
PA\940244CS.doc PE514.570v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2013/2066(INI)

17. 6. 2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

k genderovým aspektům evropského rámce pro národní strategie na začlenění 
Romů
(2013/2066(INI))

Navrhovatelka: Edit Bauer



PE514.570v01-00 2/3 PA\940244CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\940244CS.doc 3/3 PE514.570v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že klíčovým problémem je nízká uplatnitelnost romských žen na trhu práce 
způsobená jednak diskriminačními praktikami, jednak nízkým dosaženým vzděláním 
těchto žen, a že řešení problému této jejich nízké zaměstnatelnosti je tudíž nejdůležitějším 
nástrojem, jak dosáhnout vyšší míry zaměstnanosti, snížit závislost na sociální pomoci a 
omezit riziko chudoby;

2. opakuje, že nedostatky ve vzdělávání Romů mají závažný rozměr, i pokud jde o rozdíly 
mezi muži a ženami, neboť podle údajů dosahuje gramotnost romských žen v průměru 68 
%, zatímco romských mužů je gramotných 81 %, a počet romských dívek zapsaných do 
základních škol dosahuje pouze 64 %;

3. zdůrazňuje, že omezený přístup ke vzdělání zvyšuje riziko manželství a těhotenství 
v raném věku a tím i předčasného ukončení školní docházky, a má také důsledky 
v podobě omezeného množství pracovních příležitostí v dospělosti, což v posledku 
zvyšuje riziko chudoby;

4. zastává názor, že na romské studenty a žáky by mohla mít v mnoha případech pozitivní 
dopad intenzivnější sexuální výchova, díky níž by se mohl snížit počet případů 
předčasného ukončení školní docházky, které jsou často důsledkem těhotenství nebo 
sňatku v raném věku;

5. zdůrazňuje, že vzdělávání romských dívek má komplexní dopad na zlepšení života Romů: 
představuje například zásadní podmínku pro zvýšení uplatnitelnosti romských žen na trhu 
práce a zajištění určitého stabilního příjmu a je nezbytné pro překonání chudoby; vyzývá 
proto členské státy, aby zaručily účinnější vzdělávací systémy, které více podporují 
začlenění, a přijaly za svou prioritu zlepšení pracovních dovedností, které odpovídají 
poptávce na trhu práce;

6. zdůrazňuje, že nezaměstnaností je nejvíce ohrožena romská mládež, čímž je vystavena 
riziku, že bude natrvalo vyloučena z většinové společnosti; zdůrazňuje proto, že je 
důležité zaručit možnost dokončit primární nebo sekundární vzdělání včetně odborné 
přípravy v pozdější fázi života, čímž se značně zvýší uplatnitelnost mladých Romů na trhu 
práce;

7. domnívá se, že je nutné přenastavit systém sociálního zabezpečení s cílem snížit závislost 
na sociální pomoci a zároveň podpořit aktivní účast na trhu práce;

8. konstatuje, že větší úsilí o zajištění přístupu k zařízením péče o děti by mohlo mít ve 
venkovských oblastech pozitivní dopad na skloubení rodinného a pracovního života.


