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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie problematyki płci w odniesieniu do europejskich ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów

(2013/2066(INI))

Parlament Europejski,
– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności 

art. 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 i 35,
– uwzględniając międzynarodowe przepisy dotyczące praw człowieka, w szczególności 

Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej; 
Deklarację ONZ o prawach osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, 
religijnych i językowych przyjętą w 1992 r.; Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet; oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka,

– uwzględniając europejskie konwencje w sprawie ochrony praw człowieka 
i podstawowych wolności, w szczególności Konwencję o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności (EKPC); Europejską kartę społeczną i związane z nią zalecenia 
Europejskiego Komitetu Praw Społecznych; Konwencję ramową Rady Europy o ochronie 
mniejszości narodowych oraz Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania 
i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,

– uwzględniając art. 2, 3 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 8, 9 i 10 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Unijne ramy dotyczące krajowych 
strategii integracji Romów do 2020 r.” (COM(2011)0173) i konkluzje Rady Europejskiej 
z dnia 24 czerwca 2011 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Krajowe strategie integracji Romów: 
pierwszy etap wdrażania unijnych ram” (COM(2012)0226),

– uwzględniając wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie skutecznych środków 
integracji Romów w państwach członkowskich (COM(2013)0460),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Postępy we wdrażaniu krajowych 
strategii integracji Romów” (COM(2013)0454),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji kobiet 
romskich w UE1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie strategii UE w dziedzinie 
integracji Romów2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinie 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 wymaga 
                                               
1 Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 283.
2 Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 112.
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od Komisji wspierania propagowania „równości płci we wdrażaniu projektów 
przewodnich strategii Europa 2020” oraz że w konkluzjach Rady w sprawie unijnych ram 
dotyczących krajowych strategii integracji Romów znajduje się wniosek o „uwzględnienie 
perspektywy płci we wszystkich obszarach polityki i działaniach na rzecz postępów 
w integracji Romów”;

B. mając na uwadze, że ryzyko ubóstwa romskich kobiet jest większe niż takie samo ryzyko 
w odniesieniu do romskich mężczyzn, oraz że romskie rodziny mające czworo lub więcej 
dzieci są najbardziej zagrożone ubóstwem w UE;

C. mając na uwadze, że powszechnie stosowane wskaźniki raczej pomijają takie problemy, 
jak ubóstwo pracujących, ubóstwo energetyczne, ubóstwo rodzin wielodzietnych 
i samotnych rodziców, ubóstwo dzieci oraz społeczne wykluczenie kobiet;

D. mając na uwadze, że starsze romskie kobiety są narażone na większe ryzyko ubóstwa ze 
względu na fakt, że większość z nich pracowała w gospodarce nieformalnej bez 
wynagrodzenia lub ubezpieczenia społecznego;

E. mając na uwadze, że zdecydowana większość dorosłych Romów sklasyfikowanych jako 
„nieaktywni” to kobiety, zaś liczba romskich kobiet w wieku produkcyjnym 
wykonujących pracę za wynagrodzeniem – częściowo ze względu na tradycyjny podział 
pracy między kobiety i mężczyzn – stanowi jedynie połowę liczby romskich mężczyzn 
w wieku produkcyjnym, przy czym liczby te są podobne w przypadku samozatrudnienia;

F. mając na uwadze, że na obszarach wiejskich w niekorzystnym położeniu matkom 
w rodzinach wielodzietnych i samotnym matkom jest zdecydowanie trudniej pracować 
poza domem i z dala od rodzin;

G. mając na uwadze, że wskaźnik umiejętności czytania i pisania oraz wyniki kształcenia 
kobiet romskich są o wiele gorsze niż podobne wskaźniki i wyniki zarówno romskich 
mężczyzn, jak i nieromskich kobiet, oraz że większość romskich dziewcząt przedwcześnie 
kończy naukę, a duży ich odsetek w ogóle nie uczęszcza do szkoły;

H. mając na uwadze, że ciąże wśród nastolatek i ciąże nieplanowane pozbawiają dziewczęta 
możliwości podjęcia nauki i pracy;

I. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy ma negatywny wpływ na zdrowie i dobrostan 
romskich kobiet, pogarszając ich długotrwałą, godną ubolewania sytuację, zważywszy że 
ponad jedna czwarta wszystkich romskich kobiet musiała ograniczyć codzienne czynności 
z powodu problemów zdrowotnych;

J. mając na uwadze, że romskie kobiety ze względu na ich niski status społeczno-
ekonomiczny i dyskryminację w opiece zdrowotnej, korzystają z usług medycznych 
w znacznie mniejszym zakresie niż większość ludności;

K. mając na uwadze, że romskie kobiety i dziewczęta w sposób nieproporcjonalnie częsty 
cierpią na ciężkie choroby, w tym HIV/AIDS, lecz programy profilaktyczne dla nich są 
powszechnie niedofinansowane i nie są traktowane priorytetowo, a dostępność badań 
przesiewowych pozostaje niska;
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L. mając na uwadze, że skrajne ubóstwo zwiększa ryzyko handlu kobietami, prostytucji, 
przemocy i innych form wyzysku, które utrudniają pełne uczestnictwo kobiet we 
wszystkich obszarach życia oraz osiągnięcie równouprawnienia;

1. podkreśla, że krajowe strategie integracji Romów muszą być ukierunkowane na poprawę 
odporności społeczno-ekonomicznej romskich kobiet, tj. ich zdolności dostosowania się 
do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego poprzez oszczędzanie 
i zapobieganie spadkowi dochodów;

2. wzywa państwa członkowskie do lepszego uwzględnienia aspektu płci we wdrażaniu 
krajowych strategii integracji Romów oraz do połączenia ich wdrażania z istniejącymi 
strategiami równouprawnienia, zwłaszcza poprzez sformułowanie jednoznacznego celu 
w postaci eliminacji zróżnicowania wynagrodzenia we wspólnotach romskich;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny wpływu w aspekcie 
płci przy opracowywaniu specjalnych środków w ramach krajowych strategii integracji 
Romów;

4. wzywa Komisję do wprowadzenia bardziej skutecznych instrumentów do pomiaru 
rzeczywistej sytuacji społeczno-ekonomicznej romskich kobiet, takich jak włączenie 
ilościowego oszacowania „ekonomii życia” oraz uznanie sektora gospodarki nieformalnej 
w projekcie „Wyjść poza PKB”; ponadto wzywa Komisję do opracowania 
i monitorowania wskaźników uwzględniających aspekty płci na potrzeby krajowych 
strategii integracji Romów i polityki włączenia społecznego;

5. wzywa rządy i władze lokalne państw członkowskich do włączenia organizacji kobiecych, 
romskich organizacji pozarządowych oraz odpowiednich zainteresowanych stron we 
wdrażanie i monitorowanie krajowych strategii integracji Romów oraz w stworzenie 
powiązań między organami odpowiedzialnymi za równouprawnienie lub organizacjami 
zajmującymi się prawami kobiet a strategiami włączenia społecznego;

6. wzywa państwa członkowskie do wyraźnego skierowania przyjmowanych środków na 
romskie kobiety znajdujące się w sytuacji skrajnej nędzy społeczno-ekonomicznej oraz do 
równoczesnego zainteresowania się grupami ryzyka poprzez eliminację czynników 
zubożenia;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia celu ograniczenia ubóstwa 
dzieci do unijnego procesu integracji Romów, do uwzględnienia praw dzieci w środkach 
włączenia społecznego, do monitorowania postępów z perspektywy ubóstwa dzieci, 
a także do określenia i opracowania działań priorytetowych w tym obszarze;

8. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia w krajowych strategiach integracji 
Romów skrojonych na miarę programów aktywnego włączenia romskich kobiet w rynek 
pracy i udostępnienia im kształcenia ustawicznego w celu umożliwienia zdobycia 
poszukiwanych kwalifikacji;

9. wzywa państwa członkowskie do opracowania specjalnych środków ukierunkowanych na 
rodziny wielodzietne (z czwórką lub większą liczbą dzieci), a także gospodarstwa 
domowe prowadzone przez samotnych rodziców poprzez ułatwianie wejścia na rynek 
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pracy, propagowanie elastycznych godzin pracy, poszerzanie dostępu do placówek opieki 
nad dzieckiem oraz uwzględnianie uzgodnień w zakresie dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb opieki społecznej;

10. wzywa państwa członkowskie do ponownego wprowadzenia celów barcelońskich 
w zakresie opieki nad dziećmi i opracowania dostępnych, niedrogich i cechujących się 
wysoką jakością usług opieki przez cały okres życia;

11. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków służących 
zapobieganiu zwalniania pracownic w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego oraz do 
rozważenia uwzględnienia urlopu wychowawczego przy przyznawaniu świadczeń 
emerytalnych;

12. zachęca państwa członkowskie i władze lokalne do uruchomienia Europejskiego 
Instrumentu Mikrofinansowego na rzecz Zatrudnienia i Włączenia Społecznego w celu 
wspierania pracy bezrobotnych kobiet romskich w ramach samozatrudnienia poprzez 
łatwo dostępną pomoc finansową, pomoc techniczną i środki alternatywne;

13. wzywa państwa członkowskie do opracowania specjalnych programów skierowanych do 
nastoletnich matek i dziewcząt przedwcześnie kończących naukę, zwłaszcza w celu 
wspierania nieprzerwanego kontynuowania edukacji, dotowania podjęcia pracy oraz 
zapewniania szkoleń zawodowych;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do określenia kobiet romskich jako wyraźnej 
grupy docelowej w inicjatywach z zakresu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do 
chorób, które są wyraźnie powiązane z kobiecym układem hormonalnym lub ubóstwem, 
takich jak osteoporoza, schorzenia mięśniowo-szkieletowe i choroby ośrodkowego układu 
nerwowego; ponadto zachęca do zapewnienia pełnej dostępności badań przesiewowych 
i profilaktycznych w kierunku nowotworów piersi i szyjki macicy, włącznie ze 
szczepieniami przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, a także do dążenia do objęcia 
opieką zdrowotną kobiet w ciąży już w pierwszym trymestrze ciąży;

15. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia i propagowania udziału wspólnot romskich 
w opracowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie programów profilaktyki, leczenia, 
opieki i wsparcia, a także w ograniczaniu stygmatyzacji i dyskryminacji w systemie opieki 
zdrowotnej;

16. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie pośredniej 
i bezpośredniej dyskryminacji kobiet romskich w korzystaniu z praw podstawowych 
i dostępie do usług użyteczności publicznej, do wprowadzenia zakazu i ścigania 
przejawów takiej dyskryminacji, a także do zapobiegania wszelkim innym formom 
dyskryminacji;

17. wzywa państwa członkowskie do zajęcia się kwestią wszelkich form przemocy wobec 
kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet romskich, oraz do wspierania ofiar 
przemocy domowej poprzez zapewnienie odpowiednich środków na odpowiednie usługi 
użyteczności publicznej oraz poprzez zapewnienie pomocy również w ramach 
podstawowych usług, takich jak system opieki zdrowotnej, organizacje pracownicze 
i system edukacji;
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18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


