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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina 2012 m. Komisijos pažangos ataskaitą1 ir 2013 m. birželio 26 d. 
pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl romų veiksmingų integravimo priemonių 
valstybėse narėse2, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas įsidarbinimo, būsto, švietimo ir 
sveikatos priežiūros galimybėms, valstybės narės raginamos imtis pozityviosios 
diskriminacijos ir įtraukti romų integravimo strategiją kovojant su skurdu ir socialine 
atskirtimi;

2. ragina valstybes nares, per Europos semestrą su romais susijusiais klausimais papildomai 
gavusias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, jas skubiai įgyvendinti ir kovoti su 
diskriminacija, taip pat darbo vietoje, įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant romų 
organizacijas, į sprendimų priėmimo procesą ir, siekiant įvykdyti nacionalinės romų 
integravimo strategijos įsipareigojimus, skirti ne tik ES, bet ir nacionalinių bei kitų lėšų;

3. ragina Komisiją dar atidžiau stebėti šių rekomendacijų įgyvendinimą ir naudotis visomis 
priemonėmis siekiant užtikrinti, kad valstybės narės gerintų teisės aktus ir kovotų su 
diskriminacija bei segregacija;

4. pabrėžia, kad itin svarbi problema yra mažos romų tautybės moterų įsidarbinimo 
galimybės ir žemas užimtumo lygis, kuriuos nulemia darbo ir mokymosi galimybių stoka, 
diskriminavimas, galimybių siekti išsilavinimo stoka ir žemas jų išsilavinimo ir parengimo 
lygis; todėl pabrėžia, kad geresnių įsidarbinimo galimybių ir didesnio užimtumo lygio 
problemų sprendimas yra vienos iš svarbiausių priemonių norint pasiekti didesnį 
užimtumo lygį, sumažinti priklausomybę nuo socialinės paramos ir sumažinti skurdo 
riziką, ir taip padidinti romų tautybės moterų finansinę nepriklausomybę ir gerokai 
padidinti jų socialinę įtrauktį;

5. ragina valstybes nares ir Komisiją įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ ir nacionalines 
reformų programas nuosekliai spręsti lyčių lygybės klausimą ir pirmiausia siekti pašalinti 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje kliūtis;

6. ragina Komisiją stebėti ir vertinti, kokiu mastu nacionalinėse romų integravimo 
strategijose atsižvelgiama į lyčių aspektą ir daugialypės bei tarpsektorinės romų tautybės 
moterų patiriamos diskriminacijos padėtį nustatytose keturiose prioritetinėse srityse 
(užimtumo, sveikatos, būsto ir švietimo), ir, konkrečiai, kovos su diskriminacija ir 
pagrindinių teisių apsaugos priemonių srityse;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares analizuoti ir šalinti romų tautybės moterims kylančias 
kliūtis dalyvauti darbo rinkoje, taip pat pakankamai dėmesio skirti moterų vaidmeniui 
skatinant vaikus ir bendruomenės narius siekti išsilavinimo ir vėliau dalyvauti darbo 
rinkoje;

                                               
1 COM(2012) 226 final.
2 COM(2013) 460 final.
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8. primygtinai ragina valstybes nares ištirti romų tautybės moterims kylančias kliūtis dirbti 
savarankiškai, siekiant parengti programas, pagal kurias romų tautybės verslininkės galėtų 
prieinamai, greitai ir nebrangiai registruotis, ir sudaryti sąlygas joms gauti kreditų, 
įskaitant mikrokreditus, kartu rengiant atitinkamas kuravimo ir mokymo programas;

9. ragina valstybes nares sukurti naujų mažųjų įmonių steigimui ir verslumui skirtą 
mikropaskolų sistemą, pagal kurią paskolos pirmiausia būtų teikiamos romų tautybės 
moterims;

10. pakartoja, kad romų išsilavinimo spragos labai skiriasi lyčių aspektu: statistiniais 
duomenimis, vidutinis romų tautybės moterų raštingumo lygis yra 68 %, o vyrų – 81 %, 
pradinę mokyklą lanko tik 64 % romų mergaičių; šis skirtumas matyti ir iš prašymų įgyti 
profesines kvalifikacijas skaičiaus; pažymi ir pripažįsta, kad šie statistiniai duomenys 
valstybėse narėse labai skiriasi;

11. pabrėžia, kad dėl ribotų švietimo galimybių išauga ankstyvos santuokos ir ankstyvojo 
nėštumo rizika, todėl nebaigiama mokykla ir dėl to sumažėja galimybių suaugus 
įsidarbinti, o tai, drauge su kitais veiksniais, nulemia dar didesnę skurdo riziką; todėl 
primygtinai ragina visus atitinkamus subjektus pralaužti šį užburtą ratą; 

12. mano, kad besimokančių romų lytinio švietimo gerinimas gali turėti teigiamą poveikį 
mažinant mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, nes taip dažnai atsitinka dėl ankstyvojo 
nėštumo ir ankstyvų santuokų;

13. ragina valstybes nares siekiant gerinti romų tautybės motinų sveikatą parengti ir pradėti 
įgyvendinti šeimos planavimo (informuotumo didinimo, finansinių galimybių) programas; 
taip pat ragina valstybes nares anksti informuojant ir stebint nėščiąsias, taip pat 
konsultuojant motinystės klausimais mažinti vaikų ir motinų mirtingumą bei pirmalaikių 
gimdymų skaičių;

14. ragina valstybes nares, įgyvendinant nacionalines romų integracijos strategijas, ir 
Komisiją, koordinuojant ir vertinant šias strategijas, pirmiausia daugiau dėmesio skirti 
priemonėms, kuriomis siekiama šviesti mergaites ir kovoti su tuo, kad vaikai nebaigia 
mokyklos ir jos nelanko;

15. ragina Komisiją, kad teikiant sveikatos priežiūros paslaugas būtų atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, siekiant užtikrinti, kad jomis galėtų pasinaudoti mergaitės ir moterys iš 
marginalizuotų romų bendruomenių;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjams skirtas sistemingas mokymo lyčių aspektų ir kultūrinių ypatumų klausimais 
programas;

17. pabrėžia, kad romų tautybės mergaičių švietimas turi kompleksinį poveikį romų gyvenimo 
gerinimui, nes jis, be kita ko, yra būtina sąlyga norint padidinti romų tautybės moterų 
įsidarbinimo galimybes, sudaryti joms daugiau galimybių patekti į darbo rinką ir užtikrinti 
tam tikras pajamas ir itin svarbus siekiant įveikti skurdą ir socialinę atskirtį; be to, pažymi, 
kad mokytojų žinių apie romų kultūrą didėjimas padeda mažinti atskirtį; todėl ragina 
valstybes nares kovoti su segregacija siekiant užtikrinti labiau integruotą ir prieinamą 
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švietimą ir mokymo metodus, kuriuos taikant būtų atsižvelgiama į kultūrinius ypatumus ir 
būtų įtraukiami romų kilmės mokytojų padėjėjai ir tėvai, ir pirmiausia tobulinti darbuotojų 
įgūdžius, kad jie atitiktų darbo rinkos poreikius;

18. pabrėžia, kad būtina užtikrinti vienodas galimybes be diskriminacijos naudotis švietimo ir 
mokymo sistemomis; ragina valstybes nares remti mokytojų rengimo programas, siekiant 
didinti mokyklą lankančių romų vaikų, ypač mergaičių, skaičių; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia ypatingą mergaičių, tėvų, giminių ar draugų, kurie yra labai svarbūs švietimui ir 
profesiniam orientavimui, referentinės grupės reikšmę; taip pat ragina valstybes nares 
skatinti mergaičių švietimą vykstant visam procesui, be kita ko, remiant asmenis, kurie 
daro didžiausią įtaką jaunimui; 

19. ragina Komisiją remti integruotą švietimą, kurį vykdant būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą 
ir kultūrinius ypatumus, kad švietimas taptų patrauklesnis marginalizuotoms romų 
bendruomenėms;

20. ragina valstybes nares skatinti įtraukti į žmogiškųjų išteklių strategijas pozityviąją 
diskriminaciją, pvz., romų tautybės moterims skirtus mokymo kursus, raštingumo 
pamokas ir praktiką, kaip būdą gerinti jų galimybes įsidarbinti viešųjų paslaugų ir 
privačiajame sektoriuose;

21. pabrėžia, kad romų jaunimas yra ypač pažeidžiamas dėl nedarbo ir jam kyla ilgalaikės 
atskirties nuo daugumos visuomenės rizika, vadinasi, vėliau jiems taip pat kils didesnė 
skurdo rizika; todėl pabrėžia, kad svarbu skatinti nuolat lankyti mokyklą ir užtikrinti 
galimybę baigti pradinio ugdymo ir (arba) vidurinę mokyklą, vėliau įgyti profesinį 
išsilavinimą, nes taip, drauge vykdant griežtą atidiskriminavimo politiką ir kuriant darbo 
vietas, galima iš esmės padidinti romų jaunimo įsidarbinimo galimybes ir jų dalyvavimą 
valstybių narių socialinio draudimo sistemose; taip pat ragina valstybes nares teikti 
tikslines stipendijas ir kuruoti romų tautybės studentus vidurinio ir aukštojo mokslo 
įstaigose, kad daugiau romų tautybės studentų, ypač mergaičių, galėtų pasiekti atitinkamą 
išsilavinimo lygį;

22. ragina valstybes nares imtis veiksmų ir reikalingų priemonių siekiant, kad daugiau romų 
tautybės asmenų įsitrauktų į profesinį mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad padidėtų 
jų galimybės darbo rinkoje ir sumažėtų skurdas;

23. ragina remti ir skatinti romų bendruomenės patekimą į darbo rinką; pažymi, kad siekiant 
diferencijuoti įdarbinimo administravimo paslaugas ir priemones ir parengti orientavimo 
procedūras reikia romų kilmės pagalbinių darbuotojų ir bylų tvarkytojų;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares, naudojantis bendruomeninėmis švietimo ir 
socialinėmis paslaugomis, sukurti specialią romų tautybės jaunimui skirtą švietimo 
kuravimo ir paramos sistemą, kuri veiktų nuo ankstyvosios vaikystės iki aukštosios 
mokyklos, ypatingą dėmesį skiriant lyčių klausimams;

25. mano, kad siekiant užtikrinti deramą gyvenimą visiems ir kartu skatinti aktyvų 
dalyvavimą darbo rinkoje, padidinti galimybes gauti darbą pirminėje darbo rinkoje ir 
kovoti su diskriminacija reikia atitinkamai pritaikyti socialinės apsaugos sistemas; ragina 
skatinti romų tautybės gyventojų įtrauktį ir pasirūpinti, kad socialinės ir sveikatos 



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

LT

priežiūros paslaugos būtų traukesnės ir teikiamos veiksmingiau;

26. pažymi, kad gerinant galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir dedant 
daugiau pastangų sudaryti vienodas galimybes naudotis kokybiškomis vaikų priežiūros 
įstaigomis, kad būtų galima derinti šeimos ir profesinį gyvenimą, ir siekiant užtikrinti 
geros kokybės ankstyvąjį ugdymą, ankstyvojo ugdymo paslaugas ir partneryste su tėvais 
grindžiamą švietimą, ypač kaimo vietovėse, būtų daromas teigiamas poveikis romų 
integracijai ir profesinei romų tautybės moterų įtraukčiai; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia 
valstybių narių atsakomybę investuoti į savo nacionalinių vaikų priežiūros įstaigų 
personalo didinimą ir jų kokybę, kad būtų pasiekti Barselonos tikslai, susiję su vaikų 
priežiūros įstaigomis;

27. ragina valstybes nares visiškai pasinaudoti galimybėmis, kurias teikia struktūriniai fondai, 
ypač Europos socialinis fondas (ESF), kad būtų pagerinta romų švietimo ir užimtumo 
padėtis ir jie galėtų turėti tikrų socialinės įtraukties galimybių ir galimybių išvengti vis dar 
didelio skurdo; primygtinai ragina valstybes nares reguliariai stebėti pažangą, visų pirma 
atsižvelgiant į romų jaunimo, visų pirma moterų, švietimą ir mokymą; 

28. ragina užtikrinti vienodą požiūrį būsto srityje ir mažinti nesaugumą;

29. pabrėžia, kad marginalizacijos prevencija turi būti vykdoma nuo ankstyvos vaikystės; 
mano, kad labai svarbu laikytis požiūrio, taikomo įvairių kartų moterims, kad skurdas 
nebebūtų perduodamas iš kartos į kartą;

30. ragina valstybes nares panaikinti romų tautybės vyrų ir moterų patiriamą teritorinę 
segregaciją, priverstinius iškeldinimus ir benamystę ir parengti veiksmingą ir skaidrią 
būsto politiką;

31. ragina plėtoti ir skatinti romų kalbą ir kultūrą, kurti administracines struktūras, kurios 
spręstų su romais susijusius klausimus, stiprinti romų politiką ir jos įgyvendinimą, taip pat 
aktyviau dalyvauti tarptautiniu mastu bendradarbiaujant romų klausimais;

32. primygtinai ragina valstybes nares spręsti visų formų smurto prieš moteris, smurto 
šeimoje ir seksualinio išnaudojimo problemą, taip pat kovoti su prekyba žmonėmis, nuo 
kurios nukenčia daug romų tautybės moterų ir kuri dažnai yra romų tautybės moterų 
nuskurdimo ir socialinės atskirties pasekmė, dažnai dėl nedarbo ir nepakankamo 
išsilavinimo;

33. ragina Komisiją atsižvelgti į Tarybos išvadas, kuriose teigiama, kad „ypač daug dėmesio 
turėtų būti skiriama romų tautybės moterų ir mergaičių <...> interesams ir problemoms“, ir 
kuriose taip pat raginama lyčių aspektą taikyti visai romų įtraukties politikai ir 
veiksmams;

34. ragina Komisiją parengti šiuo metu į nacionalines romų integracijos strategijas neįtrauktą 
sisteminį požiūrį į lyčių lygybę ir į aktyvų romų tautybės moterų, kaip pokyčių skatintojų, 
dalyvavimą;

35. ragina Komisiją ir valstybes nares į visas ES strategijos dėl romų įtraukties prioritetines 
sritis kaip horizontalųjį tikslą įtraukti romų gebėjimų ugdymą ir didesnių galių suteikimą 
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romų tautybės moterims;

36. ragina Komisiją ir valstybes nares siekti didesnio ir aktyvesnio romų tautybės moterų 
dalyvavimo įgyvendinant nacionalines romų integracijos strategijas;

37. ragina valstybes nares ir narystės ES siekiančias šalis užtikrinti, kad pagal nacionalinę 
strategiją būtų skatinamos didesnių galių suteikimo, gebėjimų ugdymo ir vadovavimo 
programos, skirtos romų tautybės moterims ir mergaitėms, atliekančioms ypatingą 
vaidmenį bendruomenės kūrimo procese;

38. ragina Komisiją ir valstybes nares surinkti, išnagrinėti ir paskelbti patikimus pagal lytį 
suskirstytus statistinius duomenis, kad būtų galima tinkamai įvertinti ir atnaujinti 
strategijas, taip pat kad būtų galima įvertinti pagal strategijas vykdomų projektų ir veiklos 
poveikį romų tautybės moterims.
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