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Wzmocnienie strategii politycznych na rzecz 
integracji Romów 

Komisja Europejska ogłosiła, że do końca roku zamierza przyjąć nowe ramy polityki UE w celu zwalczania 
wykluczenia społeczno-gospodarczego i dyskryminacji wobec osób pochodzenia romskiego. Parlament 
Europejski opracowuje szczegółowe zalecenia. W międzyczasie na sesję plenarną w lipcu planuje się debatę oraz 
oświadczenia Rady i Komisji. 

Informacje ogólne 
Według szacunków Romowie (pod określeniem tym rozumie się różne grupy, takie jak Romowie, Sinti, Kale, 
Trawelerzy, Domowie i Lomowie oraz osoby, które identyfikują się jako Cyganie) są uznawani za największą 
mniejszość etniczną w Europie. W badaniu przeprowadzonym przez Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA) w 2011 r. podkreślono marginalizację i dyskryminację tej grupy ludności. W odpowiedzi 
Komisja Europejska przyjęła unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów na lata 2012–2020 
i określiła cele w zakresie poprawy integracji Romów w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej 
i mieszkalnictwa. Państwa członkowskie UE i kraje objęte procesem rozszerzenia zostały poproszone 
o opracowanie krajowych strategii dostosowanych do tych celów i muszą dysponować strategią dostępu 
do unijnego finansowania na rzecz integracji Romów.  
FRA monitoruje ogólne postępy i wkrótce opublikuje wyniki nowego badania Romów i Trawelerów. 
W badaniu z 2016 r. stwierdzono utrzymujący się wysoki poziom głodu, ubóstwa, złych warunków 
mieszkaniowych, wykluczenia w zakresie edukacji i zatrudnienia oraz dyskryminacji. FRA stwierdziła 
również, że antycyganizm, w tym przestępstwa z nienawiści i molestowanie, stanowi przeszkodę 
w wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji ludności romskiej. Z badania Eurobarometru z 2019 r. wynika, że 
dyskryminacja Romów jest postrzegana jako powszechna, choć ze sprawozdań wynika, że pandemia 
koronawirusa pogłębia dyskryminację, wykluczenie i ubóstwo. 

Wniosek w sprawie nowych unijnych ram na rzecz równości i włączenia 
społecznego Romów  
W programie prac na 2020 r., zaplanowanym na czwarty kwartał 2020 r., Komisja zawarła unijne ramy 
dotyczące strategii na rzecz równości Romów i ich włączenia społecznego na okres po 2020 r. W owym 
planie działania zapowiedziano dalsze skupienie się na włączeniu społecznym, a także położenie większego 
nacisku na zwalczanie niechęci wobec Romów, zbadanie szczególnych potrzeb różnych grup, 
zaangażowanie romskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie mechanizmu 
monitorowania.  
Zmiany te odzwierciedlają ustalenia wynikające z konsultacji i ocen. W ostatecznych ocenach 
przeprowadzonych przez Komisję stwierdzono, że ramy te poprawiły polityczne zaangażowanie i wsparcie 
finansowe na szczeblu krajowym, ale od 2011 r. ogólny postęp w zakresie integracji Romów jest 
ograniczony. W ocenie wdrożenia przeprowadzonej przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS), 
podsumowującej opinie w sprawie ram, podkreśla się ogólny konsensus co do tego, że niewiążący 
charakter tych ram jest ich najważniejszym słabym punktem.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego 
przygotowuje obecnie sprawozdanie z własnej inicjatywy (2020/2011(INI), sprawozdawca: Franz Romeo, 
Niemcy, Verts/ALE), którego podstawą będzie ocena wdrożenia przeprowadzona przez Biuro Analiz i które 
będzie zawierać konkretne zalecenia dotyczące unijnych ram politycznych na okres po roku 2020. 
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W lutym 2019 r. Parlament wezwał już UE i państwa członkowskie do przyjęcia solidniejszych, lepiej 
finansowanych ram na okres po 2020 r., w tym jasnych i wiążących celów oraz konkretnego celu w zakresie 
przeciwdziałania dyskryminacji. Parlament opowiedział się również za większym zaangażowaniem 
zainteresowanych stron romskich w opracowywanie i monitorowanie ram polityki, a także za zwracaniem 
większej uwagi na określone grupy wśród ludności romskiej, uwzględnianiem aspektu płci oraz za 
podejściem ukierunkowanym na dzieci. 
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