
PR\1001453SK.doc PE516.873v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2013/2066(INI)

29.8.2013

NÁVRH SPRÁVY
o rodovým aspektoch európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania 
Rómov
(2013/2066(INI))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajkyňa: Lívia Járóka



PE516.873v01-00 2/6 PR\1001453SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3



PR\1001453SK.doc 3/6 PE516.873v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rodovým aspektoch európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov
(2013/2066(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Chartu základných práv, najmä na jej články 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 
a 35,

– so zreteľom na medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, najmä na Medzinárodný 
dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Deklaráciu OSN o právach 
osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám 
z roku 1992, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovor 
Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa,

– so zreteľom na európske dohovory o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä 
na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), Európsku 
sociálnu chartu a súvisiace odporúčania Európskeho výboru pre sociálne práva, Rámcový 
dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín a Dohovor Rady Európy 
o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu,

– so zreteľom na články 2, 3 a 6 Zmluvy o Európskej únii a na články 8, 9 a 10 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173) a na závery Európskej rady z 24. júna 2011,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o národných stratégiách integrácie Rómov: prvý krok 
pri implementácii rámca EÚ (COM(2012)0226),

– so zreteľom na návrh na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov 
v členských štátoch (COM(2013)0460),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Kroky vpred pri implementácii 
vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (COM(2013)0454),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii1,
– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o stratégii EÚ v oblasti začleňovania 

Rómov2,
– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanoviská Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

A. keďže v stratégii pre rovnosť medzi ženami a mužmi 2010 – 2015 sa od Komisie žiada, 
aby „podporovala presadzovanie rodovej rovnosti pri vykonávaní všetkých stránok 
stratégie Európa 2020“ a keďže v záveroch Rady o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie 
integrácie Rómov sa požaduje uplatňovanie rodovej perspektívy vo všetkých politikách 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
2 Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 112.
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a činnostiach na podporu začleňovania Rómov;

B. keďže riziko chudoby je vyššie u rómskych žien než u rómskych mužov a keďže rómske 
rodiny so štyrmi a viac deťmi sú vystavené najvyššiemu riziku chudoby v EÚ;

C. keďže bežne používané ukazovatele väčšinou nezohľadňujú problémy, ako je chudoba 
pracujúcich, energetická chudoba, chudoba početných rodín a osamelých rodičov, 
chudoba detí a sociálne vylúčenie žien;

D. keďže staršie rómske ženy sú vystavené vyššiemu riziku chudoby, pretože väčšina z nich 
pracovala len v rámci tieňovej ekonomiky bez odmeny či účasti v systéme sociálneho 
zabezpečenia;

E. keďže prevažná väčšina dospelých Rómov označovaných za „neaktívnych“ sú ženy 
a keďže – sčasti z dôvodu tradičnej deľby práce medzi ženami a mužmi – počet rómskych 
žien v aktívnom veku vykonávajúcich platenú zárobkovú činnosť je len približne 
polovičný oproti počtu takýchto rómskych mužov, pričom situácia v oblasti samostatnej 
zárobkovej činnosti je podobná;

F. keďže pre matky početných rodín alebo osamelé matky je oveľa ťažšie pracovať ďaleko 
od domu a rodiny v znevýhodnených vidieckych oblastiach;

G. keďže miera gramotnosti a školské výsledky rómskych žien sú výrazne nižšie než miera 
gramotnosti a výsledky rómskych mužov, ako aj nerómskych žien a keďže väčšina 
rómskych dievčat ukončuje školskú dochádzku predčasne, pričom značná časť z nich 
školu nenavštevovala nikdy;

H. keďže tehotenstvá v tínedžerskom veku a neplánované tehotenstvá narúšajú vzdelávacie 
a pracovné príležitosti dievčat;

I. keďže hospodárska kríza má negatívny dosah na zdravie a životné podmienky rómskych 
žien a zhoršuje ich situáciu, ktorá je už dlhší čas neprijateľná, pričom viac ako štvrtinu 
všetkých rómskych žien obmedzujú v každodenných činnostiach zdravotné problémy; 

J. keďže rómske ženy vzhľadom na svoje nízke spoločenské a ekonomické postavenie 
a diskrimináciu, ktorej sú vystavené v oblasti zdravotnej starostlivosti, využívajú lekárske 
služby oveľa zriedkavejšie než väčšina obyvateľstva;

K. keďže rómske ženy a dievčatá neúmerne často postihuje niekoľko chorôb vrátane 
HIV/AIDS, no programy prevencie určené pre tieto ženy a dievčatá sa zvyčajne 
nepovažujú za prioritné a nie sú dostatočne financované, pričom dostupnosť skríningov je 
naďalej obmedzená;

L. keďže extrémna chudoba zvyšuje riziko obchodovania so ženami, prostitúcie, násilia 
a iných foriem vykorisťovania, ktoré bráni ženám, aby sa v plnej miere zapájali 
do všetkých oblastí života, a stojí v ceste dosiahnutiu rodovej rovnosti;

1. zdôrazňuje, že národné stratégie začleňovania Rómov sa musia zameriavať 
na posilňovanie spoločenskej a ekonomickej odolnosti rómskych žien, t. j. ich schopnosti 
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prispôsobiť sa rýchlo sa meniacemu ekonomickému prostrediu vytváraním úspor 
a predchádzaním vyčerpaniu prostriedkov;

2. vyzýva členské štáty, aby posilnili uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri vykonávaní 
svojich národných stratégií začleňovania Rómov a aby ich vykonávanie prepojili 
s existujúcimi stratégiami rodovej rovnosti, a to najmä tým, že za jasný cieľ stanovia 
odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní v rómskych komunitách;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri navrhovaní osobitných opatrení v rámci 
národných stratégií začleňovania Rómov uskutočnili posúdenie rodového vplyvu;

4. vyzýva Komisiu, aby zaviedla účinnejšie nástroje na meranie aktuálnej sociálnej 
a ekonomickej situácie rómskych žien, ako je zahrnutie vyčíslenia „ekonomiky života“ 
a uznania tieňovej ekonomiky do svojho projektu s názvom Nad rámec HDP; ďalej 
vyzýva Komisiu, aby v rámci národných stratégií začleňovania Rómov a politík 
sociálneho začleňovania vyvinula a sledovala rodové ukazovatele;

5. vyzýva vlády a miestne orgány členských štátov, aby zapojili organizácie žien, rómske 
MVO a príslušné zainteresované strany do vykonávania a sledovania národných stratégií 
začleňovania Rómov a prepojili činnosť orgánov pre rodovú rovnosť či organizácií 
za práva žien so stratégiami sociálneho začleňovania;

6. vyzýva členské štáty, aby svoje opatrenia osobitne zameriavali na rómske ženy, ktoré 
sužuje extrémna sociálna a ekonomická deprivácia, a aby zároveň upriamili pozornosť 
na rizikové skupiny tým, že budú zamedzovať výskytu faktorov chudoby a riešiť ich;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci postupu EÚ pre začleňovanie Rómov 
stanovili cieľ týkajúci sa zníženia chudoby detí, aby zahrnuli práva detí do opatrení 
na sociálne začlenenie, sledovali dosiahnutý pokrok z hľadiska chudoby detí, ako aj určili 
a rozvíjali prioritné opatrenia v tejto oblasti;

8. vyzýva členské štáty, aby do svojich národných stratégií začleňovania Rómov zahrnuli 
osobitne vypracované programy na aktívne začlenenie rómskych žien do trhu práce a aby 
im sprístupnili celoživotné vzdelávanie s cieľom umožniť im nadobudnúť trhom žiadané 
zručnosti;

9. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli osobitné opatrenia zameriavajúce sa na početné rodiny 
(so štyrmi alebo viac deťmi) a domácnosti osamelých rodičov tým, že budú uľahčovať 
vstup na trh práce, presadzovať pružný pracovný čas, rozširovať zariadenia starostlivosti 
o deti a zvážia navrhnutie osobitných foriem sociálnej starostlivosti;

10. vyzýva členské štáty, aby opätovne zaviedli barcelonské ciele týkajúce sa starostlivosti 
o deti a vyvinuli prístupné, finančne dostupné a kvalitné služby starostlivosti pre všetky 
vekové skupiny;

11. vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom zamedziť prepúšťaniu 
zamestnankýň počas obdobia tehotenstva alebo materstva a aby zvážili započítanie 
obdobia výchovy detí do nároku na dôchodok;
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12. naliehavo vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby uvoľnili finančné prostriedky 
z európskeho nástroja mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti a sociálneho 
začleňovania na podporu zapojenia nezamestnaných rómskych žien do samostatnej 
zárobkovej činnosti prostredníctvom ľahko dostupnej finančnej pomoci, technickej 
pomoci a podporných opatrení;

13. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli osobitné programy zamerané na matky v tínedžerskom 
veku a dievčatá s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, ktorých hlavným cieľom 
bude podpora pokračovania v súvislom vzdelávaní, dotovanie ich prijatia do zamestnania 
a poskytovanie odbornej prípravy na pracovisku;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby za jasnú cieľovú skupinu ich iniciatív v oblasti 
zdravia stanovili rómske ženy, najmä pokiaľ ide o choroby, ktoré úzko súvisia so ženským 
hormonálnym systémom a/alebo chudobou, ako je osteoporóza, muskuloskeletálne 
problémy a ochorenia centrálnej nervovej sústavy; ďalej naliehavo žiada, aby bol 
umožnený neobmedzený prístup ku skríningu a prevencii rakoviny prsníkov a krčka 
maternice, vrátane vakcín proti ľudským papilomavírusom, a aby sa vyvinulo úsilie 
o začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti tehotným ženám už v prvom trimestri 
tehotenstva;

15. vyzýva členské štáty, aby umožnili a podporili účasť rómskych komunít na navrhovaní, 
vykonávaní, monitorovaní a hodnotení prevencie chorôb, liečby, starostlivosti 
a podporných programov, ako aj na znižovaní miery stigmatizovania a diskriminácie 
v zdravotnom systéme;

16. vyzýva členské štáty, aby vyšetrili priamu a nepriamu diskrimináciu rómskych žien 
pri uplatňovaní ich základných práv a využívaní verejných služieb, zakázali ju a viedli 
v týchto veciach súdne konania, ako aj zamedzili akejkoľvek ďalšej diskriminácii;

17. vyzýva členské štáty, aby sa zaoberali všetkými formami násilia páchaného na ženách 
s osobitným zameraním sa na rómske ženy a aby poskytli podporu obetiam domáceho 
násilia tým, že zabezpečia riadne zdroje pre súvisiace verejné služby a poskytnú pomoc aj 
prostredníctvom základných služieb, ako je zdravotníctvo, zamestnanosť a vzdelávanie;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.


