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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A vzhledem k tomu, že Romové jsou největší etnickou menšinou v Evropě, přičemž osob 
romského původu žije v EU přibližně 6 milionů a většina z nich má občanství některého 
členského státu; vzhledem k tomu, že termín „Romové“ zahrnuje různé skupiny, mezi 
něž patří Romové, Cikáni, Travelleři, Manušové, Aškalové, Sintové a Bojaši; vzhledem 
k tomu, že každá osoba v EU má stejné právo a povinnost stát se plnohodnotným, 
aktivním a integrovaným členem společnosti, zatímco ze statistik vyplývá, že Romům 
jsou v Evropě stále odpírána jejich lidská práva a přibližně 80 % lidí romského původu 
žije pod hranicí ohrožení chudobou platnou v dané zemi; vzhledem k tomu, že Romové 
jsou součástí evropské kultury a hodnot a přispívají ke kulturnímu bohatství, 
rozmanitosti, hospodářství a společné historii EU; vzhledem k tomu, že ochrana 
a posilování kulturního dědictví spojeného s národnostními menšinami v členských 
státech hraje zásadní úlohu v sociální soudržnosti; vzhledem k tomu, že lidé romského 
původu musí být schopni se plně zapojit do plánování, provádění, hodnocení a 
sledování opatření na zlepšení jejich situace a mít v těchto procesech opravdové slovo;

B. vzhledem k tomu, že ženy a dívky romského původu jsou často podrobovány 
intersekcionální diskriminaci související s protiromským smýšlením a sexismem a se 
škodlivými stereotypy, a to jak ve společnosti obecně, tak v rámci jejich vlastních 
komunit; vzhledem k tomu, že představují jednu z nejvíce znevýhodněných skupin v 
členských státech, žijí v osadách k životu nevhodných a mají kvůli specifickým 
překážkám nerovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnickým službám, tekoucí vodě a 
hygienickým zařízením a patří mezi skupiny nejvíce postižené pandemií COVID-19;

C. vzhledem k tomu, že romské společenství je menšinou, jíž hrozí sociální vyloučení z 
důvodu nerovného přístupu ke vzdělání nebo nízké vzdělanosti, s čímž je spojen 
nedostatek kvalifikace požadované na trhu práce a v důsledku toho i k horší životní a 
zdravotní situaci; vzhledem k tomu, že u Romů je vysoce nad průměrem procento dětí, 
které nechodí do školy, předčasně ukončují školní docházku, a mladých, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET) –  68 % Romů 
ukončuje vzdělávání předčasně, přičemž cílem strategie Evropa 2020 v oblasti 
předčasného ukončování školní docházky je dosáhnout hranice 10 %; vzhledem k tomu, 
že pouze 18 % dětí romského původu pokračuje studiem na vyšším stupni vzdělávání; 
vzhledem k tomu, že je zapotřebí lepší podpora vzdělávání, plánování profesní dráhy a 
změna v postojích odborníků ve vzdělávání vůči romským studentům s cílem podpořit 
jejich pracovní dovednosti a přístup k zaměstnání;

D. vzhledem k tomu, že 72 % mladých žen romského původu ve věku 16 až 24 let není 
zaměstnaných ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy ve srovnání s 55 % 
mladých mužů romského původu; vzhledem k tomu, že 28 % všech žen romského 
původu dotazovaných v šetření EU-MIDIS II uvádí „práci v domácnosti“ jako svou 
hlavní činnost, ve srovnání s 6 % všech mužů; vzhledem k tomu, že tento poměr je u 
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žen romského původu vysoký ve srovnání s ženami obecné populace1; vzhledem k 
tomu, že genderové stereotypy, tradice a patriarchální struktury poškozují ženy i muže, 
omezují práva žen a znemožňují dosažení rovnosti žen a mužů a nikdy je nelze používat 
jako záminku pro násilí či útlak: vzhledem k tomu, že mají-li se potírat stereotypy, je 
nezbytné používat nástroje genderově citlivého vzdělávání již od raného věku;

E. vzhledem k tomu, že velká část romské populace se stává nezávislou a zahajuje rodinný 
život ve velmi mladém věku; vzhledem k tomu, že mladé romské ženy s rodinami, které 
žijí v osadách k životu nevhodných, jsou vystaveny vysokému riziku exkluze a 
marginalizace; vzhledem k tomu, že tento jev je třeba chápat a řešit prostřednictvím 
genderově citlivých opatření společně s Romy; vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
cílených a genderově citlivých investic zaměřených konkrétně na mladé ženy a muže 
romského původu, kteří uzavírají manželství, ukončují školní docházku a začínají 
pracovat v nízkém věku, což jim přináší jen málo kvalifikovaná pracovní místa s malou 
možností osobního rozvoje; vzhledem k tomu, že pro podporu mladých romských rodin 
je proto nezbytné poradenství, pomoc rodiny a znalosti o sexuálních a reprodukčních 
právech, což vyžaduje kulturně citlivou práci založenou na základních znalostech 
kulturních rozdílů a tradic ve vztahu mezi romskou a většinovou kulturou;

F. vzhledem k tomu, že ženy romského původu jsou obzvláště ohroženy chudobou, 
sociálním vyloučením a vážným omezením svých práv; vzhledem k tomu, že jim chybí 
přístup k bydlení a vzdělání, jejich zaměstnanost je ve srovnání s romskými muži i s 
obecnou populací výrazně nižší a jejich zdravotní práva jsou soustavně porušována; 
vzhledem k tomu, že specifické potřeby osob LGBTI + romského původu, romských 
žen se zdravotním postižením a starších Romů jsou stále závažným způsobem 
opomíjeny;

G. vzhledem k tomu, že ženy romského původu vykazují mnohem nižší míru 
zaměstnanosti (16 %) než muži z romského původu (34 %); vzhledem k tomu, že v 
obecné populaci je rozdíl mezi pohlavími také značný, ale není tak velký jako u osob 
romského původu (zaměstnáno je 71 % mužů oproti 57 % žen)2;

H. vzhledem k tomu, že přístup ke zdravotní péči má pro ženy zvláštní význam, zejména 
bezpečný, včasný a plný přístup žen k sexuální a reprodukční zdravotní péči a právům s 
tím spojeným, neboť je základem pro dosažení genderové rovnosti;

I. vzhledem k tomu, že na západním Balkáně žije značný počet osob romského původu, 
jejichž situace je horší, co do střední délky života, zdraví, vzdělání a zaměstnanosti, než 
situace osob žijících v Evropské unii;

J. vzhledem k tomu, že ženy romského původu jsou soustavně vylučovány ze 
smysluplného zapojení do společnosti a demokracie a nejsou dostatečně zastoupeny v 
Evropském ani ve vnitrostátních parlamentech, ani na regionální či místní úrovni; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné  prosazovat rovnost žen a mužů a rovnost pro menšiny 
v romské populaci; vzhledem k tomu, že při plánování, provádění, hodnocení a 
sledování opatření pro zlepšování situace Romů je třeba uplatňovat hledisko rovnosti 

1 Druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii, FRA (2016).
2 Druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii, FRA (2016).



AD\1209340CS.docx 5/11 PE633.791v02-00

CS

žen a mužů;

K. vzhledem k tomu, že zásada nediskriminace a rovnosti jsou základními hodnotami 
zakotvenými ve Smlouvě o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že osoby romského původu čelí specifickým překážkám v přístupu k 
veřejným službám v oblasti zaměstnání, bydlení a vzdělávání od raného dětství; 
vzhledem k tomu, že taková diskriminace má ještě větší dopad na ženy, neboť často 
musí převzít hlavní břemeno domácích povinností; vzhledem k tomu, že zvláštní 
potřeby obětí diskriminace z důvodu sexuální orientace zůstávají vážným způsobem 
opomíjeny;

L. vzhledem k tomu, že romská komunita byla významně zasažena hospodářským a 
sociálním dopadem krize způsobené onemocněním COVID-19; vzhledem k tomu, že 
mnozí její příslušníci přišli o denní příjem a mají omezený přístup k sociálním dávkám, 
jež byl často ztížen karanténními opatřeními; vzhledem k tomu, že počet trestných činů 
páchaných z nenávisti a případů  diskriminace romských občanů se v některých 
oblastech během pandemie zvýšil, přičemž nadmíru ohroženou skupinou jsou ženy a 
dívky;

1. s politováním konstatuje závažný fakt, že od přijetí rámce EU pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů do roku 2020 nebyl učiněn dostatečný pokrok, pokud jde o posílení 
postavení romských žen a jejich začlenění;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že při provádění strategie pro rovnost žen a 
mužů a ve všech fázích tvorby politik EU a ve všech politických oblastech, včetně plánu 
EU na podporu oživení a posíleného víceletého finančního rámce na období 2021–2027, 
budou zahrnuty ženy a dívky romského původu, a to v souladu s průřezovou zásadou 
intersekcionality, která je v této strategii uplatňována; vyzývá Komisi, aby zaručila 
uplatňování genderového hlediska v ambiciózním rámci EU pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů na období po roce 2020; vyzývá Komisi a členské státy, aby do příštích 
vnitrostátních strategií integrace Romů začlenily přístup citlivý k problematice genderu 
a dětí, a to na základě analýzy potřeb žen a dětí romského původu a cílených zásahů se 
zaměřením na práva žen romského původu, posilování postavení žen a začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů;

3. naléhavě vyzývá členské státy k faktickému pokroku při provádění místních opatření na 
podporu vnitrostátních strategií integrace Romů ve čtyřech klíčových oblastech: přístup 
ke vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení; vyzývá proto vlády členských 
států, místní orgány a případně orgány EU, aby do přípravy, provádění, hodnocení a 
monitorování vnitrostátních strategií integrace Romů zapojily romské ženy, a to 
prostřednictvím ženských organizací, romských nevládních organizací a příslušných 
zúčastněných stran, a aby vytvořily vazby mezi subjekty bojujícími za rovnost žen a 
mužů, organizacemi pro práva žen a strategiemi sociálního začleňování s cílem budovat 
důvěru v místní komunity a zajistit přístup citlivý ke specifikům daných oblastí; dále 
Komisi vyzývá, aby se soustavně během celého procesu provádění strategie EU 2020 
a vnitrostátních programů reforem zabývala otázkou rovnosti žen a mužů; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby bojovaly proti nesnášenlivosti vůči Romům, která je formou 
rasismu, jež může vést ke strukturální diskriminaci;
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4. vyzývá Komisi, aby předložila vývojový diagram integrace Romů v EU, v němž budou 
zaneseny úspěchy, cíle, zvláštní opatření pro dosažení těchto cílů, aktuální stav 
prováděcích opatření a další kroky;

5. zdůrazňuje, že je třeba respektovat sexuální a reprodukční zdraví a práva žen a dívek 
romského původu, což obnáší práci na zlepšení jejich přístupu ke komplexnímu 
sexuálnímu vzdělání, lékařským prohlídkám, předporodní a poporodní péči a plánování 
rodičovství, a to i pokud jde o bezpečné a legální přerušení těhotenství; důrazně 
odsuzuje etnickou segregaci žen romského původu ve zdravotnických zařízeních pro 
péči o zdraví matek; vyzývá členské státy k okamžitému zákazu všech forem etnické 
segregace ve zdravotnických zařízeních, mimo jiné i v zařízeních pro péči o zdraví 
matek; vyzývá členské státy k zajištění účinných a včasných nápravných prostředků pro 
oběti nucené a pod nátlakem provedené sterilizace, a to i vytvořením účinných režimů 
pro náhradu újmy;

6. vyzývá členské státy, aby do svých programů integrace Romů zahrnuly vzdělávací 
programy, zejména v oblasti předškolního vzdělávání, vzdělávání dospělých a 
celoživotního učení, a cílená opatření na řešení absencí a předčasného ukončování 
školní docházky s cílem zahrnout romské ženy do vzdělávání, a v důsledku toho i na trh 
práce; žádá členské státy, aby zlepšení situace romských žen a dívek začlenily do všech 
prioritních oblastí vnitrostátních strategií integrace Romů jakožto horizontální cíl a aby 
aktivně podporovaly jejich účast na společenském a politickém dění; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby řešily genderově motivované násilí páchané ženách a dívkách 
romském původu, a to i pokud jde o předčasné a nucené sňatky, nedostatečný přístup k 
sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům, nucenou sterilizaci, policejní brutalitu či 
různé další formy vykořisťování;

7. vyzývá proto všechny členské státy, které dosud neratifikovaly Istanbulskou úmluvu, 
aby tak okamžitě učinily;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby zahrnuly dívky a ženy romského původu explicitněji 
do politik trhu práce, včetně systému záruk pro mladé lidi;

9. zdůrazňuje, že je třeba zajistit lidem romského původu pracovní místa a bezpečí pro 
život a zabránit tomu, aby po tomto období upadli do ještě větší  chudoby a stali se ještě 
zranitelnějšími; vyzývá proto k provedení úmluv Mezinárodní organizace práce č. 190 a 
189 s cílem posílit práva pracovníků, zejména žen, a zastavit neformální ekonomiku;

10. vyzývá členské státy, aby provedly ustanovení uvedená v doporučení Rady ze dne 9. 
prosince 20133, jimiž se podporují pracovní příležitosti ve veřejné službě pro osoby 
menšinového etnického původu, jako jsou osoby romského původu, a zejména ženy;

11. zdůrazňuje, že genderové rozdíly v účasti na trhu práce mezi osobami romského původu 
lze vysvětlit tím, že ženy vykonávají ve vyšší míře práci v domácnosti, která je jejich 
hlavní činností; vyzývá členské státy, aby bojovaly proti etnickým a genderovým 
stereotypům, které postihují ženy romského původu;

12. vyzývá členské státy, aby podporovaly větší zapojení podniků, zejména na místní 

3 Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s.1.
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úrovni, a zvážily podporu rozvoje sociálních podniků s cílem vytvořit udržitelná 
pracovní místa pro osoby romského původu se zvláštním zaměřením na ženy;

13. vyzývá Komisi a členské státy k vytvoření skutečného plánu financování, který by 
umožnil ženám, a zejména těm nejzranitelnějším, vymanit se z područí machistického a 
sexuálního násilí a umožnit jim získat nouzovou materiální a morální pomoc, přístup k 
bydlení, psychologickému a finančnímu poradenství a podpoře směrem k finanční 
nezávislosti;

14. zdůrazňuje, že je třeba zavést zvláštní pomoc nejzranitelnějším ženám, obětem 
obchodování s lidmi a prostituce, zajistit jim potřebnou péči a bezpečí, a vymanit je tak 
ze sexuálního vykořisťování;

15. očekává připravovanou strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi, neboť ženy a dívky 
romského původu jsou vůči němu obzvláště zranitelné; zdůrazňuje, že je třeba se jasně 
zaměřit na rovnost žen a mužů a soustředit se na práva obětí, a to i prostřednictvím 
opatření a strategií ke snížení poptávky; dále vyzývá Radu, aby odblokovala jednání o 
horizontální antidiskriminační směrnici, neboť je nezbytným předpokladem pro 
dosažení rovnosti v EU;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly veřejné politiky s cílem vytvořit 
prostředí, v němž by lidé romského původu mohli s důvěrou hlásit případy 
diskriminačního zacházení, včetně diskriminačního etnického profilování, a věděli by, 
že jejich stížnosti jsou brány vážně a příslušné orgány se jimi zabývají;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly přístup osob romského původu ke 
spravedlnosti se zaměřením na oběti vícenásobné diskriminace, jako jsou ženy, 
LGBTI+ a osoby bez občanství, a posílily schopnost orgánů pro rovné zacházení řešit 
diskriminaci osob romského původu;

18. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti územní segregaci, nucenému vystěhovávání a 
bezdomovectví, kterým muži a ženy romského původu čelí; se znepokojením 
konstatuje, že podle zprávy Komise o provádění za rok 20194 je bydlení oblastí 
politiky, jež zahrnuje nejméně příkladů slibných přístupů, které by sdílelo více zemí; 
vyzývá proto členské státy, aby přijaly opatření s cílem výrazně zlepšit podmínky 
bydlení transparentními politikami a aby namísto zlepšení kvality bydlení v 
segregovaném prostředí směřovaly k desegregaci jako své dlouhodobé prioritě; 
zdůrazňuje, že je třeba příjemce podpory romského původu zapojit  do navrhování a 
zavádění způsobů řešení problematiky bydlení na komunitní i individuální úrovni;

19. vyzývá členské státy, aby zajistily, že se úsporná opatření nedotknou nepřiměřeně 
romských či kočovných žen a že při rozpočtových rozhodnutích budou dodržovány 
zásady týkající se lidských práv; vybízí členské státy, aby vytvořily programy 
specificky zaměřené na podporu žen romského původu, které zvýší jejich účast 
prostřednictvím vzdělávání (včetně kulturního, historického a občanského), profesní 
činnosti, ochrany zdraví a lepšího bydlení, a aby řešily všechny oblasti případné 
diskriminace; vyzývá Komisi, aby zvážila nový nástroj financování nebo podprogram, 
který by byl propojen se stávajícím programem EU pro financování vzdělávání a 

4 Dokument SWD(2019)0320 final.
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sociálních záležitostí a zaměřen na cílenou a specificky vytvořenou podporu při 
poskytování kvalitního vzdělávání žákům romského původu, a zejména dívkám;

20. zdůrazňuje, že je důležité podněcovat mládež romského původu k dokončování vyššího 
vzdělávání, čímž si zlepší své profesní vyhlídky a budou se moci lépe zapojit do 
společnosti;

21. vyzývá členské státy, aby v rámci svých vnitrostátních strategií kladly větší důraz na 
územní hlediska sociálního začlenění a aby se prostřednictvím komplexních, 
integrovaných rozvojových programů zaměřily na nejvíce znevýhodněné mikroregiony;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby při vypracovávání zvláštních opatření v rámci svých 
vnitrostátních strategií integrace Romů prováděly posouzení jejich dopadů na rovnost 
žen a mužů;

23. vyzývá členské státy, aby zajistily, že děti romského původu budou mít rovný přístup ke 
kvalitní a cenově dosažitelné péči o děti a ke vzdělávání dětí v raném věku, ke službám 
pro rozvoj dětí a vzdělávání založenému na partnerství s rodiči, a aby znovu zavedly 
barcelonské cíle týkající se péče o děti a rozvíjely dostupné, cenově přijatelné a kvalitní 
služby péče pro celý život;

24. vyzývá členské státy, aby přijaly všechna nezbytná opatření, jež zamezí propouštění 
těhotných zaměstnankyň či zaměstnankyň na mateřské dovolené, a období výchovy dětí 
případně uznaly za dobu započitatelnou do nároků na důchod;

25. vyzývá členské státy, aby podporovaly sítě studentů romského původu s cílem posílit 
jejich vzájemnou solidaritu a více upozorňovat na úspěchy, kterých studenti romského 
původu dosáhli, a s cílem překonat jejich izolaci;

26. vyzývá členské státy, aby podporovaly zapojení romských rodin do školních aktivit, aby 
posuzovaly školy, v nichž děti a mládež romského původu studují, a provedly veškeré 
změny nezbytné k zajištění jejich integrace do vzdělávacího systému a k tomu, aby 
všichni vzdělání dokončili; poukazuje na to, že zvláštní opatření by se měla zaměřit na 
dívky romského původu, a to na základě úspěšných případů potvrzených akademickou 
obcí;

27. zdůrazňuje, že by v rámci celé Evropy včetně balkánské oblasti mělo docházet k 
výměně osvědčených postupů mezi členskými státy a že by tyto postupy měly být 
podporovány, např. pokud jde o strukturu podpory bydlení a mobility, přístup ke 
zdravotní péči, a to i v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím a právy v této 
oblasti, a pokud jde o zdravotní pojištění, daňové politiky a podporu zařízení péče o děti 
v předškolním věku; konstatuje, že daňová politika by měla být optimalizována s cílem 
posílit pobídky pro účast žen romského původu na trhu práce;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že budou dodržována základní práva žen a 
dětí romského původu, a to za použití různých prostředků včetně osvětových kampaní, s 
cílem zajistit, aby si ženy a dívky romského původu byly vědomy svých práv 
vyplývajících z platných vnitrostátních právních předpisů týkajících se rovnosti žen a 
mužů a diskriminace, a aby dále bojovaly proti patriarchálním a sexistickým tradicím;
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29. žádá členské státy, aby prováděly stávající i budoucí doporučení pro jednotlivé země 
vydávaná v rámci evropského semestru, včetně opatření pro ženy romského původu v 
rámci dohod o partnerství; dále zdůrazňuje, že je třeba systematicky shromažďovat 
rozsáhlá členěná data a ukazatele dopadu pro účely vývoje politik a zajištění měření a 
sledování pokroku; připomíná význam budování kapacit v obou oblastech;

30. zdůrazňuje, že vnitrostátní strategie integrace Romů se musí zaměřit na posílení 
postavení žen romského původu, aby mohly převzít kontrolu nad svým vlastním 
životem na základě toho, že se stanou viditelnými aktérkami změny ve svých 
komunitách a využijí svých hlasů k ovlivňování politik a programů, které se jich týkají; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní strategie integrace Romů musí posílit socioekonomickou 
odolnost žen romského původu (tj. jejich schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu 
hospodářskému prostředí), a to prostřednictvím úspor a opatření proti ztrátě hodnoty 
aktiv.
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