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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2012. gada progresa ziņojumu1 un 2013. gada 26. jūnija 
priekšlikumu Padomes ieteikumam par efektīviem romu integrācijas pasākumiem 
dalībvalstīs2, kuros īpaša uzmanība pievērsta nodarbinātības, mājokļu, izglītības un 
veselības aprūpes pieejamībai un pausts aicinājums dalībvalstīm ieviest pozitīvas darbības 
un integrēt romu iekļaušanas stratēģijas to cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību;

2. aicina tās dalībvalstis, kuras Eiropas pusgadā par romu jautājumiem saņēmušas konkrētai 
valstij paredzētus papildu ieteikumus, nekavējoties tos īstenot un izskaust diskrimināciju, 
tostarp darbavietās, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību — arī romu organizācijas —
lēmumu pieņemšanas procesā, un piešķirt ne tikai ES, bet arī valsts un citus līdzekļus, lai 
pildītu saistības, kas noteiktas šo valstu romu iekļaušanas stratēģijās (NRIS);

3. aicina Komisiju vēl jo rūpīgāk uzraudzīt ieteikumu īstenošanas pasākumus un izmantot 
visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis uzlabo tiesību aktus un izskauž 
diskrimināciju un segregāciju;

4. uzsver, ka galvenā problēma ir romu sieviešu zemais nodarbinātības līmenis, kura cēloņi 
galvenokārt ir darba un apmācības iespēju trūkums, diskriminācija, izglītības pieejamības 
trūkums un iegūtais zemais izglītības un apmācības līmenis; tāpēc uzsver, ka 
vissvarīgākais, kas jādara, lai uzlabotu viņu darbā pieņemšanas iespējas un panāktu 
augstākus nodarbinātības rādītājus, kā arī lai novērstu diskrimināciju gan skolā, gan darba 
tirgū, ir mazināt atkarību no sociālās palīdzības un samazināt nabadzības risku, tādējādi 
nostiprinot romu sieviešu finansiālo neatkarību un ievērojami uzlabojot viņu sociālo 
integrāciju;

5. aicina dalībvalstis un Komisiju, īstenojot stratēģiju „Eiropa 2020” un valsts reformu 
programmas, konsekventi risināt dzimumu līdztiesības jautājumu un piešķirt augstu 
prioritāti sieviešu līdzdalībai darba tirgū;

6. aicina Komisiju uzraudzīt un novērtēt to, cik daudz romu iekļaušanas stratēģijās ir ņemts 
vērā dzimumu līdztiesības aspekts un romu sieviešu daudzējādā un krusteniskā 
diskriminācija četrās noteiktajās prioritārajās jomās (nodarbinātība, veselības aizsardzība, 
mājokļi un izglītība) un, jo īpaši, vai tajās ir iekļautas diskriminācijas novēršanas un 
pamattiesību aizsardzības darbības;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis analizēt un novērst šķēršļus romu sieviešu līdzdalībai 
darba tirgū, kā arī pienācīgi uzsvērt sieviešu nozīmi bērnu un kopienas locekļu motivēšanā 
iegūt izglītību un vēlāk iekļauties darba tirgū;

8. mudina dalībvalstis izpētīt šķēršļus romu sieviešu pašnodarbinātībai, lai izveidotu 

                                               
1 COM(2012) 226 final.
2 COM(2013) 460 final.
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programmas, kas nodrošinātu iespēju pieejamā veidā, ātri un par pieņemamu cenu 
reģistrēt romu sieviešu uzņēmumus, kā arī šo sieviešu iespēju piekļūt kredītiem, tostarp 
mikrokredītiem, papildinot šīs programmas ar attiecīgām darbaudzināšanas un apmācības 
programmām;

9. aicina dalībvalstis izstrādāt mazo uzņēmumu dibināšanai un uzņēmējdarbības sākšanai 
paredzētas mikroaizdevumu sistēmas, kuru prioritārie saņēmēji būtu romu sievietes;

10. atkārtoti uzsver, ka izglītības problēmas romiem ir izteiktākas sieviešu gadījumā, jo 
saskaņā ar datiem lasītprasmes un rakstītprasmes rādītāji romu sievietēm vidēji ir 68 %, 
savukārt vīriešiem — 81 %, un mācības pamatskolā sāk tikai 64 % romu meiteņu, turklāt 
šādas atšķirības var konstatēt arī attiecībā uz mācībām, lai iegūtu profesionālo 
kvalifikāciju; tomēr secina, ka šī statistika dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga;

11. uzsver, ka ierobežotā izglītības pieejamība palielina pāragru laulību un pāragras 
grūtniecības risku, kā rezultātā mācības skolā tiek pamestas, un ka šo iemeslu dēļ 
samazinās nodarbinātības iespējas vēlākos gados, kas kopā ar citiem aspektiem izraisa 
paaugstinātus nabadzības draudus; tādēļ mudina visus attiecīgos dalībniekus pārtraukt šo 
apburto loku; 

12. uzskata, ka, veicinot dzimumizglītību romu skolēnu vidū, varētu samazināt skolas 
pamešanas gadījumus, kas bieži vien notiek pāragras grūtniecības un pāragru laulību dēļ;

13. aicina dalībvalstis izstrādāt un īstenot ģimenes plānošanas programmas (veidojot izpratni, 
nodrošinot finanšu pieejamību), lai uzlabotu romu māšu veselību; turklāt aicina 
dalībvalstis samazināt zīdaiņu mirstību, māšu mirstību un priekšlaicīgu dzemdību skaitu, 
jau agrīnā posmā apzinot un uzraugot grūtnieces un nodrošinot grūtnieču konsultācijas;

14. aicina dalībvalstis NRIS īstenošanā un Komisiju minēto stratēģiju koordinēšanā un 
novērtēšanā piešķirt lielāku prioritāti pasākumiem, kuru mērķis ir meiteņu izglītošana, 
cīņa pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un skolas kavējumiem;

15. aicina Komisiju veselības aprūpes pakalpojumu jomā ņemt vērā dzimumu līdztiesības 
aspektu, lai nodrošinātu arī šo pakalpojumu pieejamību sociāli atstumto romu kopienu 
meitenēm un sievietēm;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest sociālajiem dienestiem un veselības aprūpes 
speciālistiem paredzētas regulāras apmācības programmas par dzimumu jautājumiem un 
kultūru īpatnībām;

17. uzsver, ka romu meiteņu izglītošana daudzējādā veidā uzlabo romu dzīvi kopumā, turklāt 
tas ir arī izšķiroši svarīgs nosacījums, lai palielinātu romu sieviešu izredzes darba tirgū, 
atvieglotu darba tirgus pieejamību un nodrošinātu ienākumu drošību — tas ir būtiski, lai 
novērstu nabadzību un sociālo atstumtību; turklāt secina, ka, uzlabojot skolotāju zināšanas 
par romu kultūru, ir iespējams mazināt atstumtību; tādēļ aicina dalībvalstis apkarot 
segregāciju, nodrošināt daudz iekļaujošāku un pieejamāku izglītību un kultūru atšķirībām 
atbilstīgas mācīšanas metodes, mācību darbā iesaistot romu izcelsmes palīgus, kā arī 
vecākus, un vienlaikus prioritāti piešķirot tādu darba iemaņu uzlabošanai, kas atbilst 
pieprasījumam darba tirgū;
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18. uzsver, ka ir jānodrošina vienlīdzīga izglītības un apmācības sistēmu pieejamība, 
nepieļaujot diskrimināciju; aicina dalībvalstis veicināt skolotāju apmācības programmas, 
lai uzlabotu bērnu, jo īpaši romu meiteņu, izglītošanu; šajā sakarībā uzsver arī meiteņu, 
vecāku, radinieku vai draugu sociālā loka īpašo nozīmi, jo šīm personām ir galvenā 
nozīme izglītībā un profesionālajā orientācijā; turklāt aicina dalībvalstis veicināt meiteņu 
izglītošanu, cita starpā kopējā procesā atbalstot personas, kam ir vislielākā ietekme uz 
jauniešiem; 

19. aicina Komisiju atbalstīt iekļaujošu izglītību, ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu un 
kultūras atšķirības, tādējādi izglītību padarot pievilcīgāku sociāli atstumtajām romu 
kopienām;

20. aicina dalībvalstis atbalstīt pozitīvu darbību iekļaušanu cilvēkresursu stratēģijās, 
piemēram, romu sievietēm paredzētus apmācības kursus, rakstpratības kursus un 
stažēšanos, tādējādi veicinot viņu nodarbinātību gan valsts dienestos, gan privātajā 
sektorā;

21. uzsver, ka romu jaunieši ir īpaši pakļauti bezdarba riskam un viņiem draud ilgtermiņa 
atstumtība no sabiedrības, un tas nozīmē, ka vēlāk viņus apdraudēs arī lielāks nabadzības 
risks; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi veicināt regulāru skolas apmeklēšanu un iegūt 
pamatizglītību un/vai vidējo izglītību, kā arī profesionālo apmācību vēlākā posmā, jo kopā 
ar stingru diskriminācijas novēršanas politiku un jaunu darbavietu radīšanu tas varētu 
ievērojami veicināt romu jauniešu izredzes darba tirgū un iekļaušanu dalībvalstu sociālā 
nodrošinājuma sistēmās; turklāt aicina dalībvalstis nodrošināt konkrētam mērķim 
paredzētas stipendijas un darbaudzināšanas programmas tiem romu studentiem, kuri 
iegūst vidējo un trešā līmeņa izglītību, lai arvien lielāks skaits romu izcelsmes studējošo, 
jo īpaši romu meiteņu, varētu iegūt pienācīga līmeņa izglītību;

22. mudina dalībvalstis rīkoties un veikt nepieciešamos pasākumus, lai palielinātu romu 
iesaistīšanos profesionālajā izglītībā un mūžizglītībā nolūkā uzlabot viņu izredzes darba 
tirgū un mazināt nabadzību;

23. prasa atbalstīt un veicināt romu iekļaušanu darba tirgū; secina, ka nodarbinātības dienestu 
pakalpojumu un pasākumu dažādošanai un profesionālās orientācijas procesu attīstībai 
būtu nepieciešami romu izcelsmes palīgdarbinieki un pakalpojumu koordinatori;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis izglītības jomā izveidot īpašu darbaudzināšanas un atbalsta 
sistēmu, izmantojot kopienā pamatotu izglītību un sociālos pakalpojumus, kas paredzēti 
romu jauniešiem no agras bērnības līdz vidusskolai, īpašu uzmanību pievēršot dzimumu 
jautājumiem;

25. uzskata, ka ir jāpielāgo sociālās labklājības sistēmas, lai veicinātu pienācīgus dzīves 
apstākļus visiem cilvēkiem, vienlaikus stimulējot viņu aktīvu līdzdalību darba tirgū, 
uzlabojot darba izredzes primārajā darba tirgū un apkarojot diskrimināciju; prasa veicināt 
romu integrāciju un panākt, ka sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi ir aptverošāki un 
tiek novirzīti uz mērķgrupām daudz efektīvāk;

26. atzīmē, ka, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un palielinot centienus 
nodrošināt kvalitatīvi sniegtu bērnu aprūpes pakalpojumu vienādu pieejamību nolūkā 
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līdzsvarot ģimenes un darba dzīvi, kā arī nodrošināt kvalitatīvi sniegtu izglītības 
pakalpojumu pieejamību bērniem agrīnā vecumā un darot pieejamus bērnu attīstības 
centrus un izglītību, kurā iesaistās arī vecāki, jo īpaši lauku reģionos, tiktu pozitīvi 
ietekmēta romu integrācija un romu sieviešu integrācija darba dzīvē; šajā sakarībā uzsver, 
ka dalībvalstis ir atbildīgas par ieguldījumiem, lai bērnu aprūpes iestādēs palielinātu 
darbinieku skaitu un nodrošinātu šo iestāžu kvalitatīvu darbu, tādējādi sasniedzot 
Barselonas mērķus attiecībā uz bērnu aprūpes iestādēm;

27. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot iespējas, ko piedāvā struktūrfondi, jo īpaši Eiropas 
Sociālais fonds (ESF), lai uzlabotu romu situāciju izglītības un nodarbinātības jomā, 
tādējādi nodrošinot viņiem reālu sociālās integrācijas iespēju un mazinot nemainīgi 
augstos nabadzības rādītājus; mudina dalībvalstis regulāri veikt pārraudzību attiecībā uz 
progresu romu jauniešu, jo īpaši sieviešu, izglītības un apmācības jomā; 

28. prasa nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi mājokļa jautājumos un samazināt nedrošību;

29. uzsver, ka sociālā atstumtība ir jānovērš jau no bērnības; uzskata, ka, lai izbeigtu 
nabadzības pārņemšanu no vienas paaudzes uz citu, ir svarīgi pieņemt pieeju, kuras 
mērķauditorija būtu dažādas sieviešu paaudzes;

30. aicina dalībvalstis novērst romu vīriešu un sieviešu telpisko segregāciju, piespiedu 
izraidīšanu un bezpajumtniecību un izstrādāt efektīvas un pārredzamas mājokļa politikas 
nostādnes;

31. prasa attīstīt un veicināt romu valodu un kultūru, izveidot romu jautājumu risināšanas 
administratīvās struktūras, stiprināt romu politiku un tās īstenošanu, kā arī palielināt 
līdzdalību ar romu jautājumiem saistītajā starptautiskajā sadarbībā;

32. mudina dalībvalstis novērst vardarbību pret sievietēm, vardarbību ģimenē un visus 
seksuālas izmatošanas veidus un izskaust cilvēku tirdzniecību, kas ietekmē lielu skaitu 
romu sieviešu un ko bieži izraisa romu sieviešu bezdarba un izglītības trūkuma radīta 
nabadzība un sociālā atstumtība;

33. aicina Komisiju ņemt vērā Padomes secinājumus, kuros izklāstīts, ka „īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš daudzējādas diskriminācijas riskam pakļauto romu sieviešu un meiteņu 
interešu aizstāvībai un grūtībām”, un aicinājumu visās politikas jomās un darbībās saistībā 
ar romu iekļaušanas veicināšanu īstenot dzimumu līdztiesības principu;

34. aicina Komisiju pieņemt sistemātisku pieeju attiecībā uz dzimumu līdztiesību un romu 
sieviešu aktīvu iesaistīšanu pārmaiņu veicināšanā, kas pašreiz nav paredzēta valsts romu 
iekļaušanas stratēģijā;

35. aicina Komisiju un dalībvalstis visās ES stratēģijas romu integrācijai prioritārajās jomās 
kā horizontālu mērķi iekļaut romu sieviešu spēju veidošanu un viņu ietekmes 
palielināšanu;

36. aicina Komisiju un dalībvalstis ciešāk un efektīvāk iesaistīt romu sievietes NRIS
īstenošanā;
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37. mudina dalībvalstis un ES pievienošanās valstis nodrošināt, lai valstu stratēģijās tiktu 
veicināta romu sieviešu un meiteņu, kam ir īpaša nozīme kopienas veidošanas procesā, 
ietekmes palielināšana, spēju veidošana un tiktu atbalstītas līderības programmas;

38. aicina Komisiju un dalībvalstis vākt, analizēt un publicēt ticamus statistikas datus 
sadalījumā pa dzimumiem, lai nodrošinātu iespēju pienācīgi novērtēt un atjaunināt 
stratēģijas, kā arī novērtēt stratēģiju projektu un intervenču ietekmi romu sieviešu dzīvē.
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