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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de 
integratie van Roma
(2013/2066(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de artikelen 1, 
14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 en 35,

– gezien internationale wetgeving inzake mensenrechten, in het bijzonder het Internationaal 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, de VN-Verklaring 
uit 1992 inzake de rechten van tot nationale of etnische, religieuze en taalminderheden 
behorende personen, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
van vrouwen, en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind,

– gezien de Europese verdragen tot bescherming van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, met name het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (EVRM), het Europees Sociaal Handvest en de aanverwante 
aanbevelingen van het Europees Comité voor sociale rechten, het Kaderverdrag inzake de 
bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa, en het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld,

– gezien de artikelen 2, 3 en 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de 
artikelen 8, 9 en 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma tot 2020" (COM(2011)0173) en de conclusies van 
de Europese Raad van 24 juni 2011,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Nationale strategieën voor de integratie 
van de Roma: eerste stap van de uitvoering van het EU-kader (COM(2012)0226),

– gezien het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen 
voor integratie van de Roma in de lidstaten (COM(2013)0460),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Verdere stappen bij de uitvoering van 
de nationale strategieën voor de integratie van de Roma (COM(20130454),

– gezien zijn resolutie van 1 juni 2006 over de situatie van de Roma in de Europese Unie1,
– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over de EU-strategie voor de integratie van de 

Roma2,
– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de 
adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 van 

                                               
1 PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 283.
2 PB C 199 E van 7.7.2012, blz. 112.
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de Commissie vereist dat zij "de bevordering van gendergelijkheid ondersteunt bij de 
tenuitvoerlegging van alle aspecten van de Europa 2020-strategie" en overwegende dat er 
in de conclusies van de Raad met betrekking tot een EU-kader voor nationale strategieën 
voor de integratie van Roma op wordt aangedrongen "dat in alle beleidsmaatregelen en 
acties ter bevordering van de integratie van Roma een genderperspectief wordt 
opgenomen";

B. overwegende dat Roma-vrouwen een groter risico lopen om in armoede te vervallen dan 
Roma-mannen, terwijl Roma-families met vier of meer kinderen in de EU het grootste 
risico lopen om in armoede terecht te komen;

C. overwegende dat gewoonlijk gehanteerde indicatoren de neiging hebben bepaalde 
problemen te veronachtzamen zoals armoede onder werkenden, energiearmoede, de 
armoede van grote gezinnen en alleenstaande ouders, armoede onder kinderen en de 
sociale uitsluiting van vrouwen;

D. overwegende dat oudere Roma-vrouwen een groter risico op armoede lopen vanwege het 
feit dat zij in meerderheid werkzaam zijn geweest in de informele economie waarbij zij 
geen vergoeding ontvingen noch waren aangesloten bij het socialezekerheidsstelsel;

E. overwegende dat de overgrote meerderheid van als "inactief" geclassificeerde volwassen 
Roma uit vrouwen bestaat en dat - deels vanwege de traditionele arbeidsverdeling tussen 
mannen en vrouwen - slechts half zoveel Roma-vrouwen op arbeidsactieve leeftijd een 
betaalde baan hebben als Roma-mannen, waarbij dezelfde cijfers gelden met betrekking 
tot zelfstandig ondernemen;

F. overwegende dat het beduidend moeilijker is voor moeders van grote gezinnen of 
alleenstaande moeders om op grotere afstand van hun huis en gezin te werken in kansarme 
plattelandsstreken;

G. overwegende dat de geletterdheid en de onderwijsresultaten van Roma-vrouwen 
aanzienlijk achterblijven bij die van zowel Roma-mannen als niet-Roma-vrouwen, en 
overwegende dat de meerderheid van Roma-meisjes de school vroegtijdig verlaat, terwijl 
een significant deel van hen nooit naar school is geweest;

H. overwegende dat tienerzwangerschappen en ongeplande zwangerschappen de onderwijs-
en arbeidskansen van meisjes ondermijnen;

I. overwegende dat de economische crisis een negatief effect heeft gehad op de gezondheid 
en het welzijn van Roma-vrouwen, waardoor hun reeds sinds lange tijd onaanvaardbare 
situatie - meer dan een kwart van alle Roma-vrouwen wordt in de dagelijkse activiteiten 
belemmerd door gezondheidsproblemen - verder is verslechterd;

J. overwegende dat Roma-vrouwen zich als gevolg van hun lage sociaaleconomische status 
en de discriminatie die zij in de gezondheidszorg ondervinden, veel minder vaak tot 
medische diensten wenden dan de meerderheid van de bevolking;

K. overwegende dat Roma-vrouwen en -meisjes onevenredig vaak worden getroffen door 
diverse ziekten - met inbegrip van HIV/AIDS - maar dat preventieprogramma's voor deze 
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groepen gewoonlijk een lage prioriteit en onvoldoende financiering krijgen, terwijl de 
toegankelijkheid van screeningprogramma's beperkt blijft;

L. overwegende dat extreme armoede leidt tot een groter risico op vrouwenhandel, 
prostitutie, geweld en andere vormen van exploitatie die de volledige participatie van 
vrouwen op alle terreinen van het maatschappelijk leven en de verwezenlijking van 
gendergelijkheid belemmeren;

1. benadrukt dat nationale strategieën voor de integratie van Roma dienen te zijn gericht op 
de verbetering van de sociaaleconomische veerkracht van Roma-vrouwen, dat wil zeggen 
hun vermogen zich aan te passen aan het snel veranderende economische klimaat, door 
besparingen te realiseren en een vermindering van bezittingen te voorkomen;

2. dringt er bij de lidstaten op aan om bij de tenuitvoerlegging van hun nationale strategieën 
voor de integratie van Roma meer aandacht te besteden aan genderkwesties, en om de 
tenuitvoerlegging van deze strategieën te koppelen aan bestaande 
gendergelijkheidsstrategieën, in het bijzonder door het uitbannen van loonverschillen 
binnen de Roma-gemeenschappen tot een expliciete doelstelling te maken;

3. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan gendereffectbeoordelingen uit te voeren 
bij het ontwerp van specifieke maatregelen in het kader van hun nationale strategieën voor 
de integratie van Roma;

4. dringt er bij de Commissie op aan effectievere instrumenten te introduceren voor het 
meten van de daadwerkelijke sociaaleconomische situatie van Roma-vrouwen, zoals het 
kwantificeren van "de economie van het leven" en erkenning van de informele economie 
in het kader van haar "voorbij het BBP"-project; dringt er voorts bij de Commissie op aan 
genderspecifieke indicatoren te ontwikkelen en te monitoren met betrekking tot de 
nationale strategieën voor de integratie van Roma en het beleid inzake sociale integratie;

5. dringt er bij de regeringen en de lokale autoriteiten van de lidstaten op aan 
vrouwenorganisaties, Roma-ngo's en relevante belanghebbenden te betrekken bij de 
tenuitvoerlegging en monitoring van de nationale strategieën voor de integratie van Roma, 
en verbanden tot stand te brengen tussen gendergelijkheidsinstanties of 
vrouwenrechtenorganisaties en strategieën inzake sociale integratie;

6. dringt er bij de lidstaten op aan zich met name te richten op Roma-vrouwen die zich in een 
situatie van extreme sociaaleconomische achterstand bevinden en tegelijkertijd aandacht 
te besteden aan risicogroeperingen door factoren die tot verarming leiden te voorkomen en 
aan te pakken;

7. roept de Commissie en de lidstaten op een streefdoel voor de vermindering van armoede 
onder kinderen op te nemen in het EU-proces voor de integratie van Roma, de rechten van 
kinderen te incorporeren in maatregelen voor sociale integratie, en prioritaire acties op dit 
terrein vast te stellen en te ontwikkelen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan in hun nationale strategieën voor de integratie van Roma 
op maat gesneden programma's op te nemen voor de actieve integratie van Roma-vrouwen 
op de arbeidsmarkt en "een leven lang leren"-programma's beschikbaar te stellen zodat zij 
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op de arbeidsmarkt bruikbare vaardigheden kunnen verwerven;

9. verzoekt de lidstaten specifieke maatregelen te ontwikkelen die gericht zijn op grote 
families (met vier of meer kinderen) en eenoudergezinnen, door toegang tot de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken, flexibele werktijden te bevorderen, 
kinderopvangfaciliteiten uit te breiden en op maat gesneden welzijnsvoorzieningen te 
overwegen;

10. dringt er bij de lidstaten op aan de Barcelona-doelstellingen met betrekking tot 
kinderopvang opnieuw te introduceren en toegankelijke, betaalbare en kwalitatief 
hoogwaardige opvangvoorzieningen voor de gehele levenscyclus te ontwikkelen;

11. verzoekt de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het ontslag van 
werknemers gedurende zwangerschap of moederschap te voorkomen, en te overwegen om 
de opvoeding van kinderen te erkennen als een periode die meetelt voor de 
pensioenrechten;

12. dringt er bij de lidstaten en de lokale autoriteiten op aan de Europese 
microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting te activeren 
teneinde zelfstandig ondernemerschap onder werkloze Roma-vrouwen te ondersteunen 
door middel van eenvoudig toegankelijke financiële steun, technisch bijstand en back-
upmaatregelen;

13. dringt er bij de lidstaten op aan specifieke programma's op te zetten die zijn gericht op 
tienermoeders en vroegtijdig schoolverlatende meisjes, met name om de voortzetting van 
afgebroken opleidingen te ondersteunen, hun indienstneming te subsidiëren en te voorzien 
in praktijkgerichte opleidingen;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten om bij hun gezondheidsinitiatieven Roma-vrouwen 
aan te merken als een expliciete doelgroep, in het bijzonder met betrekking tot ziekten die 
sterk verband houden met het hormoonstelsel van de vrouw en/of armoede, zoals 
osteoporose, musculoskeletale problemen en aandoeningen van het centraal 
zenuwenstelsel; dringt er voorts op aan screening- en preventieprogramma's voor borst- en 
baarmoederhalskanker - met inbegrip van vaccins tegen het humaan papillomavirus -
volledig toegankelijk te maken en ernaar te streven de gezondheidszorg voor zwangere 
vrouwen reeds in het eerste trimester van de zwangerschap te laten aanvangen;

15. roept de lidstaten op de deelname van Roma-gemeenschappen aan het ontwerp, de 
tenuitvoerlegging, de monitoring en de evaluatie van ziektepreventie, behandeling, zorg 
en ondersteuningsprogramma's te vereenvoudigen en te bevorderen, en deze 
gemeenschappen tevens te betrekken bij de vermindering van stigmatisering en 
discriminatie binnen de gezondheidszorg;

16. dringt er bij de lidstaten op aan directe en indirecte discriminatie van Roma-vrouwen bij 
het uitoefenen van hun grondrechten en bij de toegang tot publieke voorzieningen te 
onderzoeken, uit te bannen en te vervolgen, alsook enige andere vorm van discriminatie te 
voorkomen;

17. dringt er bij de lidstaten op aan alle vormen van geweld tegen vrouwen, en met name 
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tegen Roma-vrouwen, aan te pakken en de slachtoffers van huiselijk geweld te 
ondersteunen, door te zorgen voor voldoende financiële middelen voor de desbetreffende 
publieke voorzieningen en door eveneens bijstand te verlenen via de reguliere 
voorzieningen, zoals gezondheidszorg, werkgelegenheid en onderwijs;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.


