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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos romų integracijos nacionalinių strategijų plano lyčių aspektų

(2013/2066(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 ir 35 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į tarptautinę teisę žmogaus teisių srityje, ypač į Tarptautinę konvenciją dėl 
visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, į 1992 m. JT deklaraciją dėl tautinėms 
arba etninėms, religinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių, į 
Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir į Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į Europos konvencijas, pagal kurias ginamos žmogaus teisės ir pagrindinės 
laisvės, ypač į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją 
(EŽTK), į Europos socialinę chartiją ir susijusias Europos socialinių teisių komiteto 
rekomendacijas, į Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir į 
Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei 
kovos su juo,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3 ir 6 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8, 9 ir 10 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES romų integracijos nacionalinių strategijų 
plano iki 2020 m. (COM(2011) 0173) ir į 2011 m. birželio 24 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Romų integracijos nacionalinės strategijos: ES 
plano vykdymo pradžia“ (COM(2012) 0226),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl romų veiksmingų 
integravimo priemonių valstybėse narėse (COM(2013) 0460),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Tolesnis nacionalinių romų integracijos 
strategijų įgyvendinimas“ (COM(2011) 0454),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl romų tautybės moterų padėties 
Europos Sąjungoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl romų 
įtraukties2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,
– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir 

socialinių reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2013),
A. kadangi 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje reikalaujama, kad Komisija 
                                               
1 OL C 298 E, 2006 12 8, p. 283.
2 OL C 199 E, 2012 7 7, p. 112.
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remtų „lyčių lygybę įgyvendindama visus strategijos „ Europa 2020 “ aspektus“ ir kadangi 
Tarybos išvadose dėl ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano teigiama, kad 
„lyčių aspektą reikia taikyti visose romų įtraukčiai didinti skirtose politikos srityse ir 
veiksmuose“;

B. kadangi Europos Sąjungoje romų tautybės moterys patiria didesnę skurdo riziką nei romų 
tautybės vyrai ir kadangi keturis ir daugiau vaikų turinčios romų šeimos patiria didesnę 
skurdo riziką;

C. kadangi dažniausiai pateikiamuose rodikliuose paprastai neatsižvelgiama į tokias 
problemas kaip dirbančių asmenų skurdas, energijos nepriteklius, didelių šeimų ir vienišų 
tėvų skurdas, vaikų skurdas ir socialinė moterų atskirtis;

D. kadangi pagyvenusios romų tautybės moterys patiria didesnę skurdo riziką, nes dauguma 
jų dirbo neoficialiai be darbo užmokesčio ar socialinio draudimo;

E. kadangi didžiausia dalis suaugusių romų tautybės žmonių, kurie vertinami kaip 
„neaktyvūs“, yra moterys, ir – iš dalies dėl tradicinio vyrų ir moterų darbų pasidalijimo –
aktyvaus amžiaus pagal darbo sutartį dirbančių romų tautybės moterų skaičius yra 
dvigubai mažesnis nei romų tautybės vyrų (panašus santykis ir savarankiškai dirbančių 
asmenų);

F. kadangi kaimo regionuose, kuriuose nėra palankių sąlygų, daug vaikų turinčioms 
motinoms arba vienišoms motinoms daug sunkiau dirbti toliau nuo namų ir šeimų;

G. kadangi romų tautybės moterų raštingumo lygis ir mokslo rezultatai labai atsilieka nuo 
romų tautybės vyrų ir ne romų tautybės moterų ir kadangi dauguma romų tautybės 
mergaičių nebaigia mokyklos, o daugelis jų apskritai nėra lankiusios mokyklos;

H. kadangi nėštumas paauglystėje ir neplanuotas nėštumas pablogina mergaičių mokslo ir 
darbo galimybes;

I. kadangi ekonomikos krizė turėjo neigiamą poveikį romų tautybės moterų sveikatai ir 
gerovei, pablogindama jų jau seniai nepriimtiną padėtį, kai daugiau nei ketvirtadalis visų 
romų tautybės moterų turi riboti savo kasdienę veiklą dėl sveikatos problemų; 

J. kadangi dėl žemo socialinio ir ekonominio statuso bei diskriminacijos, kurios jos sulaukia 
sveikatos priežiūros srityje, romų tautybės moterys daug rečiau, nei dauguma gyventojų, 
kreipiasi dėl medicinos paslaugų;

K. kadangi romų tautybės moterys ir mergaitės neproporcingai smarkiai kenčia nuo kelių 
ligų, įskaitant ŽIV ir AIDS, bet joms skirtoms prevencijos programoms dažnai neteikiama 
pirmenybė ir skiriamas per mažas finansavimas, o atrankinė patikra vis dar išlieka sunkiai 
pasiekiama;

L. kadangi dėl ypač didelio skurdo padidėja prekybos moterimis, prostitucijos, smurto ir kitų 
išnaudojimo formų pavojus, kuris trukdo visaverčiam moterų dalyvavimui visose 
gyvenimo srityse ir lyčių lygybei;
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1. pabrėžia, kad nacionalinėse romų įtraukties strategijose pagrindinis dėmesys turi būti 
skiriamas romų tautybės moterų socialiniam ir ekonominiam atsparumui, t. y. jų 
gebėjimui prisitaikyti prie greitai kintančios ekonominės aplinkos taupant ir neleidžiant 
pasibaigti ištekliams;

2. ragina valstybes nares stiprinti lyčių aspekto įtraukimą įgyvendinant savo nacionalines 
romų įtraukties strategijas ir sujungti jų įgyvendinimą su esamomis lyčių lygybės 
strategijomis, ypač kaip aiškų tikslą nustatant atlyginimo skirtumo panaikinimą romų 
bendruomenėse;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares, kuriant specialias savo nacionalinių romų įtraukties 
strategijų priemones, atlikti lyčių poveikio vertinimus;

4. ragina Komisiją pristatyti veiksmingesnes priemones, kuriomis būtų galima įvertinti 
tikrąją romų tautybės moterų socialinę ir ekonominę padėtį, pvz., į savo projektą „Ne tik 
BVP“ įtraukiant kiekybinį „gyvenimo ekonomikos“ įvertinimą ir neoficialios ekonomikos 
pripažinimą; todėl ragina Komisiją sukurti ir stebėti specialius lyčių rodiklius, skirtus 
nacionalinėms romų įtraukties strategijoms ir socialinės įtraukties politikai;

5. ragina valstybių narių vyriausybes ir vietos valdžios institucijas įtraukti moterų 
organizacijas, romų NVO ir susijusias suinteresuotąsias šalis į nacionalinių romų 
įtraukties strategijų įgyvendinimą ir stebėjimą ir padėti užmegzti lyčių lygybės institucijų 
arba moterų teisių organizacijų ir socialinės įtraukties strategijų ryšius;

6. ragina valstybes nares savo priemones taikyti išskirtinai romų pilietybės moterims, 
patiriančioms ypatingą socialinį ir ekonominį nepriteklių, ir kartu skirti dėmesį rizikos 
grupėms, užkertant kelią skurdą sukeliantiems veiksniams ir su jais kovojant;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares į ES romų įtraukties procesą įtraukti tikslą sumažinti 
vaikų skurdą, kad į socialinės įtraukties priemones būtų įtrauktos vaikų teisės, kad būtų 
stebima pažanga vaikų skurdo atžvilgiu ir būtų nustatyti bei būtų imtasi pirmenybinių 
veiksmų šioje srityje;

8. ragina valstybes nares į savo nacionalines romų įtraukties strategijas įtraukti pritaikytas 
programas aktyviai romų tautybės moterų įtraukčiai į darbo rinką ir sudaryti galimybes 
mokytis visą gyvenimą, kad jos galėtų įgyti rinkoje reikalingų įgūdžių;

9. ragina valstybes nares sukurti specialias priemones didelėms šeimoms (turinčioms keturis 
ir daugiau vaikų) ir vienišų tėvų ūkiams, kuriomis būtų galima palengvinti jų patekimą į 
darbo rinką, remti lanksčias darbo valandas, plėsti vaikų priežiūros paslaugas ir svarstyti 
pritaikytas gerovės užtikrinimo priemones;

10. ragina valstybes nares iš naujo nustatyti Barselonos tikslus dėl vaikų priežiūros ir sukurti 
prieinamas, įperkamas ir aukštos kokybės priežiūros paslaugas visiems gyvenimo 
etapams;

11. ragina valstybes nares imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 
darbuotojų atleidimui iš darbo jų nėštumo ir motinystės laikotarpiu, ir svarstyti būdus 
pripažinti vaikų auginimą laikotarpiu, už kurį įgyjama teisė į pensiją;
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12. ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas pasinaudoti Europos 
mikrofinansavimo paslauga užimtumo ir socialinės įtraukties srityje, kad padėtų 
bedarbėms romų tautybės moterims pradėti savarankišką veiklą, siūlant lengvai prieinamą 
finansinę, techninę pagalbą ir paramos priemones;

13. ragina valstybes nares sukurti specialias programas paauglėms motinoms ir mokyklos 
nebaigusioms mergaitėms, visų pirma siekiant remti nepertraukiamą mokymąsi, 
subsidijuojant jų įdarbinimą ir suteikiant galimybes mokytis darbo vietoje;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares savo sveikatos iniciatyvose išskirti romų tautybės 
moteris kaip atskirą tikslinę grupę, ypač dėl ligų, kurios yra glaudžiai susijusios su moterų 
hormonine sistema ir (arba) skurdu, pvz., osteoporozės, raumenų ir kaulų sistemos 
problemų ir centrinės nervų sistemos ligų; todėl primygtinai ragina pasirūpinti, kad krūtų 
ir gimdos kaklelio vėžio atrankinės patikros, įskaitant vakciną nuo žmogaus papilomos 
viruso, būtų prieinamos visoms moterims, ir siekti pradėti nėščių moterų sveikatos 
priežiūrą jau per pirmąjį nėštumo trimestrą;

15. ragina valstybes nares palengvinti ir skatinti romų bendruomenių dalyvavimą kuriant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant ligų prevencijos, gydymo, priežiūros ir paramos 
programas, taip pat mažinant niekinimą ir diskriminaciją medicinos sistemoje;

16. ragina valstybes nares ištirti, uždrausti tiesioginę ir netiesioginę savo teisėmis 
besinaudojančių ir viešąsias paslaugas bandančių gauti romų tautybės moterų 
diskriminaciją ir bausti dėl jos, taip pat užkirsti kelią tolesnei diskriminacijai;

17. ragina valstybes nares kovoti su visų formų smurtu prieš moteris, ypač atkreipiant dėmesį 
į romų tautybės moteris, ir padėti smurto artimoje aplinkoje aukoms, užtikrinant tinkamus 
išteklius susijusioms viešosioms paslaugoms ir teikiant pagalbą per pagrindines paslaugas, 
pvz., sveikatos, užimtumo ir švietimo;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.


