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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja poročilo Komisije o napredku1 pri vključevanju Romov v državah članicah2 in 
predlog priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih v ta namen z dne 26. junija 2013, ki se 
osredotočata zlasti na dostop do zaposlitve, stanovanja, izobraževanja in zdravstvenega 
varstva ter pozivata države članice, naj uvajajo pozitivne ukrepe in naj strategije 
vključevanja Romov vključijo v svoj boj proti revščini in socialni izključenosti;

2. poziva države članice, ki so poleg tega v okviru evropskega semestra prejele priporočila 
za posamezne države glede vprašanj, povezanih z Romi, naj ta priporočila uveljavijo hitro 
in naj se borijo proti diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na delovnem mestu, naj v 
odločanje vključijo civilno družbo, vključno z romskimi organizacijami, ter naj za 
izpolnjevanje zavez iz nacionalnih strategij vključevanja Romov namenijo tako sredstva 
EU kot tudi nacionalna in druga sredstva;

3. poziva Komisijo, naj izvajanje teh priporočil spremlja še bolj pozorno in naj uporabi vse 
razpoložljive instrumente, da bi zagotovila, da bodo države članice izboljšale svoje 
zakonodaje ter se borile proti diskriminaciji in segregaciji;

4. poudarja, da je slaba zaposljivost in nizke stopnje zaposlenosti Rominj, predvsem zaradi 
pomanjkanja možnosti za zaposlitev in usposabljanje, premajhne dostopnosti 
izobraževanja in nizke stopnje izobrazbe osrednje vprašanje; zato poudarja, da delovanje 
za boljšo zaposljivost in višje stopnje zaposlovanja, pa tudi boj proti diskriminaciji v šoli 
in na trgu dela, sodi med najpomembnejša orodja za doseganje visoke stopnje 
zaposlenosti, zmanjševanje odvisnosti od socialne pomoči in tveganja revščine, s tem pa 
okrepitev socialne avtonomije in znatno izboljšanje socialnega vključevanja Romkinj; 

5. poziva države članice in Komisijo, naj pri izvajanju strategije EU 2020 in programov 
nacionalnih reform vprašanje enakosti spolov rešujejo dosledno ter naj posebno prednost 
namenijo odstranjevanju ovir za sodelovanje žensk na trgu dela;

6. poziva Komisijo, naj spremlja in ocenjuje, ali nacionalne strategije vključevanja Romov 
upoštevajo tudi vidik enakosti spolov in problematiko večplastne in presečne 
diskriminacije, s katero se Rominje srečujejo na štirih opredeljenih prednostnih področjih 
(zaposlitev, zdravstveno varstvo, stanovanja in izobraževanje), ter zlasti ali vsebujejo 
ukrepe proti diskriminaciji in za zaščito temeljnih pravic;

7. poziva Komisijo in države članice, naj proučijo in odstranijo ovire za udeležbo Rominj na 
trgu dela, poleg tega pa naj ustrezno poudarijo vlogo žensk pri spodbujanju otrok in 
drugih članov njihove skupnosti k izobraževanju in kasneje k vključevanju na trg dela;

8. poziva države članice, naj proučijo ovire za samozaposlovanje Rominj, razvijejo 

                                               
1 COM(2012)0226.
2 COM(2013)0460.
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programe za dostopno, hitro in ugodno registracijo romskih podjetnic ter naj jim dajo na 
voljo posojila, vključno z mikro posojili, in ustrezne programe mentorstva in 
usposabljanja;

9. poziva države članice, naj razvijejo sistem mikro posojil, namenjen zagonu malih podjetij 
in podjetništvu, pri katerem naj imajo prednost Rominje;

10. ponovno poudarja, da imajo izobraževalne vrzeli pri Romih pomembno razsežnost z 
vidika spolov, saj po podatkih stopnja pismenosti Romov znaša 68 % za ženske in 81 % 
za moške in ker se samo 64 odstotkov romskih deklic vpiše v osnovno šolo in da to vrzel 
lahko zasledimo tudi pri vpisu na poklicno izobraževanje; vendar pa ugotavlja, da so, kar 
zadeva te statistične podatke, med državami članicami velike razlike;

11. poudarja, da se z omejenim dostopom do izobraževanja povečuje tveganje zgodnjih porok 
in zgodnje nosečnosti, kar vodi v zgodnjo opustitev izobraževanja, posledično pa tudi k 
omejenim zaposlitvenim možnostim v odrasli dobi, kar skupaj z drugimi dejavniki 
povečuje tveganje revščine; poziva vse pristojne, naj prekinejo ta začarani krog; 

12. meni, da bi se lahko s povečanjem spolne vzgoje med romskimi učenci zmanjšal osip, ki 
je pogosta posledica zgodnjih nosečnosti in zgodnjih porok;

13. poziva države članice, naj oblikujejo in vzpostavijo program načrtovanja družine 
(dviganje osveščenosti, finančna dostopnost) za izboljšanje zdravja romskih mater; poleg 
tega poziva države članice, naj s pomočjo spremljanja nosečnic od začetka nosečnosti in 
svetovanja materam zmanjšajo umrljivost dojenčkov in mater ter število prezgodnjih 
rojstev;

14. poziva države članice in Komisijo, naj prve pri izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov slednja pa pri njihovem usklajevanju in ocenjevanju poudarijo 
ukrepe v podporo izobraževanju deklic ter boju proti zgodnji opustitvi izobraževanja in 
odsotnosti;

15. poziva Komisijo, naj bo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev pozorna na vidik enakosti 
med spoloma, med drugim zato, da bi se zagotovil dostop do teh storitev deklicam in 
ženskam iz marginaliziranih romskih skupnosti;

16. poziva Komisijo in države članice, naj sistematično izvajajo izobraževanja o upoštevanju 
vidika enakosti med spoloma in o kulturnih posebnostih, namenjena socialnim službam in 
izvajalcem zdravstvenih storitev;

17. poudarja, da se z izobraževanjem romskih deklic celovito izboljšuje življenje Romov, saj 
je denimo ključni pogoj za povečanje zaposljivosti Rominj, olajšuje njihov dostop na trg 
dela in nudi nekaj dohodkovne varnosti ter je bistveno za premagovanje revščine in 
socialne izključenosti; ugotavlja tudi, da izboljšanje znanja učiteljev o romski kulturi 
pomaga zmanjševati izključenost; zato poziva države članice, da za boj proti ločevanju 
zagotovijo bolj vključujoče in dostopno izobraževanje, metode poučevanja, prilagojene 
kulturi, udeležbo pomočnikov romskega porekla in udeležbo staršev v šolanju, pri tem pa 
naj bo njihova prednostna naloga izboljšati poklicno znanje tako, da bo bolj ustrezalo 
zahtevam trga dela;
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18. poudarja, da je treba zagotoviti enak dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja, 
brez diskriminacije; poziva države članice, naj spodbujajo programe za usposabljanje 
učiteljev z namenom, da se izboljša izobraževanje romskih otrok, zlasti deklic; v zvezi s 
tem tudi poudarja poseben pomen družbene referenčne skupine deklic – staršev, 
sorodnikov ali prijateljev – ki imajo osrednjo vlogo v izobraževanju in poklicnem 
svetovanju; poziva države članice, naj spodbujajo izobraževanje deklic skozi celoten 
proces, med drugim tudi z zagotavljanjem podpore tistim, ki imajo na mlade največji 
vpliv; 

19. poziva Komisijo, naj podpre celovito izobraževanje, ki bo upoštevalo vidik enakosti med 
spoloma in kulturni vidik, saj bo izobraževanje tako postalo bolj privlačno za 
marginalizirane romske skupnosti;

20. poziva države članice, naj spodbujajo vključevanje pozitivnih ukrepov, kot so 
usposabljanja, tečaji opismenjevanja in pripravništva za Rome, v strategije za človeške 
vire ter tako spodbujajo zaposljivost Rominj tako v javnem kot v zasebnem sektorju;

21. poudarja, da zlasti mladim Romom grozi brezposelnost in tveganje dolgotrajne 
izključenosti iz družbe, kar pomeni, da bodo posledično izpostavljeni tudi večjemu 
tveganju revščine; zato poudarja, da je treba spodbujati redno obiskovanje šole in 
zaključek osnovnošolske in/ali srednješolske izobrazbe, pa tudi poklicnega usposabljanja 
pozneje, kar lahko skupaj s strogimi protidiskriminacijskimi politikami in ustvarjanjem 
delovnih mest občutno poveča njihovo zaposljivost in prispevek v sisteme socialnega 
varstva držav članic; poziva države članice, naj zagotovijo tarčne štipendije in mentorstvo 
za romske študente na drugi in tretji ravni, da bo lahko vse večje število romskih 
študentov, zlasti romskih deklet, pridobilo ustrezno raven izobrazbe;

22. spodbuja države članice, naj ukrepajo in sprejmejo ustrezne ukrepe za povečanje udeležbe 
Romov v poklicnem in vseživljenjskem izobraževanju, da povečajo svoje možnosti na 
trgu dela in zmanjšajo revščino;

23. poziva k podpori in spodbujanju vstopa romskega prebivalstva na trg dela;  ugotavlja, da 
so za zagotavljanje raznolikih storitev delovnih uradov in ukrepov ter za razvoj postopkov 
karierne orientacije potrebni podporno osebje in svetovalci romskega porekla;

24. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo poseben sistem mentorstva in podpore v 
okviru javnega sistema izobraževanja in socialnih storitev od zgodnjega otroštva do 
visokega šolstva, ki bo na voljo romski mladini in v katerem se bo posebna pozornost 
namenjala vprašanjem enakosti med spoloma;

25. meni, da je treba prilagoditi sisteme socialne varnosti, da bi zagotovili dostojno življenje 
za vse ter spodbudili dejavno udeležbo na trgu dela, s tem pa izboljšali možnosti 
zaposlovanja in preprečevali diskriminacijo;; poziva, naj se spodbuja vključevanje romske 
populacije in da naj bodo socialne in zdravstvene storitve bolj vključujoče in učinkoviteje 
usmerjene;

26. ugotavlja, da bi izboljšan dostop do zdravstvenih storitev in okrepljena prizadevanja pri 
zagotavljanju dostopa do kakovostnih storitev za varstvo otrok za usklajevanje 
družinskega in poklicnega življenja, do kakovostnega izobraževanja v otroštvu, storitev 
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razvoja v zgodnjem otroštvu in izobraževanje, ki bo temeljilo na partnerstvu s starši, zlasti 
v podeželskem okolju, lahko imela pozitiven učinek na vključevanje Romov in poklicno 
vključenost Rominj; v tem okviru poudarja odgovornost držav članic, da vlagajo v 
kadrovsko okrepitev in v kakovost nacionalnih varstvenih ustanov za otroke, da se doseže 
barcelonske cilje o otroškem varstvu;

27. poziva države članice, naj čim bolje izkoristijo možnosti, ki jih nudijo strukturni skladi in 
zlasti Evropski socialni sklad, da izboljšajo izobraževalne in zaposlovalne razmere 
Romov, da bodo imeli dejanske možnosti za socialno vključenost in pobeg pred vztrajno 
visokimi stopnjami revščine; spodbuja države članice, naj redno spremljajo napredek, 
zlasti glede izobraževanja in usposabljanja mladih Romov, zlasti žensk, 

28. poziva k zagotavljanju enakega obravnavanja na področju stanovanj in k zmanjšanju 
negotovosti;

29. poudarja, da je s preprečevanjem marginalizacije treba začeti v zgodnjem otroštvu; meni, 
da je nujno potreben pristop, ki bo osredotočen na različne generacije žensk, da bi lahko 
ustavili prenos revščine z generacije na generacijo;

30. poziva države članice, naj odpravijo prostorsko segregacijo, prisilne izselitve in 
brezdomstvo med Romi in Rominjami ter uvedejo učinkovite in pregledne stanovanjske 
politike;

31. poziva k spodbujanju razvoja romskega jezika in kulture, k razvoju upravnih struktur za 
romske zadeve, k okrepitvi romske politike in njenega izvajanja ter k večjemu 
mednarodnemu sodelovanju na področju vprašanj Romov.

32. poziva države članice, naj se spopadejo z vprašanji nasilja nad ženskami, družinskega 
nasilja in spolnega izkoriščanja vseh oblik ter se borijo proti trgovini z ljudmi, saj te 
težave prizadenejo številne Rominje in so pogosto posledica njihove revščine in socialne 
izključenosti zaradi brezposelnosti in neizobraženosti.

33. poziva Komisijo, naj upošteva sklepe Sveta, da „bi bilo treba posebno pozornost nameniti 
interesom in težavam romskih žensk in deklet“ in da je treba v vseh politikah in ukrepih 
za vključevanje Romov upoštevati vidik enakosti spolov;

34. poziva Komisijo, naj sprejme sistematičen pristop k enakosti med spoloma in aktivnemu 
sodelovanju Rominj kot nosilk sprememb, ki ga sedaj v nacionalnih strategijah 
vključevanja Romov ni;

35. poziva Komisijo in države članice, naj na vsa prednostna področja strategije EU o 
vključevanju Romov kot horizontalni cilj vključijo izgradnjo zmogljivosti in okrepitev 
vloge Romk;

36. poziva Komisijo in države članice, naj vključijo okrepljeno in učinkovitejše sodelovanje 
Rominj v izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov.

37. spodbuja države članice in države kandidatke, naj zagotovijo, da bodo nacionalne 
strategije spodbujale programe krepitve vloge, povečevanja zmogljivosti ter vodstva za 
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romske ženske in dekleta, ki imajo posebno vlogo v procesu izoblikovanja skupnosti;

38. poziva Komisijo in države članice, naj zbirajo, analizirajo in objavljajo zanesljive 
statistične podatke, razčlenjene po spolu, za ustrezno ocenjevanje in posodabljanje 
strategij, pa tudi za merjenje učinka v njihovem okviru izvedenih projektov in ukrepov, 
kar zadeva Rominje.
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