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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a 2012-ben elért haladásról szóló bizottsági jelentést1 és a romák integrációját 
célzó hatékony tagállami intézkedésekről szóló tanácsi ajánlásra irányuló 2013. június 26-
i javaslatot2, amely különös hangsúlyt helyez a foglalkoztatásra, a lakhatásra, az oktatásra 
és az egészségügyre, valamint felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be pozitív 
intézkedéseket, továbbá érvényesítsék roma integrációs stratégiáikat a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem során;

2. felhívja azokat a tagállamokat, amelyek emellett a romákkal kapcsolatos kérdések európai 
szemesztere keretében országspecifikus ajánlásokat kaptak, hogy ezen ajánlásokat 
mihamarabb hajtsák végre és küzdjenek a – többek közötti munkahelyi – hátrányos 
megkülönböztetés ellen, vonják be a döntéshozatalba a civil társadalmat, köztük a roma 
szervezeteket is, valamint ne csak uniós, hanem nemzeti és egyéb forrásokat is 
biztosítsanak a nemzeti romaintegrációs stratégiáikban szereplő kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez;

3. felhívja a Bizottságot, hogy még szorosabban kövesse nyomon ajánlásainak végrehajtását, 
és minden rendelkezésére álló eszközt vessen be annak biztosítása érdekében, hogy a 
tagállamok javítsák jogszabályaikat és küzdjenek a hátrányos megkülönböztetés és a 
szegregáció ellen;

4. hangsúlyozza, hogy a roma nőknek a munka- és képzési lehetőségek hiánya, a 
megkülönböztető gyakorlatok, továbbá az oktatáshoz való hozzáférés hiánya és alacsony 
iskolázottsági szintjük okozta alacsony foglalkoztathatósága és alacsony foglalkoztatási 
aránya kulcsfontosságú kérdés; hangsúlyozza ezért, hogy a jobb foglalkoztathatóság és a 
magasabb foglakoztatási arány megcélozása, illetve az iskolai és munkaerő-piaci 
megkülönböztetés elleni küzdelem a magasabb foglalkoztatási arány megvalósításának, 
illetve a szociális támogatástól való függés és a szegénység kockázata csökkentésének 
egyik legfontosabb eszköze, amely egyben erősíti a roma nők pénzügyi önállóságát, és 
jelentősen javítja a társadalmi befogadásukat;

5. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az EU 2020 stratégia és a nemzeti 
reformprogramok végrehajtása során következetes módon foglalkozzanak a nemek közötti 
egyenlőséggel, valamint kiemelt prioritásként kezeljék a nők munkaerő-piaci részvétele 
előtti akadályokat;

6. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon és értékelje, hogy a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák mennyire veszik figyelembe a nemi szempontokat, illetve a roma nőket sújtó 
többszörös és interszekcionális megkülönböztetés helyzetét a létrehozott négy kiemelt 
területen (foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás és oktatás), konkrétan pedig a hátrányos 

                                               
1 COM(2012)0226 végleges.
2 COM(2013)0460 végleges.
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megkülönböztetés elleni és az alapvető jogokat védő akciók tekintetében;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy elemezzék és szüntessék meg a roma nők 
munkaerő-piaci részvétele előtti akadályokat, továbbá helyezzenek kellő hangsúlyt a nők 
motiváló szerepére, amelyet gyermekeik és a közösség tagjainak a képzettség 
megszerzésében, illetve később a munkaerő-piacon való részvételében betöltenek;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a roma nők önfoglalkoztatásának akadályait 
abból a célból, hogy olyan programokat dolgozzanak ki, amelyek lehetővé teszik a roma 
női vállalkozók elérhető, gyors és nem költséges bejegyzését, továbbá hogy lehetővé 
tegyék a hitelhez – köztük mikrohitelekhez – jutásukat, amelyet megfelelő, az általuk 
elérhető mentori és képzési programok kísérnek;

9. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre induló kisvállalkozásokat a vállalkozói 
készséget célzó mikrohitel-rendszereket, amelyeknek a preferált kedvezményezettei roma 
nők;

10. megismétli azt a tényt, hogy a romák iskolázottsági hiányosságainak van egy fontos nemi 
dimenziója is: a roma nők körében az írástudók aránya átlagosan 68%, míg a roma férfiak 
körében 81%, a roma lányok általános iskolába való beiratkozási aránya pedig csupán 
64%, ez a hiányosság pedig a szakmai képesítéseket célzó beiratkozás terén is 
megmutatkozik; megjegyzi, hogy kétségkívül jelentős eltérések vannak e statisztikák terén 
az egyes tagállamok között;

11. hangsúlyozza, hogy az oktatáshoz való korlátozott hozzáférés növeli a korai házasságok 
és a korai terhesség kockázatát, ami korai iskolaelhagyáshoz vezet, másik következménye 
pedig, hogy korlátozza a felnőttkori foglalkoztatási lehetőségeket, ami más tényezőkkel 
együtt növeli a szegénység kockázatát; sürgeti ezért az összes érintett szereplőt, hogy 
vessenek véget ennek az ördögi körnek; 

12. úgy véli, hogy a szexuális nevelésnek a roma tanulók körében való növelése pozitív 
hatással járhat, vagyis csökkentheti az iskolaelhagyás eseteit, amelyek gyakran a korai 
terhesség és a korai házasság következményei;

13. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és indítsanak családtervezést 
(szemléletformálás, pénzügyi hozzáférhetőség) célzó programokat a roma anyák 
egészségének javítása érdekében; arra is felhívja a tagállamokat, hogy a terhes nők korai 
ellátásán és nyomon követésén, illetve az anyákkal tartott konzultációkon keresztül 
csökkentsék a csecsemőhalandóságot, az anyák halálozási arányát és a koraszülést;

14. felszólítja a tagállamokat, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása során, 
illetve a Bizottságot, hogy e stratégiák koordinálása és értékelése során hangsúlyozzák a 
lányok oktatását, valamint a korai iskolaelhagyások és a hiányzások leküzdését támogató 
intézkedések prioritását;

15. felhívja a Bizottságot, hogy emellett a nemi vonatkozásokat figyelembe vevő szemléletet 
alkalmazzon az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során annak biztosítása érdekében, 
hogy azokhoz a marginalizált roma közösségekből származó lányok és nők is 
hozzáférhessenek;



AD\1003876HU.doc 5/8 PE514.570v02-00

HU

16. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális szolgáltatások nyújtói és az 
egészségügyi szolgáltatók számára olyan rendszeres képzési programokat hajtsanak végre, 
amelyek figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőséget és a kulturális sajátosságokat;

17. hangsúlyozza, hogy a roma lányok oktatásának komplex hatása van a roma személyek 
életének javítására, mivel ez többek között fontos feltétel a roma nők 
foglalkoztathatóságának növelése, munkaerő-piaci hozzáférésének elősegítése és a 
bizonyos szintű jövedelembiztonság nyújtása szempontjából, valamint alapvető 
fontosságú a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdésében; megállapítja emellett, 
hogy a tanároknak a roma kultúra terén való ismereteinek növelése hozzájárul a 
kirekesztés csökkentéséhez; felhívja ezért a tagállamokat, hogy küzdjenek a szegregáció 
ellen, biztosítsanak befogadóbb és elérhetőbb oktatást és kulturális érzékenységet mutató 
tanítási módszereket, roma háttérrel rendelkező iskolai asszisztensek, valamint szülők 
bevonásával, ugyanakkor kezeljék prioritásként a munkahelyi készségek javításának a 
munkaerőpiac elvárásaihoz való hozzáigazítását;

18. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az oktatási és képzési rendszerekhez való egyenlő, 
megkülönböztetés nélküli hozzáférést; felhívja a tagállamokat, hogy a roma gyermekek, 
különösen pedig a lányok oktatásának javítása érdekében támogassák a tanárképző 
programokat; ezzel összefüggésben hangsúlyozza továbbá a lányokból, szülőkből, 
rokonokból vagy barátokból álló szociális referenciacsoport különös jelentőségét, akik 
központi szerepet játszanak az oktatással és a pályaválasztással kapcsolatos 
tanácsadásban; felszólítja emellett a tagállamokat, hogy az egész folyamat során 
mozdítsák elő a lányok oktatását, többek között a fiatalok felett legnagyobb befolyással 
rendelkező személyek támogatásán keresztül; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a nemi szempontból és kulturálisan érzékeny 
integrált oktatást, amely a marginalizált roma közösségek számára vonzóbbá teszi az 
oktatást;

20. felhívja a tagállamokat, hogy emberierőforrás-stratégiáikban mozdítsanak elő pozitív 
intézkedéseket, például roma nőket célzó tanfolyamokat, írásórákat és szakmai 
gyakorlatokat, ezáltal támogatva köz-és magánszektorbeli foglalkoztathatóságukat;

21. hangsúlyozza, hogy a roma fiatalok különösen ki vannak téve a munkanélküliség 
veszélyének, ami azzal a kockázattal jár, hogy hosszú távra kizárják őket a többségi 
társadalomból, és ez azt is jelenti, hogy emiatt jobban ki lesznek téve a szegénység
kockázatának; kiemeli ezért, hogy fontos elősegíteni a rendszeres iskolalátogatást és az 
általános és/vagy középiskola befejezését, valamint később szakmai képzés elvégzését, 
ami szigorú megkülönböztetésellenes szakpolitikák és munkahelyteremtés mellett 
jelentősen növelheti a roma fiatalok foglalkoztathatóságát, valamint a tagállamok 
társadalombiztosítási rendszereiben való részvételét; felhívja továbbá a tagállamokat, 
hogy biztosítsanak célzott ösztöndíjakat és mentorálást a közép- és felsőfokú szinten 
tanuló roma diákok számára annak érdekében, hogy egyre több roma diák, különösen 
pedig roma lány szerezhessen megfelelő szintű képzettséget;

22. bátorítja a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket és megfelelő lépéseket a roma 
személyeknek a szakképzésben és az egész életen át tartó tanulásban való részvételének 
növelése érdekében abból a célból, hogy több esélyük legyen a munkaerőpiacon, és 
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csökkenjen a szegénység;

23. kéri, hogy támogassák és ösztönözzék a roma népesség munkaerő-piaci belépését; 
megjegyzi, hogy roma háttérrel rendelkező kisegítő személyzetre és ügykezelőkre van 
szükség ahhoz, hogy a munkaügyi igazgatási szolgáltatások és intézkedések között 
különbséget lehessen tenni, és hogy útmutatási folyamatokat lehessen kidolgozni;

24. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a kisgyermekkortól egészen a 
felsőoktatásig tartó, közösségi alapú oktatási és szociális szolgáltatásokon keresztül 
hozzanak létre a roma fiatalok számára egy speciális tanulmányi mentori és támogatási 
rendszert, különös figyelmet fordítva a nemek egyenlőségének kérdésére;

25. úgy véli, hogy a mindenki számára méltósággal élhető élet elősegítése érdekében ki kell 
igazítani a jóléti rendszereket, és közben ösztönözni kell a munkaerőpiacon való aktív 
részvételt, javítani kell a munkahelyi kilátásokat az elsődleges munkaerőpiacon és küzdeni 
kell a hátrányos megkülönböztetés ellen; a roma népesség jólétének előmozdítására, 
illetve a szociális és egészségügyi szolgáltatások befogadóbbá tételére és hatékonyabb 
célzására hív fel;

26. megjegyzi, hogy pozitív hatása lenne a romák integrációjára és a roma nők szakmai 
integrációjára nézve az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításának és az 
arra irányuló erőfeszítések növelésének, hogy – különösen a vidéki területeken –
biztosítsák a munka és a családi élet összeegyeztetésére szolgáló minőségi 
gyermekgondozási létesítményekhez, a minőségi koragyermekkori neveléshez, a 
gyermekkori fejlesztési szolgáltatásokhoz és a szülői partnerségen alapuló oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférést; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a tagállamok felelősségét abban, 
hogy befektessenek a gyermekgondozási létesítményeik alkalmazottainak 
létszámnövelésébe és minőségébe a gyermekgondozási létesítményekre vonatkozó 
barcelonai célok elérése érdekében;

27. felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a strukturális alapok, 
különösen pedig az Európai Szociális Alap (ESZA) által a romák oktatási és 
foglalkoztatási helyzetének javítására nyújtott lehetőségeket, azért, hogy a romák 
tényleges esélyt kapjanak a társadalmi befogadásra, és hogy ki tudjanak törni az örökös 
szegénységből; sürgeti a tagállamokat, hogy rendszeresen kövessék nyomon a fejlődést, 
főleg a roma fiatalok, különösen a nők oktatása és képzése terén; 

28. kéri, hogy a lakhatás terén biztosítsanak egyenlő bánásmódot, és csökkentsék a 
bizonytalanságot;

29. hangsúlyozza, hogy a marginalizálódás megelőzését csecsemőkorban kell elkezdeni; 
rendkívül fontosnak tartja egy olyan megközelítés alkalmazását, amely a szegénység 
generációk közötti átörökítésének felszámolása érdekében a nők különböző generációit 
célozza;

30. felszólítja a tagállamokat, hogy hatékony és átlátható lakhatási politikák létrehozásával és 
a hajléktalanok kriminalizálásának mellőzésével szüntessék meg a roma nők és férfiak 
földrajzi szegregációját, kényszerkilakoltatását és a körükben tapasztalható 
hajléktalanságot;
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31. felszólít a roma nyelv és kultúra ápolására és előmozdítására, a roma ügyekkel foglalkozó 
közigazgatási struktúrák fejlesztésére, a romákkal kapcsolatos politika és annak 
végrehajtásának megerősítésére, valamint a roma kérdésekben zajló nemzetközi 
együttműködésben való részvétel növelésére.

32. sürgeti a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a nők elleni erőszak, a családon belüli 
erőszak és a szexuális kizsákmányolás minden formájának kérdésével, továbbá küzdjenek 
az emberkereskedelem ellen, amely a roma nők nagy számát érinti, és amely gyakran a 
munkanélküliségből és az iskolázottság hiányából fakadó elszegényedésük és a társadalmi 
kirekesztés következménye;

33. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a Tanács következtetéseit, melyek szerint 
a „roma nők és lányok érdekeire és nehézségeire külön figyelmet kell fordítani”, és 
amelyek felszólítanak a nemek közötti egyenlőség alkalmazására a romák társadalmi 
befogadására irányuló valamennyi politika és fellépés során;

34. felszólítja a Bizottságot, hogy szisztematikus megközelítést alkalmazzon a nemek közötti 
egyenlőség és a roma nők mint a változásokat előidéző szereplők aktív részvétele 
tekintetében, ami a nemzeti romaintegrációs stratégiákból jelenleg hiányzik;

35. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy horizontális célkitűzésként építsék be az 
európai uniós romaintegrációs stratégia valamennyi kiemelt területébe a kapacitásépítést 
és a roma nők szerepének erősítését;

36. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erőteljesebben és hatékonyabban vonják 
be a roma nőket a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásába;

37. sürgeti a tagállamokat, valamint az Unióhoz csatlakozó országokat annak biztosítására, 
hogy a nemzeti stratégiák ösztönözzék a roma nők és lányok helyzetének megerősítésére, 
kapacitásépítésére, illetve vezetői szerepére felkészítő programokat, mivel ők különleges 
szerepet töltenek be a közösségépítés folyamatában;

38. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyűjtsenek, elemezzenek és tegyenek 
közzé megbízható statisztikai adatokat nemek szerinti bontásban annak érdekében, hogy a 
stratégiákat megfelelően lehessen értékelni és naprakésszé tenni, valamint hogy mérhető 
legyen a stratégiák projektjeinek és fellépéseinek roma nőkre gyakorolt hatása.
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