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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά

(2013/2066 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως τα άρθρα 1, 14, 15, 

21, 23, 24, 25, 34 και 35,
– έχοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ιδίως τη Διεθνή 

Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων· τη Διακήρυξη του 
ΟΗΕ του 1992 για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή 
γλωσσικές μειονότητες· τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των 
γυναικών· και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

– έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ)· τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τις σχετικές συστάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής 
κοινωνικών δικαιωμάτων· τη Σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των εθνικών μειονοτήτων· και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
άρθρα 8, 9 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020 (COM(2011)173) και τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των Ρομά: ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ» 
(COM(2012) 0226),

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα 
ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη (COM(2013)0460),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βήματα προόδου στην 
υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά» (COM(2013)0454),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών Ρομά στην ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 
για την ενσωμάτωση των Ρομά2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,
                                               
1 ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σ. 283.
2 ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 112.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
2010-2015 απαιτεί ότι η Επιτροπή θα «υποστηρίξει την προαγωγή της ισότητας των 
φύλων κατά την εφαρμογή όλων των πτυχών της στρατηγικής Ευρώπη 2020» και ότι τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά επιτάσσουν ότι «σε όλες τις πολιτικές και δράσεις για την προώθηση 
της ένταξης των Ρομά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος της φτώχειας για τις γυναίκες Ρομά υπερβαίνει αυτόν 
που διατρέχουν οι άνδρες Ρομά και ότι οι οικογένειες Ρομά με τέσσερα ή περισσότερα 
παιδιά διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως τείνουν να μην 
λαμβάνουν υπόψη προβλήματα όπως η φτώχεια των εργαζομένων, η ενεργειακή φτώχεια, 
η φτώχεια των μεγάλων οικογενειών και των ανύπαντρων γονέων, η παιδική φτώχεια και 
ο κοινωνικός αποκλεισμός των γυναικών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομά εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας 
διότι η πλειονότητά τους εργάζεται στο πλαίσιο της άτυπης οικονομίας χωρίς αμοιβή ή 
χωρίς κοινωνική ασφάλιση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των ενήλικων Ρομά που 
χαρακτηρίζονται ως «ανενεργοί» είναι γυναίκες και –εν μέρει λόγω της παραδοσιακής 
κατανομής της εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών– ο αριθμός των ενήλικων ενεργών 
γυναικών Ρομά με αμειβόμενη απασχόληση αντιστοιχεί μόλις στο ήμισυ περίπου του 
αριθμού των ανδρών Ρομά, ενώ στους αυτοαπασχολούμενους τα ποσοστά είναι παρόμοια·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αισθητά δυσκολότερο για τις μητέρες μεγάλων οικογενειών 
ή για τις ανύπαντρες μητέρες να εργάζονται μακριά από το σπίτι και τις οικογένειές τους 
σε μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αλφαβητισμού και οι εκπαιδευτικές επιδόσεις των 
γυναικών Ρομά είναι αισθητά χαμηλότερα από αυτά των ανδρών Ρομά ή των γυναικών μη 
Ρομά, και ότι η πλειονότητα των κοριτσιών Ρομά εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο, ενώ 
ένα σημαντικό ποσοστό αυτών δεν έχει πάει ποτέ σχολείο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκυμοσύνη στην εφηβική ηλικία ή η μη προγραμματισμένη 
κύηση στερεί τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης των κοριτσιών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και στην 
ευημερία των γυναικών Ρομά, επιβαρύνοντας την επί μακρόν απαράδεκτη κατάστασή 
τους, καθώς περισσότερο από το ένα τέταρτο όλων των γυναικών Ρομά περιορίζεται όσον 
αφορά τις καθημερινές δραστηριότητές του λόγω προβλημάτων υγείας·  

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και 
των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι 
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γυναίκες Ρομά χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο τις ιατρικές υπηρεσίες σε σύγκριση με την 
πλειονότητα του πληθυσμού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά προσβάλλονται σε δυσανάλογο 
βαθμό από πολλές ασθένειες –περιλαμβανομένου του HIV/AIDS– αλλά στα 
προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται σε αυτές συνήθως δεν δίδεται η δέουσα 
προτεραιότητα και χρηματοδότηση, ενώ η πρόσβαση σε προληπτικούς ελέγχους 
παραμένει χαμηλή·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια αυξάνει τον κίνδυνο εμπορίας γυναικών, 
πορνείας, βίας και άλλων μορφών εκμετάλλευσης που παρεμποδίζουν την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και την επίτευξη της ισότητας 
των φύλων·

1. τονίζει ότι οι εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά πρέπει να εστιάζουν στην ενίσχυση 
της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας των γυναικών Ρομά, ήτοι στην ικανότητά τους 
να προσαρμόζονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, μέσω της 
αποταμίευσης και της αποτροπής της υποβάθμισης των περιουσιακών στοιχείων·

2. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και να συνδέσουν την εφαρμογή 
τους με τις υφιστάμενες στρατηγικές για την ισότητα των φύλων, ιδίως θεσπίζοντας 
ρητώς ως στόχο την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος στις κοινότητες των Ρομά·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν εκτιμήσεις αντίκτυπου της 
διάστασης του φύλου κατά τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων μέτρων που εντάσσονται 
στις εθνικές στρατηγικές τους για την ένταξη των Ρομά·

4. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αποτελεσματικότερα μέσα για τη μέτρηση της 
πραγματικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των γυναικών Ρομά, όπως η 
ενσωμάτωση του ποσοτικού προσδιορισμού της «οικονομίας της ζωής» και η αναγνώριση 
της άτυπης οικονομίας στο σχέδιο της Επιτροπής «πέραν του ΑΕγχΠ»· καλεί περαιτέρω 
την Επιτροπή να αναπτύξει ειδικούς δείκτες όσον αφορά τη διάσταση του φύλου για τις 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης·

5. καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις τοπικές αρχές να συμπεριλάβουν 
οργανώσεις των γυναικών, ΜΚΟ των Ρομά και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στην 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και να 
δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ των φορέων ισότητας των φύλων ή των οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των εθνικών στρατηγικών ένταξης·

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ρητά ως στόχο τις γυναίκες Ρομά που ζουν σε συνθήκες 
ακραίας κοινωνικοοικονομικής στέρησης στα μέτρα που θεσπίζουν και να εστιάσουν 
ταυτόχρονα σε ομάδες κινδύνου εμποδίζοντας και αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες 
εξαθλίωσης·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έναν στόχο για τη μείωση της 
παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην ΕΕ, να 
ενσωματώσουν τα δικαιώματα των παιδιών στα μέτρα κοινωνικής ένταξης, να 
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παρακολουθούν την πρόοδο όσον αφορά την παιδική φτώχεια, καθώς και να εντοπίσουν 
και να αναπτύξουν δράσεις προτεραιότητας στον εν λόγω τομέα·

8. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα για την ενεργό ενσωμάτωση των γυναικών Ρομά 
στην αγορά εργασίας και να καταστήσουν διαθέσιμη τη διά βίου μάθηση με σκοπό την 
απόκτηση προσόντων για την αγορά εργασίας·

9. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά μέτρα με στόχο τις μεγάλες οικογένειες (με 
τέσσερα ή περισσότερα παιδιά) και τα νοικοκυριά ανύπαντρων γονέων διευκολύνοντας 
την είσοδο στην αγορά εργασίας, προωθώντας ευέλικτα ωράρια εργασίας, επεκτείνοντας 
τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και εξετάζοντας ειδικά προσαρμοσμένες ρυθμίσεις 
κοινωνικής πρόνοιας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εκ νέου τους στόχους της Βαρκελώνης σχετικά με την 
παιδική μέριμνα και να αναπτύξουν προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες πρόνοιας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής·

11. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της 
απόλυσης εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της μητρότητας, και να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο αναγνώρισης της ανατροφής των παιδιών ως περιόδου που θα 
προσμετράται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να κινητοποιήσουν τον ευρωπαϊκό
μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη για να 
στηρίξουν τη συμμετοχή ανέργων γυναικών Ρομά στην αυτοαπασχόληση μέσω της 
παροχής εύκολα προσβάσιμης χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικής συνδρομής και 
υποστηρικτικών μέτρων·

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά προγράμματα για τις έφηβες μητέρες και τα 
κορίτσια που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, με στόχο ιδίως να στηρίξουν τη 
συνέχιση της αδιάλειπτης εκπαίδευσης, χρηματοδοτώντας την είσοδό τους στην 
απασχόληση και παρέχοντας κατάρτιση βάσει της εργασίας·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαρακτηρίσουν τις γυναίκες Ρομά ως σαφή 
ομάδα στόχο των πρωτοβουλιών τους στον τομέα της υγείας, ιδίως όσον αφορά τις 
ασθένειες που συνδέονται στενά με το ορμονικό σύστημα των γυναικών ή/και τη 
φτώχεια, όπως η οστεοπόρωση, τα μυοσκελετικά προβλήματα και οι ασθένειες του 
κεντρικού νευρικού συστήματος· ζητεί, επιπλέον, να καταστήσουν απολύτως 
προσβάσιμους τους ιατρικούς ελέγχους και την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και 
του τραχήλου της μήτρας –συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά του ιού των 
ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)– και να θέσουν ως στόχο την έναρξη της παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης σε εγκύους που διανύουν ήδη το πρώτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης τους·

15. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν τη συμμετοχή κοινοτήτων 
Ρομά στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
προγραμματισμού πρόληψης ασθενειών, θεραπείας, περίθαλψης και υποστήριξης, καθώς 
και στη μείωση του στιγματισμού και των διακρίσεων στο σύστημα υγείας·
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16. καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, να καταργήσουν και να διώκουν τις άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών Ρομά κατά την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους και κατά την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και να 
αποτρέπουν κάθε περαιτέρω διάκριση·

17. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, ιδίως 
όσον αφορά τις γυναίκες Ρομά, και να στηρίξουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
διασφαλίζοντας κατάλληλους πόρους για συναφείς δημόσιες υπηρεσίες και παρέχοντας 
επίσης συνδρομή μέσω βασικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, η απασχόληση και η 
εκπαίδευση·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


