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Rysunek 1: Średnie wartości szacunkowe dotyczące ludności romskiej w wybranych
państwach członkowskich (2012 r.) - wyrażone w wartościach bezwzględnych (górny
wykres) oraz jako odsetek całkowitej liczby ludności (dolny wykres)

Źródło danych: Rada Europy. Uwaga: średnie wartości szacunkowe to wartości wykorzystywane
przez Radę Europy, mieszczące się w granicach od minimalnych do maksymalnych wartości
szacunkowych dla poszczególnych krajów.

Polityka UE na rzecz integracji Romów
Około 6 mln Romów lub około połowa szacunkowej liczby ludności romskiej w Europie zamieszkuje
na terenie Unii Europejskiej. Najwyższy odsetek Romów odnotowuje się wśród ludności takich
państw członkowskich jak Bułgaria, Słowacja, Rumunia i Węgry. Międzynarodowy Dzień Romów,
który przypada na dzień 8 kwietnia, jest okazją do omówienia podczas sesji plenarnej sytuacji
Romów, którzy stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną w Europie.

Unijne ramy
Do kompetencji państw członkowskich należy określenie polityki w tym zakresie, podczas gdy UE pełni
funkcję koordynatora.
Komisja Europejska
W 2011 r. państwa członkowskie zobowiązane zostały do przyjęcia krajowych strategii na lata do 2020 r. w oparciu
o wspólne cele określone w unijnych ramach dotyczących krajowych strategii integracji Romów. Wyszczególniono
cztery kluczowe obszary działań: edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna i mieszkalnictwo. Krajowe strategie
zostały poddane ocenie Komisji w 2012 r., a ich wdrażanie w 2013 r. i w 2014 r.
Unia Europejska zapewnia finansowanie krajowych działań na rzecz integracji poprzez europejskie fundusze
strukturalne i inwestycyjne, a część działań wpisuje się także w strategię „Europa 2020” na rzecz inteligentnego
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Komisja zaleca również pełne wykorzystywanie sieci krajowych punktów kontaktowych ds. integracji Romów oraz
corocznej platformy europejskiej na rzecz integracji Romów, służącej zbliżaniu instytucji UE, rządów krajowych i
organizacji międzynarodowych z międzynarodowymi organizacjami romskiego społeczeństwa obywatelskiego, aby
wspierać skuteczną integrację na poziomie oddolnym.
Komisja Europejska regularnie organizuje szczyty w sprawie Romów, stanowiące forum wysokiego szczebla
umożliwiające dyskusję na temat kwestii dotyczących Romów przedstawicielom instytucji UE, rządów krajowych i
organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Rada UE
Rada dała impuls do
zacieśnienia współpracy
pomiędzy Komisją a
państwami członkowskimi
w konkluzjach w sprawie
integracji Romów z 2009 r.
W 2013 r. Rada przyjęła
zalecenie w sprawie
skutecznych środków
integracji Romów w
państwach członkowskich.
Parlament Europejski
Parlament Europejski
wielokrotnie przedstawiał
swoje stanowisko w
sprawie strategii integracji
oraz sytuacji ludności
romskiej, ostatnio w
rezolucji z dnia
12 grudnia 2013 r.

Rumunia Bułgaria Węgry Hiszpania Słowacja Francja Wielka
Brytania

Czechy Grecja Włochy Niemcy

http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0226&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0454&from=en
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_nationalcontactpoints_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma-platform/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/108377.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=en
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680088ea9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0594+0+DOC+XML+V0//PL
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/

	Unijne ramy
	Komisja Europejska
	Rada UE
	Parlament Europejski


