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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o genderových aspektech evropského rámce pro národní strategie na začlenění Romů

(2013/2066(INI))

Evropský parlament,
– s ohledem na Listinu základních práv, zejména na články 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 a 

35,

– s ohledem na mezinárodní právní předpisy na ochranu lidských práv, zejména na 
Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, Deklaraci OSN o 
právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin z roku 
1992, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvu Organizace 
spojených národů o právech dítěte,

– s ohledem na evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod, zejména 
Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR), Evropskou 
sociální chartu a související doporučení Evropského výboru pro sociální práva, Rámcovou 
úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a Úmluvu Rady Evropy o 
předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu,

– s ohledem na články 2, 3 a 6 Smlouvy o Evropské unii a články 8, 9 a 10 Smlouvy o 
fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace 
Romů do roku 2020 (COM(2011)0173) a závěry Evropské rady ze dne 24. června 2011,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Vnitrostátní strategie integrace Romů: první krok 
při provádění rámce EU (COM(2012)0226),

– s ohledem na návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů 
v členských státech (COM(2013)0460),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Další kroky v provádění vnitrostátních strategií 
integrace Romů (COM(2013)0454),

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii1,
– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o evropské strategii pro začleňování 

Romů2,
– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a na stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že v souladu se strategií pro rovnost žen a mužů 2010–2015 musí 
Komise „podporovat rovnost žen a mužů při uplatňování všech aspektů (…) strategie 
Evropa 2020“, a vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech k rámci EU pro vnitrostátní 
strategie integrace Romů konstatuje, že je nutné „ve všech politikách a opatřeních na 

                                               
1 Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
2 Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 112.
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dosažení pokroku v začleňování Romů uplatňovat perspektivu rovnosti žen a mužů“;

B. vzhledem k tomu, že romské ženy jsou chudobou ohroženy více než romští muži, a 
vzhledem k tomu, že romské rodiny se čtyřmi či více dětmi jsou v EU chudobou ohroženy 
nejvíce;

C. vzhledem k tomu, že běžně používané ukazatele obvykle opomíjejí takové problémy, jako 
je chudoba pracujících, energetická chudoba, chudoba početných rodin a rodičů 
samoživitelů, dětská chudoba a sociální vyloučení žen;

D. vzhledem k tomu, že starší romské ženy jsou více ohroženy chudobou, neboť většina z 
nich pracovala v neformální ekonomice, aniž by pobíraly plat a měly sociální 
zabezpečení;

E. vzhledem k tomu, že převážnou většinu Romů, kteří spadají do kategorie „neaktivních“ 
osob, tvoří ženy a počet romských žen v aktivním věku, které mají placené zaměstnání, 
dosahuje částečně kvůli tradičnímu rozdělení práce mezi ženy a muže pouze asi poloviny 
počtu romských mužů s placeným zaměstnáním, přičemž u osob samostatně výdělečně 
činných je jejich podíl obdobný;

F. vzhledem k tomu, že pro matky s více dětmi nebo matky samoživitelky ve 
znevýhodněných venkovských oblastech je podstatně složitější dojíždět za prací na velké 
vzdálenosti;

G. vzhledem k tomu, že míra gramotnosti a studijní výsledky romských žen zdaleka 
nedosahují míry gramotnosti ani studijních výsledků romských mužů či jiných žen, a 
vzhledem k tomu, že většina romských dívek předčasně ukončuje školní docházku a 
významný podíl těchto dívek do školy ani nikdy nechodil;

H. vzhledem k tomu, že těhotenství dospívajících dívek a neplánované těhotenství dívek 
omezuje jejich příležitosti ke vzdělávání a pracovní příležitosti;

I. vzhledem k tomu, že hospodářská krize má negativní dopad na zdraví a dobré životní 
podmínky romských žen a zhoršila jejich dlouhodobě nepřijatelnou situaci, přičemž 
zdravotní problémy omezují více než čtvrtinu všech romských žen v jejich každodenních 
činnostech;

J. vzhledem k tomu, že romské ženy kvůli svému nízkému socioekonomickému postavení a 
diskriminaci, s níž se setkávají v oblasti poskytování zdravotní péče, využívají 
zdravotnických služeb mnohem méně než většina obyvatelstva;

K. vzhledem k nepřiměřenému výskytu některých nemocí, včetně HIV/AIDS, u romských žen 
a dívek a vzhledem k tomu, že programy prevence určené pro tyto ženy a dívky obvykle 
nepatří mezi priority a jsou často podfinancovány a vyšetření je pro ně stále málo 
dostupné;

L. vzhledem k tomu, že extrémní chudoba zvyšuje riziko obchodování se ženami, prostituce, 
násilí a dalších forem vykořisťování, což brání ženám, aby se plně zapojily do všech 
oblastí života, a stojí v cestě dosažení rovnosti žen a mužů;
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1. zdůrazňuje, že prioritním cílem národních strategií pro začleňování Romů musí být 
posílení socioekonomické odolnosti romských žen, tj. jejich schopnosti přizpůsobit se 
rychle se měnícímu hospodářskému prostředí, a to prostřednictvím vytváření úspor a 
zamezení devastaci majetku;

2. vyzývá členské státy, aby při provádění svých národních strategií pro začleňování Romů 
více zohledňovaly hledisko rovnosti žen a mužů a provádění těchto strategií provázaly se 
svými stávajícími strategiemi rovnosti žen a mužů, a to především tak, že jako výslovný 
cíl stanoví odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů z romských komunit;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby při koncipování zvláštních opatření v rámci svých 
národních strategií pro začleňování Romů prováděly posouzení jejich dopadů na rovnost 
žen a mužů;

4. vyzývá Komisi, aby zavedla účinnější nástroje k hodnocení skutečné socioekonomické 
situace romských žen, např. tím, že do svého projektu „Překročit HDP“ začlení 
kvantifikaci „ekonomiky života“ a uznání neformální ekonomiky; dále vyzývá Komisi, 
aby pro národní strategie pro začleňování Romů a politiky sociálního začleňování 
vypracovala a sledovala konkrétní ukazatele pro obě pohlaví;

5. vyzývá vlády a místní orgány členských států, aby do provádění a sledování národních 
strategií pro začleňování Romů zapojily ženské organizace, romské nevládní organizace a 
příslušné zúčastněné strany a vytvořily vazby mezi orgány pro rovnost žen a mužů či 
organizacemi hájícími práva žen a strategiemi pro sociální začlenění;

6. vyzývá členské státy, aby svá opatření výslovně zaměřily na romské ženy v extrémní 
socioekonomické tísni a současně věnovaly svou pozornost především ohroženým 
skupinám, a to tak, že budou předcházet příčinám chudoby a tyto příčiny řešit;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby mezi cíle evropského procesu začleňování Romů 
zahrnuly i snižování dětské chudoby, v rámci opatření v oblasti sociálního začlenění 
zohledňovaly práva dětí, sledovaly pokrok z hlediska dětské chudoby a stanovily a 
rozvíjely prioritní opatření v této oblasti;

8. vyzývá členské státy, aby do svých národních strategií pro začleňování Romů zahrnuly 
vhodné programy pro aktivní zapojení romských žen na trhu práce a zajistily dostupnost 
celoživotního vzdělávání, aby tyto ženy mohly získat dovednosti, které lze na trhu práce 
uplatnit;

9. vyzývá členské státy, aby vypracovaly zvláštní opatření zaměřená na početné rodiny (se 
čtyřmi a více dětmi) a domácnosti rodičů samoživitelů a usnadnily jim vstup na trh práce, 
prosazovaly pružnou pracovní dobu, rozšiřovaly zařízení péče o děti a zvážily 
přizpůsobené formy sociálního zabezpečení;

10. vyzývá členské státy, aby znovu zavedly barcelonské cíle týkající se péče o děti a 
rozvíjely dostupné, cenově přijatelné a kvalitní služby péče pro celý život;

11. vyzývá členské státy, aby přijaly všechna nezbytná opatření, jež zamezí propouštění 
těhotných zaměstnankyň či zaměstnankyň na mateřské dovolené, a období výchovy dětí 
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případně uznaly za dobu započitatelnou do nároků na důchod;

12. naléhavě vyzývá členské státy a místní orgány, aby využívaly evropského nástroje 
mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování a prostřednictvím 
snadno dostupné finanční podpory, technické pomoci a podpůrných opatření podporovaly 
nezaměstnané romské ženy v zahájení samostatné výdělečné činnosti;

13. vyzývá členské státy, aby vypracovaly zvláštní programy pro nezletilé matky a dívky, 
které předčasně ukončily školní docházku, jejichž prioritním cílem bude podpora dalšího 
nepřerušeného vzdělávání, dotace na přijetí do pracovního poměru a zajištění odborné 
přípravy na pracovišti;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby romské ženy považovaly za konkrétní cílovou skupinu 
svých iniciativ v oblasti zdraví, zejména pokud jde o onemocnění, jež úzce souvisí 
s hormonálním systémem žen anebo chudobou, jako je osteoporóza, potíže pohybového 
ústrojí a onemocnění centrálního nervového systému; dále je naléhavě vyzývá, aby 
zajistily, že screeningové vyšetření a prevence rakoviny prsu a děložního čípku budou 
zcela dostupné, včetně očkování proti lidským papilomavirům, a usilovaly o zajištění 
zdravotní péče pro těhotné ženy již během prvního trimestru těhotenství;

15. vyzývá členské státy, aby usnadnily a podpořily účast romských komunit při přípravě, 
provádění, sledování a hodnocení programů prevence onemocnění, léčby, péče a 
podpůrných programů, jakož i při odstraňování stigmatizace a diskriminace ve 
zdravotnickém systému;

16. vyzývá členské státy, aby zakázaly, vyšetřovaly a stíhaly přímou i nepřímou diskriminaci 
romských žen při výkonu jejich základních práv a v přístupu k veřejným službám, a 
rovněž předcházely jakékoli jiné diskriminaci;

17. vyzývá členské státy, aby se zabývaly všemi formami násilí páchaného na ženách, zvláště 
pokud jde o romské ženy, a podporovaly oběti domácího násilí tím, že pro příslušné 
veřejné služby zajistí náležité zdroje a pomoc poskytnou rovněž prostřednictvím 
základních služeb, jako je zdravotnictví, zaměstnání a vzdělávání;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.


