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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid

(2013/2066(INI))

Euroopa Parlament,
– võttes arvesse põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 ja 35,
– võttes arvesse inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust, eelkõige rahvusvahelist 

konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,  
rahvuslikesse või etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse vähemustesse kuuluvate isikute 
õiguste ÜRO 1992. aasta deklaratsiooni, konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi 
vormide likvideerimise kohta ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse inimõigusi ja põhivabadusi kaitsvaid Euroopa konventsioone, eelkõige 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooni, Euroopa sotsiaalhartat ja 
sellega seotud Euroopa sotsiaalsete õiguste komitee soovitusi, Euroopa Nõukogu 
rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ning Euroopa Nõukogu naistevastase 
vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3 ja 6 ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikleid 8, 9 ja 10,

– võttes arvesse komisjoni teatist romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi 
raamistiku kohta aastani 2020 (COM(2011)0173) ja Euroopa Ülemkogu 24. juuni 2011. 
aasta järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni teatist romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ja 
ELi raamistiku rakendamise esimeste sammude kohta (COM(2012)0226),

– võttes arvesse ettepanekut vastu võtta nõukogu soovitus romade tõhusaks integreerimiseks 
liikmesriikides võetavate meetmete kohta (COM(2013)0460),

– võttes arvesse komisjoni teatist liikumise kohta romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate rakendamise suunas (COM(2013)0454),

– võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni roma naiste olukorra kohta Euroopa 
Liidus1,

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni romade kaasamist käsitleva ELi 
strateegia kohta2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,
– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning tööhõive-

ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0000/2012),
A. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 2010–2015 strateegia kohaselt peab 

komisjon kõikide Euroopa 2020. aasta strateegia aspektide rakendamisel toetama soolise 
võrdõiguslikkuse edendamist ning et romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 

                                               
1 ELT C 298 E, 08.12.06, lk 283.
2 ELT C 199 E, 07.07.12, lk 112.
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ELi raamistiku kohta antud nõukogu järeldustes nõutakse, et kõigis romade kaasamist 
edendavates poliitikameetmetes ja tegevustes arvestataks soolist mõõdet;

B. arvestades, et roma naistel on suurem oht sattuda vaesusesse kui roma meestel ja et roma 
perekonnad, kus on neli või rohkem last, elavad ELis kõige suuremas vaesusriskis;

C. arvestades, et tavaliselt kasutatavad näitajad kipuvad tähelepanuta jätma selliseid 
probleeme nagu palgavaesus, kütteostuvõimetus, paljulapseliste perekondade ja 
üksikvanemate vaesus, laste vaesus ning naiste sotsiaalne tõrjutus;

D. arvestades, et suurema vaesusriskiga on vanemad roma naised, sest enamik neist on 
töötanud mitteametlikus majandussektoris ilma töötasu ja sotsiaalkindlustuseta;

E. arvestades, et valdava enamuse täiskasvanud mitteaktiivsetest romadest moodustavad 
naised ning et osalt naiste ja meeste vahelise traditsioonilise tööjaotuse tõttu on 
palgasaajaid tööealisi roma naisi poole vähem kui roma mehi, sama kehtib ka füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsejate puhul;

F. arvestades, et paljulapselistel emadel või üksikemadel on ebasoodsas olukorras olevates 
maapiirkondades oluliselt raskem kodust ja perest eemal töötada;

G. arvestades, et roma naiste kirjaoskus ja õppeedukus on roma meestest ja mitteroma 
naistest oluliselt madalam ning et enamik roma tüdrukuid jätavad kooli pooleli ja suur osa 
nendest pole kunagi koolis käinud;

H. arvestades, et teismeliste rasedus ja planeerimata rasedus takistavad tüdrukuid haridus- ja 
töövõimalusi ära kasutamast;

I. arvestades, et majanduskriisil on olnud negatiivne mõju roma naiste tervisele ja heaolule, 
raskendades veelgi nende kauaaegset vastuvõetamatut olukorda, kus rohkem kui veerandit 
kõigist roma naistest häirivad igapäevatoimingute sooritamisel terviseprobleemid; 

J. arvestades, et halva sotsiaalmajandusliku olukorra ja neile tervishoiusüsteemis osaks 
saava diskrimineerimise tõttu kasutavad roma naised arstiabi palju vähem kui enamik 
inimesi;

K. arvestades, et roma naised ja tüdrukud põevad ebaproportsionaalselt paljusid haiguseid, sh 
HIVi/AIDSi, kuid üldiselt ei tähtsustata ega rahastata piisavalt neile suunatud 
ennetusprogramme ning juurdepääs sõeluuringutele on endiselt vähene;

L. arvestades, et äärmises vaesuses elamine suurendab naistega kaubitsemise, prostitutsiooni, 
vägivalla ja teiste ärakasutamise vormide ohvriks langemise riski, mis takistab naiste 
osalemist kõigis eluvaldkondades ja soolise võrdõiguslikkuse saavutamist;

1. rõhutab, et romade kaasamist käsitlevad riiklikud strateegiad peavad keskenduma roma 
naiste sotsiaalmajandusliku vastupanuvõime tugevdamisele, st nende võimet raha säästa ja 
ennetada varast ilmajäämist, et kiiresti kohaneda muutuva majandusliku keskkonnaga;

2. kutsub liikmesriike üles tugevdama romade kaasamist käsitlevate strateegiate raames 
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soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ning ühendama nende strateegiate rakendamise 
olemasolevate soolise võrdõiguslikkuse alaste strateegiatega, seades eelkõige 
konkreetseks eesmärgiks palgalõhe kaotamise roma kogukondades;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles korraldama soolise mõju hindamist, kui romade 
kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate raames kavandatakse konkreetseid meetmeid;

4. kutsub komisjoni üles roma naiste tegeliku sotsiaalmajandusliku olukorra hindamiseks 
kasutusele võtma tulemuslikumaid vahendeid, näiteks võttes projekti „SKP näitajast 
kaugemale vaatamine” raames arvesse elumajanduse väärtust ja tunnustades 
mitteametlikku majandussektorit; kutsub komisjoni üles romade kaasamist käsitlevate 
riiklike strateegiate ja sotsiaalse kaasatuse poliitika tarvis välja töötama ja jälgima 
soopõhiseid näitajaid;

5. kutsub liikmesriikide valitsusi ja kohalikke omavalitsusi üles kaasama 
naisteorganisatsioone, roma valitsusväliseid organisatsioone ja asjaomaseid sidusrühmi 
romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate rakendamisse ja jälgimisse ning looma 
seoseid soolise võrdõiguslikkusega tegelevate ametiasutuste või naiste õiguste eest 
võitlevate organisatsioonide ning sotsiaalse kaasatuse strateegiate vahel;

6. kutsub liikmesriike üles suunama oma meetmed konkreetselt äärmuslikes 
sotsiaalmajanduslikes raskustes olevatele roma naistele ja samal ajal keskenduma 
riskirühmadele, ennetades vaesumise tegureid ja nende vastu võideldes;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama ELi romade kaasamise protsessi raames 
laste vaesuse vähendamise eesmärk, arvestama laste õigustega sotsiaalse kaasatuse 
meetmete raames, jälgima edusamme laste vaesuse seisukohast ning samuti tegema 
kindlaks ja välja arendama selle valdkonna esmatähtsad meetmed;

8. kutsub liikmesriike üles romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiatega ühendama 
roma naiste aktiivseks tööturule integreerimiseks mõeldud konkreetsetele vajadustele 
kohandatud programme ja tegema kättesaadavaks elukestva õppe, et neil oleks võimalik 
omandada turukõlblikke oskusi;

9. kutsub liikmesriike üles välja arendama erimeetmeid paljulapselistele perekondadele (neli 
või rohkem last) ja üksikvanemaga leibkondadele, lihtsustades tööturule sisenemist, 
edendades paindlikku tööaega, laiendades lastehoiuteenuseid ja võttes arvesse kohandatud 
hoolekande teenuseid;

10. kutsub liikmesriike üles uuesti kasutusele võtma lastehoiuga seotud Barcelona eesmärgid 
ning arendama kättesaadavaid, tasukohaseid ja kvaliteetseid kogu elutsükli jaoks mõeldud 
hooldusteenuseid;

11. kutsub liikmesriike üles võtma kõiki vajalikke meetmeid, et ära hoida töötajate töölt 
vabastamine raseduse või emaduse ajal, ning kaaluma laste kasvatamise perioodi 
tunnustamist pensioniõiguse arvestamisel;

12. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja kohalikud omavalitsused rakendaksid tööhõive 
elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu vahendeid, et toetada 
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töötuid roma naisi füüsilisest isikust ettevõtjana tööle asumisel, pakkudes lihtsasti 
kättesaadavat rahalist ja tehnilist abi ning tugimeetmeid;

13. kutsub liikmesriike üles arendama teismelistele emadele ja kooli pooleli jätnud 
tüdrukutele mõeldud eriprogramme, toetades eelkõige hariduse katkematut omandamist, 
toetades rahaliselt tööleasumist ning pakkudes tööalast koolitust;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles käsitlema roma naisi sihtrühmana nende tervishoiu 
alastes algatustes, eriti haiguste puhul, mis on tugevalt seotud naiste hormonaalsüsteemi 
ja/või vaesusega, nagu näiteks luude hõrenemine, luu-lihaskonna probleemid ja 
kesknärvisüsteemi haigused; nõuab tungivalt, et rinnavähi ja emakakaelavähi 
sõeluuringud ja ennetamine, sh inimese papilloomiviiruste vastased vaktsiinid, tehtaks 
täielikult kättesaadavaks ning et eesmärgiks seataks rasedate naiste tervise jälgimine juba 
raseduse esimesel kolmel kuul;

15. kutsub liikmesriike üles lihtsustama ja edendama roma kogukondade osalemist haiguste 
ennetamise, ravi, hoolduse ja toetuskava kavandamises, rakendamises, jälgimises ja 
hindamises, samuti vähendama häbimärgistamist ja diskrimineerimist tervishoiusüsteemis;

16. kutsub liikmesriike üles uurima, keelustama ja kohtu alla andma roma naiste otsesed ja 
kaudsed diskrimineerimisjuhtumid seoses nende põhiõiguste kasutamisega ja juurdepääsul 
avalikele teenustele, samuti ennetama igasugust diskrimineerimist tulevikus;

17. kutsub liikmesriike üles kaotama naistevastase vägivalla kõik vormid, keskendudes eriti 
roma naistele, ja toetama perevägivalla ohvreid, tagades avalikele teenustele asjakohased 
vahendid ja pakkudes tuge ka üldkasutatavate teenuste abil, nagu tervishoid, tööhõive ja 
haridus;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


