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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно аспектите, свързани с равенството между половете, на европейската 
рамка за националните стратегии за интеграция на ромите

(2013/2066(INI))

Европейският парламент,
– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 

членове 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 и 35 от нея,
– като взе предвид международното право в областта на правата на човека, и по-

специално Международната конвенция за премахване на всички форми на расова 
дискриминация, Декларацията на ООН от 1992 г. за правата на лицата, 
принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, 
Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 
жените и Конвенцията на ООН за правата на детето,

– като взе предвид европейските конвенции за защита на правата на човека и 
основните свободи, и по-специално Европейската конвенция за защита на правата 
на човека и основните свободи (ЕКПЧ), Европейската социална харта и свързаните 
с нея препоръки на Европейския комитет за социални права, Рамковата конвенция 
на Съвета на Европа за защита на националните малцинства, както и Конвенцията 
на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу 
жените и домашното насилие,

– като взе предвид членове 2, 3 и 6 от Договора за Европейския съюз и 
членове 8, 9 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно рамката на ЕС за национални 
стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. (COM(2011)0173) и заключенията на 
Европейския съвет от 24 юни 2011 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно националните стратегии за 
интегриране на ромите: първа стъпка в прилагането на Рамката на ЕС 
(COM(2012)0226),

– като взе предвид предложението за препоръка на Съвета относно ефективни мерки 
за интегриране на ромите в държавите членки (COM(2013)0460),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно стъпките напред в 
прилагането на националните стратегии за интегриране на ромите 
(COM(2013)0454),

– като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно положението на 
жените от ромски произход в Европейския съюз1,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно стратегията на ЕС за 
интеграция на ромите2,

                                               
1 OВ C 298 E, 08.12.2006 г., стр. 283.
2 OВ C 199 E, 07.07.2012 г., стр. 112.
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– като взе предвид член 48 от своя правилник,
– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 

половете и становищата на комисията по заетост и социални въпроси (A7-
0000/2013),

A. като има предвид, че Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010—
2015 г. изисква от Комисията да „подкрепя насърчаването на равенството между 
половете в процеса на прилагане на всички аспекти от стратегия „Европа 2020“, и 
като има предвид, че заключенията на Съвета относно рамката на ЕС за национални 
стратегии за интегриране на ромите изискват „принципът на равенството между 
половете да се прилага във всички политики и действия за постигане на напредък в 
приобщаването на ромите“;

Б. като има предвид, че рискът от бедност за жените от ромски произход е по-висок в 
сравнение с този за мъжете от ромски произход и че семействата от ромски 
произход с четири или повече деца са изложени на най-голям риск от бедност в ЕС;

В. като има предвид, че често използваните показатели обикновено пренебрегват 
проблеми, като например бедността сред заетите, енергийната бедност, бедността 
на многодетните семейства и семействата с един родител, детската бедност и 
социалното изключване на жените;

Г. като има предвид, че възрастните жени от ромски произход са изложени на по-
висок риск от бедност поради факта, че по-голямата част от тях са работили в 
сферата на неформалната икономика без възнаграждение или без да принадлежат 
към схема за социална сигурност;

Д. като има предвид, че по-голямата част от възрастните лица от ромски произход, 
определени като „неактивни“, са жени, както и че — отчасти поради традиционното 
разделение на труда между жените и мъжете — броят на активните възрастни жени 
от ромски произход, извършващи платена професионална дейност, е едва 
приблизително на половината на този на мъжете от ромски произход, като тези 
данни са сходни по отношение на самостоятелно заетите лица;

Е. като има предвид, че е значително по-трудно за майките на многодетни семейства 
или за самотните майки да работят далеч от своите домове и семейства в 
необлагодетелствани земеделски райони;

Ж. като има предвид, че равнището на грамотност и постиженията в областта на 
образованието на жените от ромски произход са значително по-ниски от тези на 
мъжете от ромски произход и жените от неромски произход, както и че по-голямата 
част от момичетата от ромски произход напускат училище преждевременно, а 
значителна част от тях никога не са посещавали училище;

З. като има предвид, че бременността в ранна младежка възраст и непланираната 
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бременност нарушават възможностите за образование и труд на момичетата;

И. като има предвид, че икономическата криза е оказала неблагоприятно въздействие 
върху здравето и благосъстоянието на жените от ромски произход и е утежнила 
тяхното дългосрочно неприемливо положение, като повече от една четвърт от 
всички жени от ромски произход са ограничени в своите ежедневни дейности 
поради здравословни проблеми; 

Й. като има предвид, че поради ниския им социално-икономически статут и 
дискриминацията, на която са подложени в областта на здравеопазването, жените от 
ромски произход прибягват до медицински услуги в много по-малка степен, 
отколкото по-голямата част от населението;

К. като има предвид, че жените и момичетата от ромски произход са 
непропорционално засегнати от различни заболявания — включително ХИВ/СПИН 
— но програмите за профилактика, насочени към тях, като цяло не се ползват с 
приоритет и подобаващо финансиране и достъпността на скрининга остава ниска;

Л. като има предвид, че крайната бедност увеличава риска от трафик на жени, 
проституция, насилие и други форми на експлоатация, които възпрепятстват 
пълното участие на жените във всички сфери на живота и постигането на равенство 
между половете;

1. подчертава, че националните стратегии за приобщаване на ромите трябва да са 
съсредоточени върху засилването на социално-икономическата устойчивост на 
жените от ромски произход, т.е. способността им да се приспособят към бързо 
променящата се икономическа среда посредством осъществяване на спестявания и 
предотвратяване на изчерпването на активи;

2. призовава държавите членки да засилят интегрирането на принципа на равенство 
между половете при изпълнението на своите национални стратегии за приобщаване 
на ромите, както и да свържат тяхното изпълнение със съществуващите стратегии за 
равенство между половете, по-специално чрез установяване на ясна цел за 
премахване на разликата в заплащането в рамките на ромските общности;

3. призовава Комисията и държавите членки да извършат оценка на въздействието, 
отчитаща измерението на пола, при разработването на конкретни мерки в рамките 
на техните национални стратегии за приобщаване на ромите;

4. призовава Комисията да въведе по-ефективни инструменти за измерване на 
действителното социално-икономическо положение на жените от ромски произход, 
като например включване на количественото изражение на „икономиката на 
ежедневието“ и признаване на неформалната икономика в нейния проект „Отвъд 
БВП“; призовава Комисията също така да разработи и наблюдава специфични 
показатели за равенство между половете за националните стратегии за приобщаване 
на ромите и политиките за социално приобщаване;

5. призовава правителствата на държавите членки и местните органи да включат 
организации на жени, НПО на роми и съответните заинтересовани страни в 
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изпълнението и мониторинга на националните стратегии за приобщаване на ромите 
и да създадат връзки между органите за равенство между половете или 
организациите за правата на жените и стратегиите за социално приобщаване;

6. призовава държавите членки да насочат изрично своите мерки към жените от 
ромски произход в състояние на извънредни социално-икономически лишения и 
същевременно да се съсредоточат върху групите, изложени на риск, посредством 
предотвратяване и борба с факторите на обедняването;

7. призовава Комисията и държавите членки да въведат цели за намаляване на 
детската бедност в процеса на ЕС за приобщаване на ромите, да включат правата на 
детето в мерките за социално приобщаване, да следят напредъка от гледна точка на 
детската бедност, както и да установят и разработят приоритетни действия в тази 
област;

8. призовава държавите членки да включат в своите национални стратегии за 
приобщаване на ромите приспособени програми за активно приобщаване на жените 
от ромски произход на пазара на труда и да направят ученето през целия живот 
достъпно, с цел да се придобият приложими на пазара умения;

9. призовава държавите членки да разработят конкретни мерки, насочени към 
многодетните семейства (с четири или повече деца), както и домакинствата с един 
родител, чрез улесняване на достъпа до пазара на труда, насърчаване на гъвкавото 
работно време, увеличаване на броя на детските заведения и разглеждане на 
възможността за приспособена социална защита;

10. призовава държавите членки да въведат отново целите от Барселона по отношение 
на детските заведения и да разработят достъпни (включително от финансова гледна 
точка) и висококачествени услуги за предоставяне на грижи през целия жизнен 
цикъл;

11. призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки за 
предотвратяване на уволнението на служители по време на бременност или 
майчинство и да разгледат възможността за признаване на отглеждането на деца 
като период, който следва да се отчита при определянето на пенсионните права;

12. настоятелно призовава държавите членки и местните органи да мобилизират 
Европейския механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално 
приобщаване в подкрепа на включването на безработни жени от ромски произход в 
дейности за самостоятелна заетост посредством лесно достъпни финансова и 
техническа подкрепа и резервни мерки;

13. призовава държавите членки да разработят конкретни програми, насочени към 
майките в юношеска възраст и момичетата, напускащи училище преждевременно, 
по-специално в подкрепа на продължаването на непрекъснатото образование, за 
субсидиране на допускането им до заетост и осигуряване на обучение в работна 
среда;

14. призовава Комисията и държавите членки да определят жените от ромски произход 
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като ясна целева група на своите инициативи в областта на здравеопазването, 
особено по отношение на заболяванията, които са тясно свързани с женската 
хормонална система и/или бедността, като например остеопороза, мускулно-
скелетни проблеми и заболявания на централната нервна система; също така 
настоятелно призовава скринингът и профилактиката на рака на гърдата и рака на 
маточната шийка — включително ваксините срещу човешкия папиломавирус — да 
бъдат напълно достъпни, и да се положат усилия за започване на здравно 
обслужване на бременните жени, които вече са в първото тримесечие на своята 
бременност;

15. призовава държавите членки да улеснят и насърчат участието на ромските 
общности в разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на планирането 
на профилактиката на заболяванията, лечението, грижите и подкрепата, както и в 
процеса на намаляване на стигматизацията и дискриминацията в здравеопазването;

16. призовава държавите членки да разследват, забранят и подведат под съдебна 
отговорност пряката и непряката дискриминация по отношение на жените от 
ромски произход при упражняването на техните основни права и достъпа им до 
обществени услуги, както и да предотвратят всички форми на по-нататъшна 
дискриминация;

17. призовава държавите членки да се борят с всички форми на насилие срещу жени, 
по-специално по отношение на жените от ромски произход, и да подкрепят 
жертвите на домашно насилие, като осигурят необходимите ресурси за съответните 
обществени услуги и окажат подкрепа също така посредством основните услуги, 
като например здравеопазване, заетост и образование;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.


