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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v roce 2005 bylo zahájeno „Desetiletí začleňování Romů“ s cílem 
bojovat proti diskriminaci a zlepšit hospodářskou a sociální situaci Romů, a vzhledem 
k tomu, že signatáři prohlášení o Desetiletí začleňování Romů – Bulharsko, Chorvatsko, 
Maďarsko, Černá Hora, Česká republika, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Bývalá 
jugoslávská republika Makedonie – se zavázali, že budou usilovat o odstranění 
diskriminace a nepřijatelných rozdílů mezi Romy a zbytkem společnosti,

B. vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými regiony Evropské unie stále přetrvávají 
hospodářské a sociální rozdíly, a vzhledem k tomu, že značná část romské komunity žije 
v regionech, které se z hospodářského a sociálního hlediska řadí mezi nejméně rozvinuté 
oblasti Unie,

1. připomíná, že Komise má zvláštní zodpovědnost za prosazování strategie EU pro 
začleňování Romů, ale že tato strategie musí být prováděna na místní úrovni;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby využívaly stávající strategie a nástroje EU s cílem 
zajistit sociální a hospodářské začlenění Romů a aby vytvořily a prováděly veškeré 
relevantní politiky, přičemž by případně zohlednily společné hlavní zásady týkající se 
začleňování Romů;

3. domnívá se, že pro určení hlavních úkolů a řešení, které musí jak EU, tak její členské státy 
přijmout v zájmu sociálního a hospodářského začlenění Romů, je zásadní intenzivnější 
spolupráce mezi romskými představiteli, místními orgány a institucemi a orgány EU;

4. v zájmu zajištění toho, aby se finanční prostředky na konkrétně stanovené a upřesněné cíle 
skutečně dostaly ke strádajícím Romům a přispěly k dlouhodobému zlepšení jejich životní 
situace, žádá, aby se Komise a členské státy skutečně odhodlaly k zahájení cílenějších, 
komplexnějších , flexibilnějších a udržitelnějších dlouhodobých rozvojových programů 
s větší územní působností, které se budou zaměřovat na mikroregiony, jež jsou 
z geografického, sociálně-ekonomického a kulturního hlediska nejvíce znevýhodněny, 
a které budou řešit problémy chudoby v předměstských a venkovských oblastech 
a v segregovaných romských čtvrtích a zvláštní pozornost budou věnovat zlepšení 
nevyhovujících podmínek bydlení (např. nedostatku pitné vody, topení, elektrické energie 
a hygienických zařízení) a poskytování další pomoci rodinám, aby se udržely jejich 
zlepšené podmínky bydlení; také vyzývá Komisi, aby sledovala výsledky projektů po 
skončení jejich financování;

5. žádá, aby se členské státy zapojily do poskytování údajů týkajících se sociálně-
ekonomické situace Romů (hlavně vzdělání, zdraví, bydlení a zaměstnanosti), a vyzývá 
mezinárodní organizace (např. MOP a OECD), aby se v rámci svých všeobecných šetření 
na tyto otázky podrobněji zaměřily, a pomohly tak stanovit konkrétní cíle týkající se např. 
procenta romské komunity, které dokončí střední a vysokoškolské vzdělávání, je 
zaměstnáno ve veřejné správě nebo je zastoupeno v různých oblastech společenského 
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a politického života, a vyzývá Evropskou komisi, aby na základě těchto údajů pomohla 
stanovit jasnou a proveditelnou strategii EU pro začleňování Romů;

6. zastává názor, že stávající míra čerpání prostředků EU je příliš nízká; vyzývá proto 
Komisi, aby analyzovala příčiny tohoto jevu a aby vypracovala účinnější metodiky 
sledování způsobu čerpání prostředků EU, a to zejména prostředků, které jsou určeny 
speciálně pro okrajové skupiny obyvatelstva; především žádá naléhavě o to, aby byl 
s náležitým ohledem na směrnice o ochraně údajů proveden sběr údajů o efektivnosti 
finančních prostředků EU s cílem vytvořit politiky vycházející z konkrétních zjištění;

7. soudí, že je rovněž nezbytné přijmout nové právní předpisy o přidělování prostředků ze 
strukturálních fondů a v nich stanovit podmínky týkající se odstranění segregace 
a zajištění rovnocenného přístupu Romů k veřejným službám; zastává názor, že na místní 
úrovni by měly být připraveny i programy zaměřené na rovné příležitosti 
a protisegregační opatření, přičemž vycházet by se mělo z měřitelných ukazatelů 
a konkrétních opatření;

8. naléhavě žádá Komisi, aby poskytla vhodné nástroje, kterými se mohou členské státy řídit, 
mají-li zajistit vzájemné doplňování ESF, EFRR a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), a vyzývá členské státy, aby využívaly další programy, jako je 
program PROGRESS, program celoživotního učení, kulturní program (2007–2013) 
a program veřejného zdraví (2008–2013), v zájmu začleňování Romů;

9. vyzývá Komisi, aby změnila regulační rámec křížového financování, snížila 
administrativní zátěž, zjednodušila a urychlila postupy pro získávání prostředků EU a aby 
také po členských státech požadovala zavedení jednoduchých a normativních postupů 
financování a využívání globálních grantů;

10. vyzývá členské státy, aby svěřily rozhodovacím orgánům nezbytné pravomoci, aby bylo 
zajištěno komplexní financování rozvoje z prostředků EU podporující prospěšné místní 
iniciativy a reagující na různorodé místní potřeby romského obyvatelstva; zdůrazňuje, že 
je důležité hledat a vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti začleňování Romů do 
společnosti a usilovat o častější zveřejňování informací o úspěších, kterých bylo v této 
oblasti dosaženo; rovněž požaduje rozvíjet institucionální kapacitu s cílem zajistit 
nezbytnou pomoc (v oblasti administrativní a v oblasti řízení projektů) na místní úrovni;

11. vyzývá Komisi, aby poskytla technickou pomoc, které je zapotřebí ke zlepšení 
administrativní kapacity orgánů spravujících strukturální fondy, a členské státy vyzývá, 
aby poskytly poradenství a administrativní pomoc, např. tím, že budou pořádat školení 
a pomáhat s vyplňováním žádostí o podporu a jejich zdůvodňováním, aby Romům 
usnadnily získávání informací týkajících se evropských i státních programů financování 
na podporu podnikání a zaměstnanosti a podávání příslušných žádostí;

12. naléhavě žádá, aby namísto provádění kontroly zaměřené pouze na to, zda projekty 
podporované z grantů splnily procedurální formality, byla na základě výměny 
osvědčených postupů vytvořena hodnotící kritéria, ukazatele, nezávislé monitorovací 
mechanismy a mechanismy posuzování dopadu, s jejichž pomocí by se podporovala 
a hodnotila efektivita a konkrétní výsledky těchto programů, a žádá o účinné monitorování 
způsobu, jakým jsou tyto prostředky využívány, aby se zajistilo, že finanční zdroje budou 



AD\852658CS.doc 5/8 PE452.812v02-00

CS

skutečně sloužit ke zlepšování životních podmínek, zdravotní péče, vzdělání 
a zaměstnanosti Romů;

13. domnívá se, že zásadní význam pro dosažení pokroku v otázce plného začlenění Romů do 
společnosti má strukturovaná spolupráce členských států v rámci stávajících otevřených 
metod koordinace v oblasti zaměstnanosti a začlenění do společnosti, a žádá Komisi, aby 
zajišťovala výměnu osvědčených postupů a zkušeností mezi členskými státy a všemi 
stranami zabývajícími se romskou problematikou; 

14. vyzývá členské státy, aby Romům poskytly lepší ekonomické příležitosti, a to i podporou 
mikroúvěrového nástroje mezi podnikateli; vyzývá členské státy, aby navázaly na úspěšné 
projekty, v jejichž rámci se například podařilo zlegalizovat za pomoci odborníků 
nehlášenou práci; 

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby vypracovaly jasnou politiku začleňování Romů na trh 
práce a aby navrhly a přijaly opatření k boji proti nežádoucím následkům dlouhodobé 
závislosti na systému sociálního zabezpečení;

16. je si vědom skutečnosti, že většina Romů vykonává nehlášenou pracovní činnost, a 
vzhledem k tomu, že je třeba zajistit udržitelnost systémů sociálního zabezpečení, vyzývá 
členské státy, aby ve spolupráci se sociálními partnery proti tomuto jevu účinně bojovaly; 

17. vyzývá členské státy, aby se zavázaly k zapojení veřejných subjektů, jako jsou malé 
a střední podniky a mikropodniky, do procesu provádění opatření, jejichž cílem je začlenit 
romské obyvatele do společnosti prostřednictvím zaměstnávání;

18. zdůrazňuje významnou úlohu, kterou mohou při začleňování Romů do společnosti hrát 
malé a střední podniky a mikropodniky, a podporuje opatření, na jejichž základě budou 
oceňováni ti, kteří přispějí k dosažení tohoto cíle;

19. žádá členské státy, aby při provádění cílů strategie Evropa 2020 týkajících se chudoby 
a sociálního začleňování ve svých národních programech určily konkrétní a specifické 
úkoly a stanovily podrobné a měřitelné cíle v oblasti sociálního začleňování Romů, 
a naléhavě žádá o přijetí opatření, která napomohou k dosažení vytýčených cílů;

20. zdůrazňuje, že zásadní význam mají ucelené programy a programy, které jsou 
přizpůsobeny specifickým potřebám romských komunit žijících v odlišných podmínkách, 
a že je v této souvislosti nezbytné zajistit Romům přístup k individualizovaným službám 
přímo na místě;

21. připomíná, že základními pilíři strategie aktivního začleňování obsažené v doporučení 
2008/867/ES jsou podpora přiměřeného příjmu, trhy práce přístupné všem a přístup ke 
kvalitním službám;

22. soudí, že je třeba, aby romské i neromské organizace, místní, regionální i celostátní 
orgány a subjekty EU během celého procesu postupovaly společně a nesly za něj 
společnou odpovědnost, přičemž by měly stavět na osvědčených postupech, znalostních 
základech, které se podařilo v členských státech vybudovat, a na zkušenostech z prvního 
období Desetiletí začleňování Romů; zdůrazňuje význam pořádání informačních kampaní 
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zejména v regionech, v nichž žijí velké romské komunity;

23. domnívá se, že sociální začleňování Romů nelze uskutečnit, aniž by došlo k vytvoření 
a posílení zastoupení jejich zájmové skupiny, a to i při přijímání politických rozhodnutí, 
a jejich občanské aktivity prostřednictvím nevládních organizací na vnitrostátní i evropské 
úrovni;

24. důrazně doporučuje orgánům EU, aby zajistily větší zapojení subjektů na vnitrostátní 
úrovni do konzultací a přijímání rozhodnutí, má-li se přijmout budoucí strategie, která 
bude přínosná pro všechny zúčastněné strany; rovněž upozorňuje Komisi a členské státy 
na skutečnost, že je nezbytné, aby byly ve spolupráci s regionálními a místními orgány, 
skupinami zastupujícími romské i neromské obyvatelstvo, představiteli organizací 
občanské společnosti a s Výborem regionů a mezinárodními organizacemi navrženy, 
rozvíjeny, prováděny a hodnoceny politiky začleňování Romů s cílem zlepšit všeobecné 
přijímání a účinnost těchto politik; 

25. zdůrazňuje, že sociální podpora, slušné bydlení a oblékání, dostupné kvalitní programy 
rozvoje dětí v útlém věku a nesegregované kvalitní vzdělávání v ovzduší nakloněném 
k začleňování a s ochotou zapojit rodiče mají pro zajištění rovných příležitostí, možnosti 
plného začlenění do společnosti a neexistenci diskriminace v budoucnosti zásadní 
význam; zdůrazňuje potřebu boje proti záškoláctví a předčasnému ukončení školní 
docházky a zajištění grantů a finanční podpory; zastává názor, že  má-li se zamezit 
opakovanému výskytu sociálního vyloučení, je na podporu pracovního náboru a trvalého 
zaměstnávání Romů zásadně důležité, aby bylo dospělým osobám poskytováno
vzdělávání, odborná příprava a pomoc při hledání zaměstnání; 

26. naléhavě žádá, aby se s preventivními opatřeními potírajícími marginalizaci začalo již 
v raném dětství, přičemž by každé dítě bylo ihned po svém narození zaznamenáno 
v evidenci obyvatelstva, a to způsobem, který registruje jeho národnost, a tak aby mělo 
zajištěno přístup ke všem sociálním službám; domnívá se, že zejména romské děti by 
měly mít zaručen přístup ke kvalitním službám v oblasti vzdělávání již v raném věku a že 
je nezbytné přijmout zvláštní opatření na podporu jejich školní docházky; 

27. připomíná, že Romové, a to především ženy a dívky, i nadále čelí extrémní chudobě, 
diskriminaci a vyloučení ze společnosti, což vede k nedostatečnému přístupu k vyššímu 
vzdělávání, zaměstnání a sociálním službám; žádá Komisi a členské státy, aby řešily 
konkrétní potřeby romských žen a dívek tím, že zásadu rovnosti mužů a žen budou 
uplatňovat ve všech politikách začleňování Romů, a aby obzvláště zranitelným 
podskupinám poskytovaly ochranu; 

28. vyzývá členské státy, aby podnikly konkrétní kroky za účelem informování svých občanů 
o bývalé i současné situaci Romů a jako zdrojový materiál k tomu použily mj. zprávy 
agentury FRA;

29. vyzývá Komisi k tomu, aby postupně zaváděla povinné institucionální záruky, že opatření 
k odstranění diskriminace a segregace budou začleněna do všech oblastí při zohlednění 
směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES, a aby rovněž sledovala, zda jsou tato opatření 
uplatňována, a bojovala proti stigmatizaci; 
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30. zdůrazňuje, že by strategie EU pro začleňování Romů měla zahrnovat také opatření, 
kterými se zajistí sledování situace Romů, pokud jde o dodržování a prosazování jejich 
základních sociálních práv, rovné postavení a zacházení a volný pohyb v rámci EU.
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