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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dzimumu līdztiesības aspektiem Eiropas pamatsistēmā, kas izveidota dalībvalstu 
stratēģijām attiecībā uz romu integrāciju
(2013/2066(INI))

Eiropas Parlaments,
– ņemot vērā ES Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 1., 14., 15., 21., 23., 24., 25., 34. un 

35. pantu,
– ņemot vērā starptautiskās cilvēktiesības, galvenokārt Starptautisko konvenciju par 

jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, ANO 1992. gada Deklarāciju par to personu 
tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām 
mazākumgrupām, Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām,

– ņemot vērā Eiropas konvencijas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības jomā, 
galvenokārt Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, Eiropas 
Sociālo hartu un attiecīgos Eiropas Sociālo tiesību komitejas ieteikumus, Eiropas Padomes 
Mazākumtautību aizsardzības pamatkonvenciju un Eiropas Padomes Konvenciju par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu;

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2., 3. un 6. pantu un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8., 9. un10. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām līdz 2020. gadam” (COM(2011)0173) un Eiropadomes 2011. gada 24. jūnija 
secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Romu integrācijas valstu stratēģijas: pirmais solis ES 
programmas īstenošanā” (COM(2012)0226),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes ieteikumam par efektīviem romu integrācijas 
pasākumiem dalībvalstīs (COM(2013)0460),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanā veiktie 
pasākumi” (COM(2013)0454),

– ņemot vērā 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par romu sieviešu stāvokli Eiropas Savienībā1,
– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par ES stratēģiju romu integrācijai2,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā paziņojumā „Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģija 2010.–2015.” ir noteikts, ka 
Komisija „atbalstīs dzimumu līdztiesības popularizēšanu visu stratēģijas „Eiropa 2020” 
aspektu [..] īstenošanā”, un tā kā Padomes secinājumos par ES pamatsistēmu, kas 

                                               
1 OV C 298 E, 8.12.2006., 283. lpp.
2 OV C 199 E, 7.7.2012., 112. lpp.
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izveidota dalībvalstu stratēģijām attiecībā uz romu integrāciju, tiek prasīts īstenot 
dzimumu līdztiesības principu visās politikas jomās un darbībās saistībā ar romu 
integrācijas veicināšanu;

B. tā kā nabadzības riskam vairāk pakļautas ir romu sievietes, nevis romu vīrieši, un tā kā 
Eiropas Savienībā nabadzība visvairāk apdraud tās romu ģimenes, kurās ir vismaz četri 
bērni;

C. tā kā parasti izmantotajos rādītājos nav ņemtas vērā tādas problēmas kā darba ņēmēju 
nabadzība, energonabadzība, daudzbērnu ģimeņu un vientuļo vecāku nabadzība, bērnu 
nabadzība un sieviešu sociālā atstumtība;

D. tā kā vecāka gadagājuma romu sievietes ir pakļautas lielākam nabadzības riskam, jo 
vairākums šo sieviešu ir strādājušas neoficiālajā ekonomikā bez atalgojuma vai 
reģistrācijas sociālā nodrošinājuma sistēmā;

E. tā kā lielākā daļa romu pieaugušo, kas klasificēti kā „neaktīvas personas”, ir sievietes 
un — daļēji tradicionālā darba dalījuma dēļ starp sievietēm un vīriešiem — to darbspējīgo 
romu sieviešu skaits, kuras ir iesaistītas aktīvā nodarbinātībā, ir tikai aptuveni puse no 
aktīvā nodarbinātībā iesaistīto romu vīriešu skaita, un šī skaitliskā attiecība ir līdzīga 
attiecībā uz pašnodarbinātām personām;

F. tā kā mazāk attīstītos lauku reģionos daudzbērnu mātēm vai vientuļajām mātēm ir 
ievērojami grūtāk strādāt tālu no mājām un ģimenes;

G. tā kā rakstpratības un izglītotības ziņā romu sievietes ievērojami atpaliek no romu 
vīriešiem un sievietēm, kuras nav romu sievietes, un tā kā lielākā daļa romu meiteņu 
priekšlaicīgi pamet mācības skolā, un liela daļa no viņām nekad nav apmeklējušas skolu;

H. tā kā pusaudžu grūtniecības vai neplānotas grūtniecības dēļ meitenes pārtrauc izmantot 
izglītības un darba iespējas;

I. tā kā ekonomikas krīze ir negatīvi ietekmējusi romu sieviešu veselību un labklājību, vēl 
vairāk pasliktinot šo ieilgušo, nepieņemamo stāvokli, un vairāk nekā ceturtdaļai no visu 
romu sieviešu skaita veselības problēmu dēļ nav iespējams pilnībā veikt ikdienas darbus; 

J. tā kā romu sievietēm ir zems sociālekonomiskais statuss un veselības aprūpes jomā tās 
saskaras ar diskrimināciju, medicīniskos pakalpojumus viņas izmanto daudz retāk nekā 
vairākums iedzīvotāju;

K. tā kā nesamērīgi liels skaits romu sieviešu un meiteņu slimo ar dažādām slimībām, tostarp 
HIV/AIDS, bet viņām paredzētās slimību profilakses programmas nav noteiktas par 
prioritārām un netiek pienācīgi finansētas, kā arī izmeklējumu pieejamības līmenis 
joprojām ir zems;

L. tā kā galēja nabadzība palielina sieviešu tirdzniecības, prostitūcijas, vardarbības un cita 
veida izmantošanas risku, liedzot sievietēm pilnībā iesaistīties visās dzīves jomās un 
panākt dzimumu līdztiesību,
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1. uzsver, ka valstu stratēģijās attiecībā uz romu integrāciju uzmanība jāpievērš romu 
sieviešu sociālekonomiskās izturētspējas pastiprināšanai, t. i., jāpalielina viņu spējas ātri 
pielāgoties mainīgajai ekonomikas videi, veidojot ietaupījumus un nepieļaujot līdzekļu 
samazināšanu;

2. aicina dalībvalstis stiprināt dzimumu līdztiesības nodrošināšanas politiku, īstenojot 
stratēģijas attiecībā uz romu integrāciju, un saistīt šo stratēģiju īstenošanu ar pašreizējām 
dzimumu līdztiesības stratēģijām, jo īpaši precīzi formulējot mērķi — novērst atalgojuma 
atšķirības romu kopienās;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis, izstrādājot konkrētus pasākumus saskaņā ar dalībvalstu 
stratēģijām attiecībā uz romiem, novērtēt to ietekmi uz dzimumu līdztiesību;

4. aicina Komisiju ieviest efektīvākus instrumentus, lai noteiktu romu sieviešu faktisko 
sociālekonomisko stāvokli, piemēram, ietverot projektā „IKP un ne tikai” „dzīves 
ekonomikas” kvantitatīvu noteikšanu un neoficiālās ekonomikas atzīšanu; turklāt aicina 
Komisiju un dalībvalstis izstrādāt un uzraudzīt pa dzimumiem dalītus rādītājus, kas 
paredzēti dalībvalstu stratēģijām attiecībā uz romu integrāciju un sociālās integrācijas 
politikai;

5. aicina dalībvalstu valdības un vietējās iestādes iesaistīt sieviešu organizācijas, romu 
nevalstiskās organizācijas un attiecīgās ieinteresētās personas dalībvalstu romu 
integrācijas stratēģiju īstenošanā un uzraudzībā un veidot saikni starp dzimumu 
līdztiesības struktūrām vai sieviešu tiesību organizācijām un sociālās integrācijas 
stratēģijām;

6. aicina dalībvalstis savos pasākumos pievērst īpašu uzmanību tām romu sievietēm, kuras 
dzīvo ārkārtīgi sliktos sociālekonomiskos apstākļos, un vienlaikus arī pievērsties riska 
grupām, novēršot grimšanu nabadzībā un risinot ar to saistītus faktorus;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis ES romu integrācijas procesā par mērķi noteikt bērnu 
nabadzības izskaušanu, ietvert sociālās integrācijas pasākumos bērna tiesības, uzraudzīt 
progresu, ņemot vērā bērnu nabadzības aspektu, kā arī noteikt un izstrādāt prioritārus 
pasākumus šajā jomā;

8. aicina dalībvalstis romu integrācijas stratēģijās ietvert īpaši pielāgotas programmas, lai 
aktīvi integrētu romu sievietes darba tirgū, un darīt pieejamu mūžizglītību, lai viņas 
apgūtu darba tirgū noderīgas iemaņas;

9. aicina dalībvalstis izstrādāt konkrētus pasākumus, kas paredzēti daudzbērnu ģimenēm (ar 
četriem vai vairāk bērniem) un ģimenēm, kurās bērnus audzina tikai viens no vecākiem, 
veicinot elastīgāka darbalaika ieviešanu, paplašinot bērna aprūpes iespējas un apsverot ar 
labklājības nodrošināšanu saistītus pielāgojumus;

10. aicina dalībvalstis no jauna ieviest Barselonas mērķus bērnu aprūpes jomā un attīstīt 
pieejamus, pieņemamus un kvalitatīvus aprūpes pakalpojumus visā dzīves ciklā;

11. aicina dalībvalstis īstenot visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu darbinieču 
atlaišanu no darba grūtniecības vai bērna aprūpes periodā, un apsvērt jautājumu par bērnu 
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audzināšanas laika iekļaušanu periodā, par kuru ir tiesības saņemt pensiju;

12. mudina dalībvalstis un vietējās iestādes izmantot Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai integrācijai, lai atbalstītu nenodarbināto romu sieviešu 
iesaistīšanu pašnodarbinātībā, nodrošinot viegli pieejamu finansiālo palīdzību, tehnisko 
palīdzību un atbalsta pasākumus;

13. aicina dalībvalstis izstrādāt īpašas programmas, kas paredzētas mātēm pusaudzēm un 
meitenēm, kas priekšlaicīgi pārtraukušas mācības skolā, un jo īpaši atbalstīt nepārtrauktu 
mācību turpināšanu, subsidējot viņu pieņemšanu darbā un nodrošinot ar darbu saistītu 
apmācību;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst uzmanību romu sievietēm kā īpašai mērķa grupai, 
kam paredzētas ar veselības aprūpi saistītas iniciatīvas, jo īpaši ņemot vērā tādas ar 
sieviešu hormonālo sistēmu un/vai nabadzību saistītas slimības kā osteoporoze, muskuļu 
un skeleta sistēmas problēmas un centrālās nervu sistēmas traucējumi; turklāt prasa, lai 
izmeklējumi krūšu un dzemdes kakla vēža noteikšanai un profilakses pasākumi, tostarp 
vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu, būtu pilnībā pieejami un lai grūtnieču aprūpe tiktu 
sākta jau pirmajā grūtniecības trimestrī;

15. aicina dalībvalstis atvieglot un sekmēt romu kopienas pārstāvju līdzdalību slimību 
profilakses, ārstēšanas un pacientu aprūpes un atbalsta programmu izstrādē, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā, kā arī stigmatizācijas un diskriminācijas mazināšanā 
medicīnas sistēmā;

16. aicina dalībvalstis izmeklēt un aizliegt tiešu vai netiešu diskrimināciju pret romu sievietēm 
gadījumos, kad viņas īsteno savas pamattiesības un vēlas saņemt sabiedriskos 
pakalpojumus, un saukt pie atbildības vainīgās personas, kā arī novērst jebkādu turpmāku 
diskrimināciju;

17. aicina dalībvalstis risināt jautājumu par visa veida vardarbības pret sievietēm novēršanu, 
īpašu uzmanību pievēršot romu sievietēm, un atbalstīt personas, kas cietušas no 
vardarbības ģimenē, nodrošinot pienācīgus resursus attiecīgajiem valsts dienestiem un 
atbalstu pamatpakalpojumu saņemšanai tādās jomās kā veselības aprūpe, nodarbinātība un 
izglītība;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


