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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vidikih enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja 
Romov
(2013/2066(INI))

Evropski parlament,
– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 14, 15, 21, 

23, 24, 25, 34 in 35,
– ob upoštevanju mednarodnega prava o človekovih pravicah, zlasti Mednarodne 

konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, Deklaracije ZN o pravicah oseb, ki 
pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam iz leta 1992, 
Konvencije o odpravi vseh vrst diskriminacije žensk in Konvencije ZN o otrokovih 
pravicah,

– ob upoštevanju evropskih konvencij o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), 
Evropske socialne listine in z njo povezanih priporočil Evropskega odbora za socialne 
pravice, Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin in Konvencije 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini,

– ob upoštevanju členov 2, 3 in 6 Pogodbe o Evropski uniji ter členov 8, 9 in 10 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o okviru EU za nacionalne strategije vključevanja 
Romov do leta 2020 (COM(2011)0173) in sklepov Evropskega sveta z dne 24. junija 
2011,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o nacionalnih strategijah vključevanja Romov: prvi 
korak pri izvajanju okvira EU (COM(2011)0226),

– ob upoštevanju predloga priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v 
državah članicah (COM(2013)0460),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o napredku pri izvajanju nacionalnih strategij
vključevanja Romov (COM(2013)0454),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o položaju romskih žensk v Evropski 
uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o strategiji EU za vključevanje 
Romov2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,
– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za 

zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013),
A. ker Strategija za enakost žensk in moških 2010–2015 od Komisije zahteva, da podpira 

                                               
1 UL C 298 E, 8.12.2006, str. 283.
2 UL C 199 E, 7.7.2012, str. 112.
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spodbujanje enakosti med spoloma in izvajanje vseh vidikov strategije Evropa 2020 in ker 
sklepi Sveta o okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov zahtevajo, da se 
vidik spola upošteva v vseh politikah in ukrepih, namenjenih spodbujanju vključevanja 
Romov; 

B. ker je tveganje revščine pri romskih ženskah večje kot pri romskih moških in ker so v 
Evropski uniji tveganju revščine najbolj izpostavljene romske družine s štirimi ali več 
otroci; 

C. ker splošno uporabljani kazalniki pogosto ne upoštevajo problemov, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina večjih družin in enostarševskih družin, revščina 
otrok in družbena izključenost žensk;

D. ker so starejše romske ženske izpostavljene večjemu tveganju revščine, ker je večina med 
njimi delala v okviru sive ekonomije brez plačila in socialnega varstva;

E. ker je velika večina odraslih Romov, ki so opredeljeni kot neaktivni, žensk in ker je, 
deloma zaradi tradicionalne delitve dela med ženskami in moškimi, število romskih žensk 
aktivne starosti, ki imajo plačano zaposlitev, približno polovico manjše od števila romskih 
moških z enakim statusom, pri čemer so pri številu samozaposlenih podatki podobni;

F. ker je za matere v velikih družinah in matere samohranilke bistveno težje, da delajo daleč 
stran od svojih domov in družin v nerazvitih podeželskih območjih;

G. ker sta stopnja pismenosti in izobraževalna uspešnost romskih žensk bistveno nižji od 
stopnje pismenosti in izobraževalne uspešnosti tako romskih moških kot neromskih žensk 
in ker večina romskih deklet predčasno opusti šolanje, znaten delež romskih deklet pa šole 
nikoli ne obiskuje;

H. ker nenačrtovana najstniška nosečnost ovira izobraževalne in delovne možnosti deklet;

I. ker je gospodarska kriza negativno vplivala na zdravje in dobro pučutje romskih žensk, s 
tem ko je še poslabšala njihov že dolgo nesprejemljiv položaj, zaradi česar več kot četrtino 
vseh romskih žensk pri vsakodnevnih dejavnostih ovirajo zdravstvene težave;  

J. ker zaradi svojega slabega socialno-ekonomskega položaja in diskriminatorne obravnave, 
ki so je po svojem mnenju deležne pri zdravstveni oskrbi, romske ženske zdravstvene 
storitve uporabljajo veliko manj kot večina prebivalstva;

K. ker romske ženske in deklera nesorazmerno prizadanejo številne bolezni, vključno z 
virusom HIV/aidsom, preventivni programi, namenjeni njim, pa so pogosto deležni 
premalo pozornosti in sredstev, prav tako ostaja slaba tudi dostopnost presejalnih testov;

L. ker skrajna revščina zvišuje tveganje trgovine z ženskami, prostitucije, nasilja in drugih 
oblik izkoriščanja, ki ovirajo polno udeležbo žensk na vseh življenjskih področjih in 
dosego enakosti spolov;

1. poudarja, da se morajo nacionalne strategije za vključevanje Romov osredotočati na 
krepitev socialno-ekonomske odpornosti romskih žensk, tj. njihove zmožnosti prilagajanja 
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hitro se spreminjajočemu gospodarskemu okolju, z ustvarjanjem prihrankov in 
preprečevanjem zmanjšanja sredstev;

2. poziva države članice, naj okrepijo vključevanje načela enakosti spolov pri izvajanju 
svojih nacionalnih strategij za vključevanje Romov in naj izvajanje teh strategij povežejo 
z obstoječimi strategijami za enakost spolov, zlasti tako, da odpravo razlik v plačilu med 
spoloma v romskih skupnostih opredelijo kot enega od izrecnih ciljev;

3. poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju posebnih ukrepov v okviru svojih 
nacionalnih strategij za vključevanje Romov opravijo ocene učinka z vidika spola;

4. poziva Komisijo, naj uvede bolj učinkovite instrumente za merjenje dejanskega socialno-
ekonomskega položaja romskih žensk, npr. z vključitvijo količinske opredelitve vrednosti 
„ekonomike življenja“ in priznanjem sektorja sive ekonomije v svojem projektu „več kot 
zgolj BDP“; nadalje poziva Komisijo, naj za svoje nacionalne strategije za vključevanje 
Romov in politike socialnega vključevanja razvije in spremlja kazalnike, vezane na spol;

5. poziva vlade držav članic in lokalne oblasti, naj v izvajanje in spremljanje nacionalnih 
strategij za vključevanje Romov vključijo organizacije za ženske, romske nevladne 
organizacije in zadevne deležnike ter vzpostavijo vezi med organi za enakost spolov ali 
organizacijami za pravice žensk in strategijami za socialno vključevanje;

6. poziva države članice, naj svoje ukrepe izrecno usmerijo v prid romskim ženskam v 
skrajnem socialno-ekonomskem pomanjkanju in naj se s preprečevanjem dejavnikov 
siromašenja in bojem proti njim istočasno osredotočajo na ogrožene skupine;

7. poziva Komisijo in države članice, naj v evropski proces vključevanja Romov uvedejo cilj 
zmanjšanja revščine otrok, v ukrepe socialnega vključevanja vključijo pravice otrok, 
spremljajo napredek z vidika revščine otrok ter opredelijo in razvijejo prednostne ukrepe 
na tem področju;

8. poziva države članice, naj v svoje nacionalne strategije za vključevanje Romov vključijo 
posebej prilagojene programe za dejavno vključevanje romskih žensk na trg dela in 
poskrbijo, da bodo ženske imele na voljo vseživljenjsko učenje, da bi lahko pridobile tržna 
znanja;

9. poziva države članice, naj razvijejo posebne ukrepe za velike družine (s štirimi ali več 
otroci) in enostarševska gospodinjstva, tako da bodo olajšale vstop na trg dela, spodbujale 
gibljiv delovni čas, razširile varstvo otrok in preučile možnost posebej prilagojenega 
socialnega varstva;

10. poziva države članice, naj ponovno vpeljejo barcelonske cilje o otroškem varstvu ter 
razvijajo cenovno in drugače dostopne visokokakovostne storitve oskrbe za celoten 
življenjski cikel;

11. poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi preprečile odpuščanje 
zaposlenih med nosečnostjo in materinstvom, in preučijo možnost, da bi se obdobje 
vzgoje otroka upoštevalo v okviru pokojninskh pravic;
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12. poziva države članice in lokalne oblasti, naj uporabijo Evropski mikrofinančni instrument 
za zaposlovanje in socialno vključenost, da bi z lahko dostopno finančno pomočjo, 
tehnično pomočjo in podpornimi ukrepi podprle samozaposlovanje brezposelnih romskih 
žensk;

13. poziva države članice, naj razvijejo posebne programe za najstniške matere in dekleta, ki 
predčasno opustijo šolanje, da bi zlasti podpirale nemoten potek šolanja, subvencionirale 
zaposlovanje tovrstnih deklet in zagotavljale usposabljanje na delovnem mestu;

14. poziva Komisijo in države članice, naj romske ženske v svojih pobudah, povezanih z 
zdravjem, opredelijo kot izrecno ciljno skupino, zlasti kar zadeva bolezni, ki so močno 
povezane z ženskim hormonskim sistemom in/ali revščino, kot so osteoporoza, mišično-
kostna obolenja in bolezni centralnega živčnega sistema; nadalje poziva k popolni 
dostopnosti presejalnih testov in preventivnih ukrepov za rak dojke in rak materničnega 
vratu, vključno s cepivi proti humanim papiloma virusom, in k prizadevanjem, da so 
nosečnice že v prvem tromesečju deležne zdravstvene oskrbe;

15. poziva države članice, naj lajšajo in spodbujajo sodelovanje romskih skupnosti pri 
oblikovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju programov za preprečevanje in 
zdravljenje bolezni, oskrbo in podporo ter pri zmanjšanju stigmatizacije in diskriminacije 
v zdravstvenih sistemih;

16. poziva države članice, naj preiskujejo, prepovejo in kazensko preganjajo neposredno in 
posredno diskriminiranje romskih žensk pri uveljavljanju njihovih temeljnih pravic in 
dostopu do javnih storitev ter preprečijo vsakršno nadaljnjo diskriminacijo;

17. poziva države članice, naj obravnavajo vse oblike nasilja nad ženskami, s posebnim 
poudarkom na romskih ženskah, in podpirajo žrtve nasilja v družini z zagotavljanjem 
ustreznih virov za zadevne javne storitve in z zagotavljanjem podpore tudi prek osnovnih 
storitev, kot so zdravstvena oskrba, zaposlovanje in izobraževanje;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


