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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjairól
(2013/2066(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Alapjogi Chartára, különösen annak 1., 14., 15., 21., 23., 24., 25., 34. és 35. 
cikkére,

– tekintettel a nemzetközi emberi jogi jogszabályokra, nevezetesen a faji megkülönböztetés 
valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményre; az ENSZ 
nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló, 1992-
es nyilatkozatára; a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések 
(diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre; és a gyermek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az emberi jogokat és alapvető szabadságokat védő európai egyezményekre, 
nevezetesen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményre (EJEE); az Európai Szociális Chartára és a Szociális Jogok Európai 
Bizottságának vonatkozó ajánlásaira; az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről 
szóló keretegyezményére; az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak 
megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 3. és 6. cikkére és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 8., 9. és 10. cikkére,

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 
bizottsági közleményre (COM(2011)173) és a 2011. június 24-i európai tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel a „Nemzeti romaintegrációs stratégiák: az uniós keretrendszer végrehajtásának 
első lépése” című bizottsági közleményre (COM(2012)0226),

– tekintettel a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről szóló tanácsi 
ajánlása irányuló javaslatra (COM(2013)0460),

– tekintettel az „Előrelépések a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásában” című 
bizottsági közleményre (COM(2013)0454),

– tekintettel az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről szóló 2006. június 1-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról szóló, 2011. március 9-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

                                               
1 HL C 298. E, 2003.12.8., 283. o.
2 HL C 199. E, 2003.12.8., 112. o.
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A. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia (2010-2015) előírja a 
Bizottság számára, hogy az Európa 2020 stratégia valamennyi aspektusának végrehajtása 
tekintetében támogassa a nemek közötti egyenlőség előmozdítását, és mivel a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszeréről kiadott tanácsi következtetések 
megkövetelik, hogy „minden olyan szakpolitikában és intézkedésben, amely a romák 
befogadásának előmozdítására irányul, érvényesíteni kell a nemek közötti egyenlőség 
szempontjait is”;

B. mivel a szegénység kockázata jobban fenyegeti a roma nőket, mint a roma férfiakat, és 
mivel az Unióban a négy- vagy többgyermekes roma családokat fenyegeti leginkább a 
szegénység kockázata;

C. mivel az általában használt indikátorok jobbára figyelmen kívül hagyják az aktív keresők 
szegénységét, az energiaszegénységet, a nagycsaládok és az egyedülálló szülők 
szegénységét, a gyermekszegénységet és a nők társadalmi kirekesztettségét;

D. mivel az idősebb roma nőket jobban fenyegeti a szegénység kockázata, mert többségük az 
informális gazdaságban dolgozott, javadalmazás vagy társadalombiztosítási rendszerhez 
való tartozás nélkül;

E. mivel az „inaktív” roma felnőttek túlnyomó többsége nő, és részben a nők és férfiak 
közötti hagyományos munkamegosztásnak köszönhetően – az önfoglalkoztatáshoz 
hasonlóan – a fizetett foglalkoztatásban részt vevő aktív korú roma nők száma csupán a 
fele a férfiakénak, 

F. mivel a nagycsaládos és egyedülálló anyáknak lényegesen nehezebb az otthonuktól és 
családjuktól távol lévő állást vállalni a hátrányos helyzetű vidéki területeken;

G. mivel az írni-olvasni tudás aránya és a tanulmányi teljesítmény a roma nők körében 
lényegesen alacsonyabb, mint a roma férfiak vagy a nem roma nők körében, és mivel a 
roma lányok többsége korai iskolaelhagyó, jelentős részük pedig soha nem járt iskolába;

H. mivel a tinédzserkori és a nem kívánt terhesség kettétöri a lányok tanulmányi és 
karrierlehetőségeit;

I. mivel a gazdasági válság hátrányosan befolyásolta a roma nők egészségét és jóllétét, 
tovább súlyosbítva a már amúgy is régóta elfogadhatatlan helyzetüket, hiszen a roma nők 
több mint negyedét korlátozza napi teendői során valamilyen egészségügyi probléma; 

J. mivel alacsony társadalmi-gazdasági státuszuk és az egészségügyben velük szemben 
tanúsított diszkrimináció miatt a roma nők a többségi társadalomhoz képest jóval 
csekélyebb mértékben használják az egészségügyi szolgáltatásokat;

K. mivel számos betegség – például a HIV/AIDS – a roma nők és lányok aránytalanul nagy 
számát érinti, az őket célzó megelőző programok viszont általában nem kapnak elég 
hangsúlyt és pénzügyi támogatást, a szűrőprogramokhoz való hozzáférés pedig továbbra is 
nehéz;

L. mivel a mélyszegénység növeli a nőkereskedelem, a prostitúció, az erőszak és a nőknek az 
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élet minden területén való teljes részvételét és a nemek közötti egyenlőség elérését gátló 
kizsákmányolás egyéb formáinak kockázatát;

1. hangsúlyozza, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiáknak a roma nők társadalmi-
gazdasági alkalmazkodóképességének erősítését kell megcélozniuk, azt, hogy 
megtakarítások révén és a javak eltékozlásának megakadályozásán keresztül képesek 
legyen alkalmazkodni a gyorsan változó gazdasági környezethez;

2. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiáik végrehajtása során 
erősítsék a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, a stratégiák végrehajtását pedig 
kapcsolják össze a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó már létező stratégiákkal, 
különösen azáltal, hogy kijelölik célként a roma közösségekben a bérszakadék 
megszüntetését;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy végezzenek el nemi szempontú 
hatásvizsgálatokat a nemzeti romaintegrációs stratégiáik konkrét intézkedéseinek 
tervezése során;

4. felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be hatékonyabb eszközöket a roma nők valós 
társadalmi-gazdasági helyzetének mérésére, például úgy hogy belefoglalja „A GDP-n túl” 
elnevezésű projektjébe a „mindennapok gazdaságának” számszerűsítését, illetve az 
informális gazdasági szektor elismerését; felhívja továbbá a Bizottságot nemek szerinti 
indikátorok kidolgozására és nyomon követésére a nemzeti romaintegrációs stratégiák és a 
társadalmi befogadás szakpolitikái számára;

5. felhívja a tagállamok kormányait és helyi hatóságait, hogy vonják be a női szervezeteket, 
a roma nem kormányzati szervezeteket és az érdekelt feleket a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtásába és nyomon követésébe, illetve hogy kössék össze a nemek 
közötti egyenlőséggel foglalkozó szerveket vagy a nőjogi szervezeteket a társadalmi 
befogadás stratégiáival;

6. felhívja a tagállamokat, hogy intézkedéseik során különösen a rendkívüli társadalmi-
gazdasági nélkülözésnek kitett roma nőket, illetve velük párhuzamosan a veszélyeztetett 
csoportokat célozzák meg, az elszegényedés tényezőinek megakadályozása és kezelése 
révén;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fel a romák integrációját célzó uniós 
folyamat céljai közé a gyermekszegénység csökkentését, érvényesítsék a gyermekek 
jogainak szempontjait a társadalmi befogadást szolgáló intézkedéseikben, a 
gyermekszegénység szempontjából kövessék nyomon a folyamatot, illetve hogy e 
területre vonatkozóan állapítsanak meg és dolgozzanak ki kiemelt fellépéseket;

8. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiáikba vegyenek be a roma 
nőknek a munkaerőpiacon való aktív részvételét célzó személyre szabott programokat, 
illetve hogy a piacképes szakképzettség megszerzésének érdekében tegyék lehetővé az 
egész életen át tartó tanulást;

9. felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki a nagycsaládokat (négy vagy több 
gyermekkel) és az egyszülős családokat célzó egyedi intézkedéseket a munkaerőpiacra 
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való belépés támogatása, a rugalmas munkaidő elősegítése, a gyermekgondozási 
szolgáltatások kiszélesítése és a személyre szabott jóléti intézkedések megfontolása révén;

10. felhívja a tagállamokat, hogy újra vezessék be a gyermekgondozásra vonatkozó barcelonai 
célokat, és alakítsanak ki elérhető, megfizethető és magas minőségű gondozási 
szolgáltatásokat a teljes életciklus tekintetében;

11. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést a 
munkavállalók terhesség vagy anyaság alatt bekövetkező elbocsátásának 
megakadályozására, és fontolják meg a gyermeknevelés időszakának a 
nyugdíjjogosultságba való beszámítását;

12. sürgeti a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy vegyék igénybe a foglalkoztatási és 
társadalmi befogadású célú európai mikrofinanszírozási eszközt a munkanélküli roma nők 
önfoglalkoztatásban való részvételének támogatására, könnyen elérhető pénzügyi segítség, 
technikai segítségnyújtás és kísérő intézkedések révén;

13. felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki a tinédzser korú anyákat és a korai 
iskolaelhagyó lányokat célzó egyedi programokat, különösen az oktatásban való 
megszakítás nélküli részvétel, a foglalkoztatáshoz való hozzájutásuk szubvencionálása és 
a munkahelyi képzés biztosításának támogatása érdekében;

14. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék meg a roma nőket egészségügyi 
kezdeményezéseik egyik kifejezett célcsoportjává, különösen, ami a női hormonrendszer 
működésével és/vagy a szegénységgel összefüggő olyan megbetegedésekkel kapcsolatos 
kezdeményezéseket illeti, mint a csontritkulás, az izom- és vázrendszeri problémák, 
valamint a központi idegrendszer megbetegedései; sürgeti továbbá, hogy tegyék teljes 
mértékben elérhetővé a mell- és méhnyakrák szűrését és megelőzését – beleértve a humán 
papillomavírusok elleni védőoltást is –, és tűzzék ki célul már a terhességük első 
trimeszterében lévő terhes nőknek szóló egészségügyi programok kezdeményezését ;

15. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák és segítsék elő a roma közösségek részvételét a 
betegségmegelőző, -kezelő, ápoló és támogató programok tervezésében, végrehajtásában, 
nyomon követésében és értékelésében, valamint az egészségügyi rendszerben 
tapasztalható megbélyegzés és megkülönböztetés csökkentésében;

16. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják ki, tiltsák be és büntessék meg a roma nők által az 
alapvető jogaik gyakorlása és a közszolgáltatások igénybevétele közben elszenvedett 
közvetlen és közvetett megkülönböztetés eseteit, és akadályozzák meg a további 
megkülönböztetést;

17. felhívja a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a nők, különös tekintettel a roma nők elleni 
erőszak minden formájával, emellett támogassák a családon belüli erőszak áldozatait, 
megfelelő forrásokat biztosítva a kapcsolódó közszolgáltatások számára, illetve az 
általánosan elérhető szolgáltatásokon – mint az egészségügy, a foglalkoztatás és az oktatás 
– keresztül is nyújtott segítség révén;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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