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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A keďže Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe, pričom v EÚ žije približne 6 
miliónov ľudí s rómskym pôvodom, z ktorých väčšina má občianstvo členského štátu; 
keďže pojem Rómovia zahŕňa rôzne skupiny vrátane Rómov, Cigánov, Travellerov, 
Manušiov, Aškaliov, Sintov a Bojášov; keďže každá osoba v EÚ má rovnaké právo a 
povinnosť stať sa plnohodnotným, aktívnym a integrovaným členom spoločnosti, zatiaľ 
čo zo štatistík vyplýva, že Rómom sú v Európe stále odopierané ich ľudské práva a 
približne 80 % ľudí s rómskym pôvodom žije pod hranicou rizika chudoby v danej 
krajine; keďže Rómovia sú súčasťou kultúry a hodnôt Európy a prispeli ku kultúrnemu 
bohatstvu, rozmanitosti, hospodárstvu i spoločnej histórii EÚ; keďže ochrana a 
posilňovanie kultúrneho dedičstva súvisiaceho s národnostnými menšinami v členských 
štátoch zohrávajú kľúčovú úlohu v sociálnej súdržnosti; keďže ľudia s rómskym 
pôvodom musia mať možnosť plne sa podieľať na plánovaní, vykonávaní, hodnotení a 
monitorovaní opatrení na zlepšenie svojej situácie a skutočne ich ovplyvňovať;

B. keďže ženy a dievčatá s rómskym pôvodom sú často vystavené prierezovej 
diskriminácii súvisiacej s protirómskym zmýšľaním a sexizmom, ako aj so škodlivými 
stereotypmi, a to zo strany spoločnosti vo všeobecnosti i v rámci ich vlastných komunít; 
keďže predstavujú jednu z najviac znevýhodnených skupín v členských štátoch, žijú 
v nevyhovujúcich osadách s nerovnakým prístupom a osobitnými prekážkami, čo sa 
týka vzdelávania, práce, zdravotníckych služieb, vody z vodovodu a sanitácie, a patria 
medzi skupiny najviac postihnuté pandémiou COVID-19;

C. keďže rómska komunita je menšinou, ktorej hrozí sociálne vylúčenie v dôsledku 
nerovnakého prístupu k vzdelaniu alebo nízkej vzdelanosti, čo vedie k nedostatočnej 
kvalifikácii požadovanej na trhu práce, a teda k horšej životnej a zdravotnej situácii; 
keďže miera absentérstva a predčasného ukončovania školskej dochádzky a podiel 
mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET), je v prípade Rómov oveľa vyšší ako priemer, pričom 68 % Rómov 
predčasne ukončuje vzdelávanie, zatiaľ čo cieľ stratégie Európa 2020 v oblasti 
predčasného ukončovania školskej dochádzky je na úrovni 10 %; keďže len 18 % detí s 
rómskym pôvodom pokračuje vo vzdelávaní až po vysokoškolské štúdium; keďže je 
potrebná lepšia podpora vzdelávania, plánovanie kariéry a zmena v postojoch 
odborníkov v oblasti vzdelávania k rómskym študentom s cieľom podporiť ich pracovné 
zručnosti a prístup k práci;

D. keďže 72 % mladých žien s rómskym pôvodom vo veku 16 až 24 rokov nie je 
zamestnaných, ani nie je v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy v porovnaní s 
55 % mladých mužov s rómskym pôvodom; keďže 28 % všetkých žien s rómskym 
pôvodom, ktoré sa zúčastnili na prieskume EU-MIDIS II, uvádza ako svoju hlavnú 
činnosť „domáce práce“ v porovnaní so 6 % všetkých mužov; keďže tento pomer je 
vysoký v prípade žien s rómskym pôvodom v porovnaní so ženami z celkovej 
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populácie1; keďže rodové stereotypy, tradície a patriarchálne štruktúry poškodzujú ženy 
a mužov, obmedzujú práva žien a bránia v dosahovaní rodovej rovnosti a nikdy sa 
nemôžu používať ako ospravedlnenie násilia alebo útlaku; keďže v záujme boja proti 
stereotypom je mimoriadne dôležité využívať vzdelávacie nástroje na rodovo citlivé 
vzdelávanie už od raného veku;

E.  keďže veľká časť rómskeho obyvateľstva sa stáva nezávislou a zakladá si rodinu vo 
veľmi mladom veku; keďže mladé rómske ženy, ktoré majú rodiny a žijú v 
nevyhovujúcich osadách, sú vystavené vysokému riziku vylúčenia a marginalizácie; 
keďže tento jav treba chápať a riešiť prostredníctvom rodovo citlivých opatrení spolu s 
Rómami; keďže sú potrebné cielené a rodovo citlivé investície, a to najmä v prípade 
mladých žien a mužov s rómskym pôvodom, ktorí uzatvárajú manželstvo, končia 
školskú dochádzku a začínajú pracovať v ranom veku, čo vedie k tomu, že získajú len 
nízkokvalifikované pracovné miesta s malou možnosťou osobného rozvoja; keďže pre 
podporu mladých rodín s rómskym pôvodom je preto rozhodujúce poradenstvo, úloha 
rodiny a poznatky o sexuálnych a reprodukčných právach, čo si vyžaduje  kultúrne 
citlivú prácu založenú na základných vedomostiach o kultúrnych rozdieloch a 
tradíciách, pokiaľ ide o rómsku a väčšinovú kultúru;

F. keďže ženy s rómskym pôvodom sú osobitne ohrozené chudobou, sociálnym vylúčením 
a závažnou depriváciou; keďže nemajú prístup k bývaniu a vzdelávaniu, ich 
zamestnanosť je v porovnaní s rómskymi mužmi i celkovou populáciou výrazne nižšia a 
naďalej sa porušujú ich zdravotné práva; keďže osobitné potreby Rómov z radov 
LGBTI+, rómskych žien so zdravotným postihnutím a starších Rómov sú stále vo 
veľkej miere nenaplnené;

G. keďže ženy s rómskym pôvodom vykazujú oveľa nižšiu mieru zamestnanosti (16 %) 
ako muži s rómskym pôvodom (34 %); keďže – pre porovnanie – rodový rozdiel v 
celkovej populácii je stále značný, nie je však taký veľký ako u ľudí s rómskym 
pôvodom (71 % zamestnaných mužov v porovnaní s 57 % žien)2;

H. keďže prístup k zdravotníckym službám má pre ženy mimoriadny význam, najmä 
bezpečný, včasný a úplný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam 
(SRZP), pretože je základom pre dosiahnutie rodovej rovnosti;

I. keďže na západnom Balkáne žije značný počet ľudí s rómskym pôvodom, v prípade 
ktorých je stredná dĺžka života, zdravie, vzdelanie, zamestnanosť a situácia v porovnaní 
s ľuďmi žijúcimi v Európskej únii horšia;

J. keďže ženy s rómskym pôvodom sú sústavne vylučované zo zmysluplnej účasti v 
spoločnosti a demokracii a nemajú zastúpenie v Európskom parlamente, vo 
vnútroštátnych parlamentoch, na regionálnej ani na miestnej úrovni; keďže je 
nevyhnutné podporovať presadzovanie rodovej rovnosti a rovnosti menšín v rómskej 
populácii; keďže pri plánovaní, vykonávaní, hodnotení a monitorovaní opatrení na 
zlepšenie situácie Rómov treba uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti;

K. keďže zásady nediskriminácie a rovnosti sú základné hodnoty zakotvené v Zmluve o 
Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie; keďže ľudia s rómskym 

1 Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie, FRA (2016).
2 Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie, FRA (2016).
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pôvodom čelia od raného detstva osobitným prekážkam v prístupe k verejným službám 
v oblasti zamestnanosti, bývania a vzdelávania; keďže takáto diskriminácia má ešte 
väčší vplyv na ženy, pretože musia často prevziať hlavné bremeno domácich 
povinností; keďže osobitné potreby obetí diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie sú 
stále vo veľkej miere nenaplnené;

L. keďže rómska komunita bola výrazne zasiahnutá hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou COVID-19; keďže mnohí prišli o zdroje 
denných príjmov a majú obmedzený prístup k sociálnym dávkam, ktorý je často 
sťažený karanténnymi opatreniami; keďže počet trestných činov z nenávisti a prípadov 
diskriminácie rómskych občanov sa počas pandémie v určitých oblastiach zvýšil a 
predstavuje neprimerané riziko pre ženy a dievčatá;

1. s poľutovaním berie na vedomie vážny nedostatok pokroku, pokiaľ ide o posilnenie 
postavenia rómskych žien a ich začlenenie, od prijatia rámca EÚ pre vnútroštátne 
stratégie integrácie Rómov do roku 2020;

2. naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila zapojenie žien a dievčat s rómskym pôvodom 
do vykonávania stratégie pre rodovú rovnosť a do všetkých fáz tvorby politiky vo 
všetkých politických oblastiach EÚ vrátane plánu obnovy EÚ a posilneného 
viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 v súlade s prierezovou 
zásadou intersekcionality stanovenou v stratégii; vyzýva Komisiu, aby zaručila rodovú 
perspektívu v ambicióznom rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov po 
roku 2020; žiada Komisiu a členské štáty, aby do budúcich vnútroštátnych stratégií 
integrácie Rómov začlenili rodový prístup a prístup zameraný na dieťa, a to na základe 
analýzy potrieb žien a detí s rómskym pôvodom, a cielené zásahy zamerané na práva 
žien s rómskym pôvodom, posilnenie postavenia a uplatňovanie rodového hľadiska;

3. naliehavo vyzýva členské štáty, aby dosiahli skutočné výsledky pri vykonávaní 
miestnych opatrení na podporu vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov v štyroch 
kľúčových oblastiach: prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a 
bývaniu; žiada preto vlády členských štátov, miestne orgány a prípadne inštitúcie EÚ, 
aby zapájali rómske ženy prostredníctvom organizácií žien, rómskych mimovládnych 
organizácií a príslušných zainteresovaných strán do prípravy, vykonávania, hodnotenia 
a monitorovania vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov a aby vytvárali prepojenia 
medzi orgánmi pre rodovú rovnosť, organizáciami pre práva žien a stratégiami 
sociálneho začleňovania s cieľom budovať dôveru s komunitami a zabezpečiť citlivý 
prístup k miestnym podmienkam; ďalej vyzýva Komisiu, aby konzistentným spôsobom 
riešila otázku rodovej rovnosti pri vykonávaní stratégie Európa 2020 a národných 
programov reforiem; žiada Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti protirómskemu 
zmýšľaniu ako forme rasizmu, ktorá môže viesť k štrukturálnej diskriminácii;

4. vyzýva Komisiu, aby predložila postupový diagram procesu EÚ na začleňovanie 
Rómov, v ktorom budú zahrnuté výsledky, ciele a konkrétne opatrenia na dosahovanie 
týchto cieľov, momentálny stav vykonávacích opatrení a ďalšie kroky,

5. zdôrazňuje potrebu rešpektovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien a dievčat s 
rómskym pôvodom, čo zahŕňa aj prácu na zlepšení ich prístupu ku komplexnému 
sexuálnemu vzdelávaniu, zdravotným kontrolám, predpôrodnej a popôrodnej 
starostlivosti a plánovaniu rodičovstva vrátane bezpečného a legálneho umelého 
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prerušenia tehotenstva; dôrazne odsudzuje etnickú segregáciu žien s rómskym pôvodom 
v zariadeniach zdravotnej starostlivosti o matky; vyzýva členské štáty, aby okamžite 
zakázali všetky formy etnickej segregácie v zdravotníckych zariadeniach vrátane 
zariadení zdravotnej starostlivosti o matky; žiada členské štáty, aby zabezpečili účinné a 
včasné prostriedky nápravy pre všetky obete nútenej a násilnej sterilizácie, a to aj 
vytvorením účinných systémov odškodňovania;

6. vyzýva členské štáty, aby do svojich programov vnútroštátnych stratégií integrácie 
Rómov zahrnuli prístup k nesegregovaným vzdelávacím programom, najmä v oblasti 
vzdelávania v ranom detstve, vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania, a 
cielené opatrenia na riešenie absentérstva a predčasného ukončovania školskej 
dochádzky s cieľom zapojiť rómske ženy do vzdelávania a následne do trhu práce; 
vyzýva členské štáty, aby zlepšenie postavenia rómskych žien zahrnuli ako horizontálny 
cieľ do všetkých prioritných oblastí vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov a aby 
aktívne podporovali ich účasť v spoločnosti a na verejnom živote; naliehavo žiada 
členské štáty, aby riešili problém rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách a 
dievčatách s rómskym pôvodom vrátane skorých a nútených sobášov, nedostatočného 
prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam, nútenej sterilizácie, 
policajnej brutality alebo rôznych iných foriem vykorisťovania;

7. nalieha preto na všetky členské štáty, ktoré ešte neratifikovali Istanbulský dohovor, aby 
tak bezodkladne urobili;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby jasnejšie zapojili dievčatá a ženy s rómskym 
pôvodom do politík trhu práce vrátane záruky pre mladých ľudí;

9. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť pracovné miesta a život ľudí s rómskym 
pôvodom, aby sa zabránilo tomu, že sa po tomto období stanú ešte chudobnejšími a 
zraniteľnejšími; požaduje preto vykonávanie dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce č. 190 a 189 s cieľom posilniť práva pracovníkov, najmä žien,  a odstrániť 
neformálnu ekonomiku;

10. vyzýva členské štáty, aby vykonávali ustanovenia uvedené v odporúčaní Rady z 9. 
decembra 20133, ktoré podporujú pracovné príležitosti vo verejných službách pre osoby 
s menšinovým etnickým pôvodom, ako sú napríklad ľudia s rómskym pôvodom, a 
najmä ženy;

11. zdôrazňuje, že rodové rozdiely v účasti na trhu práce medzi ľuďmi s rómskym pôvodom 
možno vysvetliť vyššou mierou zapojenia žien do domácich prác, ktoré sú ich hlavnou 
činnosťou; vyzýva členské štáty, aby bojovali proti etnickým a rodovým stereotypom, 
ktoré postihujú ženy s rómskym pôvodom;

12. vyzýva členské štáty, aby podnecovali väčšiu angažovanosť podnikov, najmä na 
miestnej úrovni, a zvážili podporu rozvoja sociálnych podnikov s cieľom vytvoriť 
udržateľné pracoviská pre ľudí s rómskym pôvodom so zameraním na ženy;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali skutočný plán financovania s cieľom 
oslobodiť ženy, najmä tie najzraniteľnejšie, od machistického a sexuálneho násilia a 
umožniť im získať núdzovú materiálnu a morálnu pomoc s prístupom k bývaniu, 

3 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.
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psychologickému a finančnému dohľadu a podpore pri dosahovaní finančnej 
nezávislosti;

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť osobitnú pomoc pre najzraniteľnejšie ženy, obete 
obchodovania s ľuďmi a prostitúcie, s cieľom zabezpečiť, aby mali prístup k potrebnej 
starostlivosti a bezpečnosti a unikli sexuálnemu vykorisťovaniu;

15. očakáva pripravovanú stratégiu EÚ na odstránenie obchodovania s ľuďmi, pretože ženy 
a dievčatá s rómskym pôvodom sú mimoriadne zraniteľné; zdôrazňuje, že je potrebné 
jasne sa zamerať na rodové hľadisko a sústrediť sa na práva obetí vrátane opatrení a 
stratégií na zníženie dopytu; ďalej vyzýva Radu, aby odblokovala rokovania 
o horizontálnej antidiskriminačnej smernici, pretože ide o nevyhnutný predpoklad na 
dosiahnutie rovnosti v EÚ;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali verejné politiky na vytvorenie 
prostredia, v ktorom ľudia s rómskym pôvodom budú môcť s dôverou nahlasovať 
prípady diskriminačného zaobchádzania vrátane diskriminačného etnického 
profilovania, a to s vedomím, že ich sťažnosti sa berú vážne a príslušné orgány sa nimi 
zaoberajú;

17. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali prístup Rómov k spravodlivosti so 
zameraním na obete viacnásobnej diskriminácie, ako sú ženy, LGBTI+ a Rómovia bez 
občianstva, a posilňovali schopnosť orgánov pre otázky rovnosti riešiť diskrimináciu 
ľudí s rómskym pôvodom;

18. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti priestorovej segregácii, vynútenému 
vysťahovaniu a bezdomovstvu, ktorým čelia muži a ženy s rómskym pôvodom; so 
znepokojením konštatuje, že podľa správy Komisie o vykonávaní z roku 20194 je 
bývanie politikou s najmenším počtom príkladov sľubných prístupov spoločných pre 
viaceré krajiny; vyzýva preto členské štáty, aby prijali opatrenia na výrazné zlepšenie 
podmienok bývania prostredníctvom transparentných politík a aby namiesto zvyšovania 
kvality v segregovaných prostrediach smerovali k desegregácii ako dlhodobej priorite; 
zdôrazňuje, že je potrebné zapojiť príjemcov s rómskym pôvodom do navrhovania a 
realizácie komunitných a individuálnych možností bývania;

19. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby úsporné opatrenia neprimerane neovplyvnili 
rómske a kočovnícke ženy a aby sa rozpočtové rozhodnutia prijímali na základe zásad 
ľudských práv; nabáda členské štáty, aby vytvorili programy, ktorú budú cielené a 
prispôsobené na poskytovanie podpory ženám s rómskym pôvodom, zvýšia ich účasť 
prostredníctvom vzdelávania (vrátane kultúrneho, historického a občianskeho), 
profesijnej činnosti, ochrany zdravia a lepšieho bývania a budú sa zaoberať všetkými 
oblasťami možnej diskriminácie; vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie nového 
nástroja alebo podprogramu financovania, ktorý bude prepojený s existujúcim 
programom EÚ v oblasti vzdelávania a sociálneho financovania a bude určený na 
cielenú a individuálne prispôsobenú podporu pri poskytovaní kvalitného vzdelávania 
žiakom s rómskym pôvodom, a najmä dievčatám;

20. zdôrazňuje, že je dôležité podnecovať mladých ľudí s rómskym pôvodom k dokončeniu 
vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť ich pracovné vyhliadky a ich účasť v 

4 SWD(2019)0320 final.
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spoločnosti;

21. vyzýva členské štáty, aby vo svojich národných stratégiách integrácie Rómov kládli 
väčší dôraz na územné aspekty sociálneho začleňovania a zamerali sa na 
najzanedbanejšie mikroregióny prostredníctvom rozsiahlych a integrovaných 
programov rozvoja;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri navrhovaní osobitných opatrení v rámci 
národných stratégií integrácie Rómov vykonali posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť;

23. vyzýva členské štáty, aby deťom s rómskym pôvodom zabezpečili rovnaký prístup ku 
kvalitnej a cenovo dostupnej starostlivosti o deti a k vzdelávaniu detí v ranom veku, 
službám pre rozvoj detí a vzdelávaniu založenému na partnerstve s rodičmi, aby znova 
zaviedli barcelonské ciele týkajúce sa starostlivosti o deti a aby rozvíjali dostupné, 
cenovo prijateľné a kvalitné služby starostlivosti po celý život;

24. žiada členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom zamedziť 
prepúšťaniu zamestnankýň v období tehotenstva alebo materstva a aby zvážili 
započítanie obdobia výchovy detí do nároku na dôchodok;

25. vyzýva členské štáty, aby podporovali siete študentov s rómskym pôvodom s cieľom 
podnecovať ich vzájomnú solidaritu v záujme zvýšenia viditeľnosti úspešných ľudí a 
prekonania izolácie študentov s rómskym pôvodom;

26. vyzýva členské štáty, aby podporovali zapojenie rodín s rómskym pôvodom do 
školských aktivít, aby posudzovali školy, v ktorých deti a mladí ľudia s rómskym 
pôvodom študujú, a aby vykonali všetky zmeny potrebné na zabezpečenie integrácie 
všetkých v rámci vzdelávania a ich úspech; poukazuje na to, že osobitné opatrenia by sa 
mali zameriavať na dievčatá s rómskym pôvodom, a to na základe úspešných prípadov 
potvrdených akademickou obcou;

27. poukazuje na to, že v celej Európe vrátane balkánskeho regiónu by sa mali vymieňať a 
propagovať najlepšie postupy členských štátov, napríklad pokiaľ ide o štruktúru 
podpory bývania a mobility, prístup k zdravotníckym službám vrátane sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv a krytia zdravotného poistenia, daňové politiky a podporu 
predškolských zariadení; konštatuje, že daňové politiky by sa mali optimalizovať s 
cieľom posilniť stimuly na účasť žien s rómskym pôvodom na trhu práce;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie základných práv žien a 
detí s rómskym pôvodom použitím rôznych prostriedkov, ktoré zahŕňajú informačné 
kampane, aby zaistili, že ženy a dievčatá s rómskym pôvodom si budú vedomé svojich 
práv v rámci existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov o rodovej rovnosti a 
diskriminácii a aby ďalej bojovali proti patriarchálnym a sexistickým tradíciám;

29. žiada členské štáty, aby realizovali súčasné a budúce odporúčania pre jednotlivé krajiny 
v rámci európskeho semestra vrátane opatrení pre ženy s rómskym pôvodom 
obsiahnutých v dohodách o partnerstve; ďalej zdôrazňuje potrebu systematického zberu 
spoľahlivých rozčlenených údajov a ukazovateľov vplyvu s cieľom poskytovať 
informácie pre vývoj politík a zabezpečiť meranie a monitorovanie pokroku;  pripomína 
význam budovania kapacít v oboch oblastiach;
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30. zdôrazňuje, že národné stratégie integrácie Rómov sa musia zamerať na posilnenie 
postavenia žien s rómskym pôvodom, aby prevzali kontrolu nad vlastným životom tým, 
že sa stanú viditeľnými aktérkami zmien v rámci svojich komunít a využijú svoje hlasy 
na ovplyvnenie politík a programov, ktoré sa ich týkajú; kladie dôraz na to, že národné 
stratégie integrácie Rómov musia posilniť sociálno-ekonomickú odolnosť žien s 
rómskym pôvodom (t. j. ich schopnosť prispôsobiť sa rýchlo sa meniacemu 
hospodárskemu prostrediu) vytváraním úspor a predchádzaním vyčerpaniu 
prostriedkov.
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