integrointistrategioidensa sitoumusten 
täyttämiseen;

3. kehottaa komissiota seuraamaan suosituksiensa toteuttamista entistä tiiviimmin ja 
käyttämään kaikki keinonsa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot parantavat 
lainsäädäntöään ja torjuvat syrjintää ja erottelua;

4. korostaa, että romaninaisten heikko työllistyvyys ja alhaiset työllisyysluvut, jotka johtuvat 
työ- ja koulutusmahdollisuuksien puutteesta, syrjivistä käytännöistä ja koulutukseen 
pääsyn rajallisuudesta sekä romaninaisten alhaisesta koulutustasosta, on vakava ongelma; 
painottaa, että näin ollen pyrkiminen työllistymisen nostamiseen ja korkeampien 
työllisyyslukujen saavuttamiseen sekä puuttuminen heikkoon työllistymiseen ja syrjintään 
koulussa ja työmarkkinoilla ovat tehokkaimpia keinoja nostaa työllisyysastetta, vähentää 
riippuvuutta sosiaalituesta ja parantaa huomattavasti romaninaisten sosiaalista osallisuutta;

5. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota käsittelemään sukupuolten välistä tasa-arvoa 
johdonmukaisella tavalla Eurooppa 2020 -strategian ja kansallisten uudistusohjelmien 
toteutuksessa sekä asettamaan ensisijaiseksi painopistealueeksi naisten työmarkkinoille 
osallistumista koskevien esteiden poistamisen;

6. kehottaa komissiota arvioimaan, kuinka hyvin romanien kansallisissa 
integrointistrategioissa ja erityisesti syrjinnänvastaisissa ja perusoikeuksien suojelemiseen 
tähtäävissä toimissa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma sekä romaninaisten kokema 
moninkertainen ja moniperusteinen syrjintä neljällä painopistealueella (työllisyys, terveys, 
asuminen ja koulutus), sekä valvomaan niiden toteutusta;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita analysoimaan ja poistamaan romaninaisten 
työmarkkinoille osallistumisen esteitä ja lisäksi painottamaan asianmukaisesti naisten 

                                               
1 COM(2012) 226 lopullinen.
2 COM(2013) 460 lopullinen.
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osuutta lasten ja muiden yhteisön jäsenten kannustamisessa kouluttautumaan ja 
myöhemmin osallistumaan työmarkkinoille;

8. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan romaninaisten itsenäisen ammatin harjoittamisen 
esteitä, perustamaan ohjelmia, joilla romaniväestöön kuuluville naisyrittäjille 
mahdollistetaan helppokäyttöinen, nopea ja edullinen rekisteröinti, ja tarjoamaan heille 
mahdollisuus saada lainaa – myös mikrolainoja – sekä asiaankuuluvia ohjaus- ja 
koulutusohjelmia;

9. kehottaa jäsenvaltioita luomaan mikrolainajärjestelmiä, jotka on tarkoitettu uusille 
pienyrityksille ja yrittäjille ja joiden luotonsaajia ovat ensisijaisesti romaninaiset;

10. toistaa, että romanien koulutustasossa on huomattavia eroja sukupuolten välillä, sillä 
tilastojen mukaan romaninaisista keskimäärin 68 % on luku- ja kirjoitustaitoisia, kun taas 
romanimiehistä 81 % osaa lukea ja kirjoittaa; toteaa lisäksi, että vain 64 % romanitytöistä 
käy peruskoulun ala-astetta ja että tämä ero on selkeä myös ammatillista koulutusta 
saavien osalta; toteaa, että jäsenmaiden välillä tosin on suuria eroja näissä tilastoissa;

11. painottaa, että rajoittunut pääsy koulutukseen lisää varhaisen avioitumisen ja lasten 
hankkimisen riskiä, joka johtaa koulunkäynnin keskeyttämiseen nuorena sekä heikentää 
työmahdollisuuksia aikuisiällä, mikä muiden tekijöiden ohella lisää köyhyysriskiä; 
kehottaa näin ollen kaikkia asianomaisia toimijoita katkaisemaan tämän noidankehän; 

12. katsoo, että romanikoululaisten sukupuolivalistuksen lisääminen voisi vähentää koulun 
keskeyttämistä, joka usein johtuu nuorena avioitumisesta ja lasten hankkimisesta;

13. kehottaa jäsenvaltioita luomaan ja käynnistämään perhesuunnitteluohjelmia (valistus, 
taloudellinen saavutettavuus), joilla parannetaan romaniäitien terveyttä; kehottaa 
jäsenvaltioita myös vähentämään lapsikuolleisuutta, äitiyskuolleisuutta ja ennenaikaisia 
synnytyksiä seuraamalla kattavasti jo varhaisessa vaiheessa raskaana olevien naisten tilaa 
ja antamalla äitiysneuvontaa;

14. kehottaa romanien kansallisia integrointistrategioita toteuttavia jäsenvaltioita ja kyseisiä 
strategioita yhdenmukaistavaa ja arvioivaa komissiota asettamaan etusijalle toimet, joilla 
pyritään tehostamaan tyttöjen koulutusta koulunkäynnin keskeyttämisen ja poissaolojen 
torjumiseksi;

15. kehottaa komissiota soveltamaan sukupuolierot huomioon ottavaa näkökulmaa 
terveyspalvelujen tarjonnassa myös sen varmistamiseksi, että syrjäytyneiden 
romaniyhteisöjen tytöt ja naiset pääsevät näistä palveluista osallisiksi;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan järjestelmällisesti sukupuolierojen 
huomioon ottamista ja kulttuurieroja käsitteleviä koulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujentarjoajille;

17. korostaa, että romanityttöjen kouluttautuminen vaikuttaa monitahoisesti romanien 
elinolosuhteiden parantamiseen, sillä se on yksi tärkeistä edellytyksistä romaninaisten 
työllistettävyydelle, tarjoaa toimeentuloturvaa ja on olennainen tekijä köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen voittamisessa; toteaa lisäksi, että opettajien romanikulttuurin 
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tuntemuksen lisääminen auttaa vähentämään syrjäytymistä; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita torjumaan erottelua sekä takaamaan osallistavamman koulutuksen, johon on 
helppo päästä, kulttuurierot huomioon ottavat opetusmenetelmät, romanitaustaisten 
kouluavustajien palkkaamisen ja vanhempien osallistamisen sekä asettamaan etusijalle 
sen, että ammatilliset taidot saatetaan vastaamaan työmarkkinoiden kysyntää;

18. korostaa, että on tarpeen varmistaa yhdenmukainen ja syrjimätön pääsy yleissivistäviin ja 
ammatillisiin koulutusjärjestelmiin; kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
opettajankoulutusohjelmia, joiden tavoitteena on lisätä romanilasten ja erityisesti 
romanityttöjen koulunkäyntiä; korostaa myös, että tyttöjen sosiaalisella viiteryhmällä eli 
vanhemmilla, sukulaisilla ja ystävillä on erityinen ja keskeinen merkitys 
kouluttautumisessa ja ammatinvalinnassa; kehottaa myös jäsenvaltioita edistämään 
tyttöjen koko koulutusprosessia tukemalla muun muassa henkilöitä, joilla on eniten 
vaikutusta nuoriin; 

19. kehottaa komissiota tukemaan integroitua sekä sukupuoli- ja kulttuurierot huomioon 
ottavaa koulutusta, jotta koulutus olisi houkuttelevampaa syrjäytyneille romaniyhteisöille;

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään sitä, että henkilöstöstrategioihin sisällytetään 
positiivisia toimenpiteitä, kuten romaninaisten koulutusta, luku- ja kirjoitustaidon opetusta 
ja työharjoittelua, keinona edistää heidän työllistettävyyttään sekä julkisissa palveluissa 
että yksityisellä sektorilla;

21. painottaa, että romaninuorilla on erityisen suuri työttömyysriski, minkä vuoksi he ovat 
vaarassa jäädä pitkäaikaisesti yhteiskunnan valtavirran ulkopuolelle, ja siten myöhemmin 
myös köyhyysriski on tavanomaista suurempi; korostaa, että näin ollen on tärkeää edistää 
säännöllistä koulunkäyntiä ja ensimmäisen ja/tai toisen asteen koulutuksen käymistä 
loppuun sekä myöhemmin ammatillisen koulutuksen suorittamista, mikä voi yhdessä 
tiukkojen syrjinnänvastaisten poliitikoiden kanssa huomattavasti lisätä romaninuorten 
työllistyvyyttä ja pääsemistä jäsenvaltioiden sosiaalivakuutusjärjestelmien piiriin; 
kehottaa jäsenvaltioita myös tarjoamaan toisen asteen ja korkeakouluasteen 
romaniopiskelijoille suunnattuja stipendejä ja opastusta, jotta nykyistä useammat 
romaniopiskelijat ja erityisesti romanitytöt saavuttavat riittävän koulutustason;

22. kannustaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin romanien ammatillisen 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen tukemiseksi, jotta voidaan lisätä heidän 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja vähentää köyhyyttä;

23. kehottaa tukemaan ja edistämään romaniväestön sijoittumista työmarkkinoille; toteaa, että 
työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden eriyttämiseksi samoin kuin ohjausprosessien 
kehittämiseksi tarvittaisiin romanitaustaisia tukihenkilöitä ja tapausten käsittelijöitä;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan yhteisöperusteisten palvelujen ja 
sosiaalipalvelujen välityksellä toimivan erityisesti romaninuorille tarkoitetun 
varhaislapsuudesta korkeakouluun ulottuvan koulutuksen ohjaus- ja tukijärjestelmän 
kiinnittäen erityistä huomiota sukupuolikysymyksiin;

25. katsoo, että sosiaalijärjestelmien mukauttaminen on välttämätöntä, jos aiotaan tarjota 
kaikille ihmisarvoinen elämä ja samalla lisätä aktiivista osallistumista työmarkkinoihin, 
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parantaa työllisyysnäkymiä avoimilla työmarkkinoilla ja torjua syrjintää; kehottaa 
edistämään romaniväestön hyvinvointia ja tehostamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
osallistavuutta ja kohdentumista;

26. toteaa, että romanien integroitumiseen ja romaninaisten työllisyyteen voitaisiin vaikuttaa 
myönteisesti, jos parannetaan terveydenhoitopalvelujen saatavuutta ja pyritään tarjoamaan 
tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaisiin lastenhoitopalveluihin työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi ja parannetaan mahdollisuuksia laadukkaaseen varhaiskasvatukseen 
ja lasten kehittymiseen liittyviin palveluihin sekä vanhempien kumppanuuteen 
perustuvaan koulutukseen erityisesti maaseutualueilla; korostaa, että jäsenvaltioiden 
vastuulla on investoida kansallisten hoitopalveluiden laatuun ja henkilöstön lisäämiseen, 
jotta voitaisiin saavuttaa lastenhoitoa koskevat Barcelonan tavoitteet;

27. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti rakennerahastojen ja erityisesti 
Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia mahdollisuuksia parantaa romanien koulutusta ja 
työllisyyttä, jotta romaneille voidaan tarjota mahdollisuus todelliseen sosiaaliseen 
osallisuuteen sekä mahdollisuus välttyä köyhyydeltä, joka edelleen on yleistä; kannustaa 
jäsenvaltioita valvomaan säännöllisesti erityisesti nuorten romanien ja etenkin naisten 
koulutuksen alalla tapahtuvaa edistystä; 

28. kehottaa turvaamaan yhdenvertaisen kohtelun asumisen alalla ja vähentämään 
turvattomuutta;

29. korostaa, että syrjäytymisen estäminen alkaa jo varhaislapsuudesta; katsoo, että on tärkeää 
hyväksyä eri naissukupolville kohdennettu lähestymistapa, jotta voidaan pysäyttää 
köyhyyden periytyminen sukupolvelta toiselle.

30. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan alueellisen erottelun, häätötoimet ja asunnottomuuden, 
jotka kohdistuvat romanimiehiin ja -naisiin, sekä ottamaan käyttöön tehokkaan ja avoimen 
asuntopolitiikan;

31. kehottaa edistämään romanikielen ja -kulttuurin kehittymistä, kehittämään romaniasiain 
hallinnollisia rakenteita ja vahvistamaan romanipolitiikkaa ja sen toimeenpanoa sekä 
lisäämään osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön romanikysymyksissä;

32. kehottaa jäsenvaltioita tarttumaan naisiin kohdistuvan väkivallan, perheväkivallan ja 
kaikenlaisen seksuaalisen hyväksikäytön ongelmaan ja torjumaan ihmiskauppaa, jonka 
uhriksi monet romaninaiset joutuvat, mikä on usein seurausta heidän työttömyyden ja 
koulutuksen puutteen aiheuttamasta köyhyydestään ja sosiaalisesta syrjäytymisestään;

33. kehottaa komissiota ottamaan huomioon neuvoston päätelmät, joiden mukaan 
romaninaisten ja -tyttöjen etuun ja heidän vaikeuksiinsa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota, ja vaatii sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kaikkiin romanien 
osallistamispolitiikkoihin ja -toimenpiteisiin;

34. kehottaa komissiota omaksumaan järjestelmällisen lähestymistavan, joka koskee 
sukupuolten tasa-arvoa ja romaninaisten osallistumista muutokseen vaikuttavina 
toimijoina sillä se puuttuu tällä hetkellä romanien kansallisista integrointistrategioista;
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35. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään romaninaisten valmiuksien ja 
vaikutusvallan lisäämisen horisontaalisena tavoitteena romanien osallistamista koskevan 
EU:n strategian kaikkiin painopistealueisiin;

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan romaninaiset paremmin ja tehokkaammin 
mukaan romanien kansallisten integrointistrategioiden toteutukseen;

37. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:hun liittyviä maita varmistamaan, että kansallisissa 
strategioissa edistetään ohjelmia, joilla edistetään romaninaisten ja -tyttöjen 
voimaannuttamista sekä kehitetään heidän valmiuksiaan ja johtajuuttaan, koska he ovat 
erityisessä asemassa yhteisöjen muodostamisessa;

38. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään, analysoimaan ja julkistamaan luotettavia 
ja sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja, jotta voidaan arvioida ja päivittää 
strategioita asianmukaisesti ja mitata strategioihin kuuluvien hankkeiden ja toimien 
vaikutuksia romaninaisiin.



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

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 26.9.2013

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

32
3
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, 
Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric 
Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Danuta 
Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle 
Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, 
Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, 
Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-
Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Tatjana Ždanoka


