
PR\1001453FI.doc PE516.873v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2013/2066(INI)

29.8.2013

MIETINTÖLUONNOS
romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden 
eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdista
(2013/2066(INI))

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Esittelijä: Lívia Járóka



PE516.873v01-00 2/7 PR\1001453FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3



PR\1001453FI.doc 3/7 PE516.873v01-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen 
puitekehyksen sukupuolinäkökohdista

(2013/2066(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon perusoikeuskirjan ja etenkin sen 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 ja 
35 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön, erityisesti kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, YK:n vuoden 1992 
julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksista, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen,

– ottaa huomioon eurooppalaiset ihmisoikeuksia ja perusvapauksia suojelevat 
yleissopimukset, erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen (ECHR), Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja asiaan liittyvät Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien komitean suositukset, kansallisten vähemmistöjen suojelua 
koskevan Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3 ja 6 artiklan sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8, 9 ja 10 artiklan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille integrointistrategioille" (COM(2011)0173) ja 24. kesäkuuta 2011 
annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon komission tiedonannon “Romanien integraatiota edistävät kansalliset 
strategiat: EU:n puitekehyksen täytäntöönpano alulle" (COM(2012)0226),

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston suositukseksi romanien integraatiota 
jäsenvaltioissa edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä (COM(2013)0460),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eteneminen romanien integraatiota edistävien 
kansallisten strategioiden täytäntöönpanossa" (COM(2013)0454),

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman romaninaisten tilanteesta 
Euroopan unionissa1,
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– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman romaniväestön 
osallistamista koskevasta EU:n strategiasta1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. katsoo, että naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015 edellyttää 
komissiota ”tukemaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian osien täytäntöönpanossa” ja että neuvoston päätelmät EU:n 
puitekehyksestä romanien kansallisille integrointistrategioille vaativat 
”sukupuolinäkökulman soveltamista kaikissa politiikoissa ja toimissa, jotta 
romaniväestön osallistamista voidaan edistää”;

B. katsoo, että köyhyysriski on suurempi romaninaisilla kuin romanimiehillä ja että suurin 
köyhyysriski EU:ssa on romaniperheillä, joissa on vähintään neljä lasta;

C. katsoo, että yleisesti käytetyt indikaattorit jättävät usein huomiotta sellaiset ongelmat 
kuten työssäkäyvien köyhyys, energiaköyhyys, suurten perheiden ja yksinhuoltajien 
köyhyys, lapsiköyhyys ja naisten sosiaalinen syrjäytyminen;

D. toteaa, että iäkkäät romaninaiset ovat suuremmassa köyhyysriskissä, sillä suurin osa 
heistä on työskennellyt laittomasti ilman korvauksia tai sosiaaliturvavakuutusta;

E. toteaa, että ylivoimainen enemmistö ”työelämän ulkopuolelle” luokitelluista aikuisista 
romaneista on naisia, ja johtuen osittain perinteisestä työnjaosta naisten ja miesten välillä 
palkkatyössä olevien toimintaikäisten romaninaisten määrä on vain noin puolet 
romanimiesten määrästä lukujen ollessa samankaltaiset itsenäisen ammatinharjoittamisen 
suhteen;

F. toteaa, että suurten perheiden äitien tai yksinhuoltajaäitien on huomattavasti vaikeampaa 
työskennellä kaukana kotoa ja perheestä epäsuotuisilla maaseutualueilla;

G. toteaa, että romaninaisten lukutaitoprosentti ja koulutustaso ovat merkittävästi 
romanimiehiä ja muita naisia alhaisemmat ja että suurin osa romanitytöistä keskeyttää 
koulun aikaisin ja merkittävä osa heistä ei ole koskaan käynyt koulua;

H. toteaa, että teiniraskaus ja suunnittelematon raskaus vähentävät tyttöjen koulutus- ja 
työmahdollisuuksia;

I. katsoo, että talouskriisillä on ollut kielteinen vaikutus romaninaisten terveyteen ja 
hyvinvointiin ja se on vaikeuttanut heidän jo pitkään kestämätöntä tilannettaan, jossa 
terveysongelmat rajoittavat enemmän kuin neljäsosaa kaikista romaninaisista heidän 
päivittäisissä toiminnoissaan;
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J. toteaa, että romaninaiset turvautuvat terveydenhoitopalveluihin paljon muuta väestöä 
harvemmin alhaisen sosioekonomisen asemansa ja terveydenhuollossa kokemansa 
syrjinnän vuoksi; 

K. katsoo, että romaninaiset ja -tytöt kärsivät suhteettomasti useista sairauksista, muun 
muassa HIV/AIDSista, mutta heille suunnattuja ennaltaehkäisyohjelmia ei ole yleisesti 
priorisoitu ja rahoitettu tarpeeksi, ja pääsymahdollisuudet seulontoihin ovat edelleen 
vähäiset;

L. toteaa, että äärimmäinen köyhyys lisää riskiä naiskauppaan, prostituutioon, väkivaltaan ja 
muihin hyväksikäytön muotoihin, jotka vaikeuttavat naisten täysimääräistä osallistumista 
kaikkiin elämän osa-alueisiin ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamista;

1. korostaa, että kansallisten romaniväestön osallistamista koskevien strategioiden on 
keskityttävä vahvistamaan romaninaisten sosioekonomista sietokykyä, jolla tarkoitetaan 
heidän kykyään sopeutua nopeasti muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön, toteuttamalla 
säästöjä ja estämällä varojen vähenemistä;

2. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista niiden 
kansallisten romaniväestön osallistamista koskevien strategioiden täytäntöönpanossa ja 
yhdistämään niiden täytäntöönpanon olemassa oleviin sukupuolten tasa-arvoon pyrkiviin 
strategioihin, erityisesti tekemällä romaniyhteisöjen sisällä olevien palkkaerojen 
poistamisesta nimenomaisen tavoitteen;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suorittamaan sukupuolivaikutusten arvioinnin 
suunnitellessaan erityistoimenpiteitä niiden kansallisten romaniväestön osallistamista 
koskevien strategioiden yhteydessä;

4. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tehokkaampia välineitä romaninaisten todellisen 
sosioekonomisen tilanteen mittaamiseen, kuten  sisällyttämällä ”kotitalouden" arvon 
määrittämisen ja epävirallisen talouden olemassaolon tunnustamisen sen ”BKT:tä 
enemmän” -hankkeeseen; kehottaa komissiota lisäksi kehittämään ja valvomaan 
sukupuolikohtaisia mittareita kansallisille romaniväestön osallistamista koskeville 
strategioille ja sosiaalista osallisuutta koskevalle politiikalle;

5. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ja paikallisia viranomaisia ottamaan 
naisorganisaatiot, romanien kansalaisjärjestöt ja asiaankuuluvat sidosryhmät mukaan 
kansallisten romaniväestön osallistamista koskevien strategioiden täytäntöönpanoon ja 
valvontaan sekä luomaan yhteyksiä tasa-arvoelinten tai naisten oikeuksia ajavien 
järjestöjen ja sosiaalista osallistamista koskevien strategioiden välille;

6. kehottaa jäsenvaltioita suuntaamaan toimenpiteensä nimenomaan äärimmäisessä 
sosioekonomisessa köyhyydessä oleviin romaninaisiin ja keskittymään samanaikaisesti 
riskiryhmiin ehkäisemällä ja torjumalla köyhtymiseen johtavia tekijöitä;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön EU:n romaniväestön 
osallistamisprosessissa lapsiköyhyyden vähentämistavoitteen, jotta valtavirtaistetaan 
lasten oikeuksia sosiaalisen osallistamisen toimenpiteissä, valvotaan edistymistä 



PE516.873v01-00 6/7 PR\1001453FI.doc

FI

lapsiköyhyyden näkökulmasta sekä tunnistetaan ja kehitetään ensisijaisia toimia tällä 
alalla;

8. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään kansallisiin romaniväestön osallistamista koskeviin 
strategioihinsa mukautettuja ohjelmia romaninaisten aktiiviseen osallistamiseen 
työmarkkinoilla ja tarjoamaan heille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, jotta he 
voivat hankkia työmarkkinoilla tarvittavaa ammattitaitoa;

9. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään suuriin perheisiin (vähintään neljä lasta) ja 
yksinhuoltajatalouksiin suunnattuja erityistoimenpiteitä helpottamalla työmarkkinoille 
pääsyä, edistämällä joustavia työaikoja, lisäämällä lastenhoitopalveluita ja harkitsemalla 
mukautettuja sosiaaliturvajärjestelyjä;

10. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan uudelleen käyttöön lastenhoitoa koskevat Barcelonan 
tavoitteet ja kehittämään saatavilla olevia, edullisia ja laadukkaita hoitopalveluita koko 
elinkaaren ajalle;

11. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla voidaan estää 
työntekijöiden irtisanominen raskauden tai äitiyden aikana, ja harkitsemaan lasten 
kasvattamisen tunnustamista eläkeoikeuksien hyväksi laskettavaksi ajanjaksoksi;

12. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallisia viranomaisia ottamaan käyttöön eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan mikrorahoitusjärjestelyn tukemaan 
työttömien romaninaisten osallistumista itsenäiseen ammatinharjoittamiseen helposti 
saatavilla olevan taloudellisen avun, teknisen tuen ja tukitoimenpiteiden kautta;

13. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään teiniäideille ja aikaisin koulun keskeyttäneille tytöille 
suunnattuja erityisohjelmia, joilla edistetään erityisesti keskeytymätöntä koulutusta, 
työllistymisen tukemista ja työhön perustuvan koulutuksen tarjoamista;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnistamaan romaninaiset terveysaloitteidensa 
nimenomaisena kohderyhmänä erityisesti niiden sairauksien kohdalla, jotka liittyvät 
vahvasti naishormonijärjestelmään ja/tai köyhyyteen, kuten osteoporoosi, tuki- ja 
liikuntaelinten ongelmat ja keskushermoston sairaudet; kehottaa lisäksi tekemään rinta- ja 
kohdunkaulansyövän seulonnat ja ennaltaehkäisyn, mukaan lukien rokotteet ihmisten 
papilloomaviruksia vastaan, täysin saataviksi ja pyrkimään aloittamaan raskaana olevien 
naisten terveydenhoidon jo raskauden ensimmäisellä kolmanneksella;

15. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan ja edistämään romaniyhteisöjen osallistumista 
sairauksien torjunta-, hoito- ja tukiohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon, 
valvontaan ja arviointiin sekä terveydenhuoltojärjestelmässä tapahtuvan leimaamisen ja 
syrjinnän vähentämiseen;

16. kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan, kieltämään ja saattamaan syytteeseen romaninaisiin 
kohdistuvan suoran ja epäsuoran syrjinnän heidän käyttäessään perusoikeuksiaan ja 
julkisia palveluita sekä torjumaan lisäksi kaiken muun syrjinnän;
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17. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan kaikkiin naisiin kohdistuvan väkivallan muotoihin, 
ottaen erityisesti romaninaiset huomioon, ja tukemaan perheväkivallan uhreja 
varmistamalla siihen liittyvien julkisten palveluiden riittävät resurssit ja tarjoamalla apua 
myös peruspalveluiden, kuten terveydenhuollon, työllisyyden ja koulutuksen kautta;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


