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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w 2005 r. zapoczątkowano „dekadę integracji Romów”, by zwalczać 
dyskryminację oraz poprawić sytuację gospodarczą i społeczną ludności romskiej oraz 
mając na uwadze, że sygnatariusze oświadczenia w sprawie tej dekady – Bułgaria, 
Chorwacja, Węgry, Czarnogóra, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Była 
Jugosłowiańska Republika Macedonii – zobowiązali się pracować na rzecz 
wyeliminowania dyskryminacji i zniwelowania niemożliwych do zaakceptowania różnic 
między sytuacją Romów a sytuacją reszty społeczeństwa,

B. mając na uwadze, że wciąż jeszcze występują różnice gospodarcze i społeczne między 
regionami Unii Europejskiej oraz że znaczny odsetek społeczności romskiej żyje w 
regionach należących do najmniej rozwiniętych gospodarczo i społecznie w całej Unii,

1. przypomina, że Komisja ponosi szczególną odpowiedzialność za promowanie strategii UE 
na rzecz integracji Romów, jednak strategia ta musi być realizowana na szczeblu 
lokalnym;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uruchomienia istniejących strategii i 
instrumentów UE w celu zabezpieczenia społeczno-ekonomicznej integracji Romów oraz 
opracowania i wdrożenia wszystkich istotnych strategii politycznych z uwzględnieniem w 
stosownych przypadkach wspólnych podstawowych zasad integracji Romów;

3. uważa, że ściślejsza współpraca między przywódcami romskimi, władzami lokalnymi i 
organami UE ma podstawowe znaczenie dla określenia głównych wyzwań, jakie stoją 
przed UE i państwami członkowskimi w dziedzinie społeczno-ekonomicznej integracji 
społeczności Romów, i dla znalezienia rozwiązań;

4. domaga się – z myślą o dopilnowaniu, aby środki, których cele są dokładnie 
wyszczególnione i wskazane, faktycznie dotarły do potrzebujących Romów, przynosząc 
trwałe korzyści w ich życiu – rzeczywistego zaangażowania ze strony Komisji i państw 
członkowskich w uruchamianie bardziej celowych, ukierunkowanych na rozwój, 
kompleksowych, elastycznych i zrównoważonych programów o dłuższym czasie trwania i 
większym zasięgu terytorialnym, skupiających się na najbardziej zaniedbanych 
mikroregionach z uwzględnieniem ich uwarunkowań geograficznych, społeczno-
ekonomicznych i kulturowych, i dążących również do rozwiązania problemu ubóstwa na 
obszarach podmiejskich i wiejskich oraz problemu wydzielonych dzielnic romskich, ze 
szczególnym naciskiem na poprawę niespełniających norm warunków mieszkaniowych 
(na przykład brak wody pitnej, ogrzewania, elektryczności i urządzeń sanitarnych) i 
udzielanie rodzinom dalszej pomocy, aby mogły utrzymać polepszoną sytuację 
mieszkaniową; wzywa również Komisję do monitorowania wyników tych projektów po 
zakończeniu finansowania;

5. domaga się zaangażowania państw członkowskich w zbieranie danych dotyczących 
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sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów (głównie edukacji, zdrowia, warunków 
mieszkaniowych i zatrudnienia) i zachęca organizacje międzynarodowe (np. MOP i 
OECD), by opracowały te kwestie w ramach ich ogólnych badań i pomogły w określeniu 
szczegółowych celów dotyczących np. odsetka ludności romskiej uzyskującej 
wykształcenie średnie i wyższe, zatrudnionej w administracji publicznej oraz 
reprezentowanej w różnych dziedzinach życia społecznego i politycznego, a także zwraca 
się do Komisji Europejskiej, aby w oparciu o te dane pomogła w ustaleniu jasnej i realnej 
strategii UE na rzecz integracji Romów;

6. jest zdania, że obecny poziom wykorzystania pomocy UE jest zbyt niski; w związku z tym 
zwraca się do Komisji, aby przeanalizowała powody tego zjawiska i zastanowiła się nad 
skuteczniejszym podejściem do monitorowania wykorzystywania środków UE, zwłaszcza 
środków przeznaczanych konkretnie dla grup marginalizowanych; przede wszystkim 
pilnie wzywa do gromadzenia danych dotyczących skuteczności pomocy finansowej UE, 
z uwzględnieniem dyrektyw w sprawie ochrony danych, w celu opracowania polityki w 
oparciu o fakty;

7. uznaje, że konieczne jest ponadto przyjęcie nowych aktów legislacyjnych dotyczących 
przydziału funduszy strukturalnych, które określą wymogi dotyczące zwalczania 
segregacji i zapewnienia równego dostępu Romów do usług użyteczności publicznej; 
uważa, że plany w zakresie równych szans i eliminacji segregacji powinny być 
opracowywane także na szczeblu lokalnym w oparciu o wymierne wskaźniki i konkretne 
działania;

8. nalega, aby Komisja dostarczyła właściwych instrumentów wytyczających kierunek 
działań państw członkowskich w zakresie zabezpieczenia komplementarności pomiędzy 
EFS, EFRR i Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz zwraca się do państw członkowskich, aby korzystały z innych 
programów, takich jak programu PROGRESS, program uczenia się przez całe życie, 
program „Kultura 2007-2013” oraz program „Zdrowie 2008-2013”, w celu integracji 
społecznej Romów;

9. zwraca się do Komisji o zmianę ram regulacyjnych finansowania krzyżowego, 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, uproszczenie i przyspieszenie procedur 
dotyczących funduszy UE, a także o nałożenie na państwa członkowskie wymogu 
wprowadzenia prostych i normatywnych procedur finansowania oraz korzystania z dotacji 
globalnych;

10. domaga się, aby państwa członkowskie nadały organom decyzyjnym uprawnienia 
konieczne do zabezpieczenia kompleksowego finansowania z UE, zorientowanego na 
rozwój, dla wsparcia dobrych lokalnych inicjatyw służących zaspokojeniu różnych 
lokalnych potrzeb ludności romskiej; podkreśla znaczenie, jakie ma określenie i wymiana 
dobrych wzorców w zakresie integracji Romów oraz szersze nagłaśnianie sukcesów; 
wzywa również do tworzenia zdolności instytucjonalnych w celu zapewnienia koniecznej 
pomocy (pomocy administracyjnej i pomocy w zarządzaniu projektami) na szczeblu 
lokalnym;

11. wzywa Komisję do udzielenia wsparcia technicznego potrzebnego do poprawy zdolności 
administracyjnych organów zajmujących się administrowaniem funduszami
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strukturalnymi oraz apeluje do państw członkowskich o udzielanie porad i wsparcia 
administracyjnego, np. poprzez organizację szkoleń oraz pomoc i wyjaśnienia przy 
składaniu wniosków o przyznanie pomocy, aby ułatwić Romom uzyskanie informacji na 
temat europejskich i krajowych programów wspierających finansowo przedsiębiorczość i 
zatrudnienie oraz ułatwić im składanie odpowiednich wniosków;

12. wzywa do pilnego opracowania – z pomocą najlepszych wzorców – punktów odniesienia, 
wskaźników oraz niezależnych mechanizmów monitorowania i oceny skutków, które 
posłużą do wsparcia oraz oceny skuteczności i wymiernych rezultatów programów, w 
miejsce zwykłej kontroli wykazującej, czy w przypadku projektów otrzymujących dotacje 
wypełniono wszystkie formalności proceduralne, i wzywa do skutecznego monitorowania 
wykorzystania funduszy, tak aby środki finansowe faktycznie służyły do poprawy 
warunków życia, opieki zdrowotnej, wykształcenia i zatrudnienia Romów;

13. uważa, że ustrukturyzowana współpraca państw członkowskich w dziedzinach 
zatrudnienia i integracji społecznej w ramach istniejącej otwartej metody koordynacji ma 
zasadnicze znaczenie dla postępów w pełnej integracji Romów oraz zwraca się do 
Komisji o zorganizowanie wymiany dobrych wzorców i doświadczeń między państwami 
członkowskimi i wszystkimi podmiotami, których dotyczy problematyka Romów; 

14. apeluje do państw członkowskich, aby poprawiły perspektywy ekonomiczne Romów, 
między innymi przez propagowanie wśród przedsiębiorców instrumentu 
mikrokredytowego; wzywa państwa członkowskie, aby opierały się na doświadczeniach 
wynikających z udanych projektów, na przykład przypadkach, gdy przedsiębiorstwa z 
szarej strefy zostały z pomocą ekspertów przekształcone w podmioty prowadzące legalną 
działalność gospodarczą; 

15. wzywa państwa członkowskie i Komisję do sformułowania jasnej polityki na rzecz 
integracji Romów na rynku pracy, jak również do opracowania i przyjęcia środków 
mających na celu zwalczanie negatywnych skutków zjawiska długotrwałego uzależnienia 
od systemu opieki społecznej;

16. przyznaje, że większość Romów jest zatrudniana nieformalnie, a zważywszy na potrzebę 
zapewnienia trwałości systemów ubezpieczeń społecznych, wzywa państwa 
członkowskie, by we współpracy z partnerami społecznymi skutecznie zwalczały to 
zjawisko,  

17. apeluje do państw członkowskich, aby zobowiązały się do zaangażowania podmiotów 
publicznych, takich jak MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, we wdrażanie środków na rzecz 
integracji ludności romskiej w zakresie zatrudnienia;

18. podkreśla ważną rolę, jaką mogą odgrywać MŚP i mikroprzedsiębiorstwa w integracji 
Romów i opowiada się za środkami wynagradzającymi podmioty przyczyniające się do 
osiągnięcia tego celu;

19. apeluje, aby państwa członkowskie w procesie transpozycji celów strategii Europa 2020 
dotyczących ubóstwa i integracji społecznej do swoich programów krajowych wyznaczyły 
konkretne i specyficzne zadania oraz szczegółowe i wymierne cele w zakresie integracji 
społecznej Romów oraz pilnie domaga się przyjęcia środków w celu egzekwowania 
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realizacji przyjętych założeń;

20. podkreśla, że kluczowe znacznie mają kompleksowe programy i programy dostosowane 
do specyficznych potrzeb społeczności romskich żyjących w zróżnicowanych warunkach 
oraz że w związku z tym należy zapewnić Romom dostęp do zindywidualizowanych 
usług na miejscu;

21. przypomina, że odpowiednie wsparcie dochodów, integracyjne rynki pracy oraz dostęp do 
usług wysokiej jakości stanowią podstawowe filary strategii aktywnej integracji 
przedstawionej w zaleceniu 2008/867/WE;

22. uważa, że w czasie całego procesu integracji konieczne jest podjęcie wspólnego działania 
i odpowiedzialności przez organizacje romskie i organizacje ludności nieromskiej, władze 
lokalne, regionalne i krajowe oraz organy UE w oparciu o najlepsze wzorce i już 
istniejące obszerne bazy wiedzy zgromadzonej przez państwa członkowskie oraz 
doświadczenia pierwszych lat dekady integracji Romów; podkreśla znaczenie 
przeprowadzenia kampanii edukacyjnych, głównie w regionach zamieszkiwanych przez 
duże społeczności Romów;

23. jest zadania, że integracja społeczna Romów nie jest możliwa bez stworzenia i 
wzmocnienia reprezentacji ich interesów, między innymi w trakcie podejmowania decyzji 
politycznych, i ich działalności obywatelskiej za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych na szczeblu krajowym i europejskim;

24. zdecydowanie zaleca organom UE, aby zadbały o większe zaangażowanie szczebla 
krajowego w konsultacje i proces decyzyjny, tak aby wypracować przyszłą strategię 
korzystną dla wszystkich zainteresowanych stron; zwraca również uwagę Komisji i 
państw członkowskich na fakt, że konieczne jest planowanie, opracowywanie, 
realizowanie i ocenianie strategii politycznych na rzecz integracji Romów we współpracy 
z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz grupami ludności romskiej i nieromskiej, 
przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz z Komitetem Regionów 
i organizacjami międzynarodowymi celem zwiększenia aprobaty dla tych strategii i ich 
skuteczności; 

25. podkreśla, że pomoc socjalna, godne warunki mieszkaniowe i przyzwoite ubranie, 
dostępne, wysokiej jakości programy wczesnego rozwoju oraz pozbawione segregacji, 
wysokiej jakości nauczanie prowadzone w atmosferze integracji i z chęcią angażowania 
rodziców stanowią podstawę do zapewnienia równych szans, możliwości pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i braku dyskryminacji w przyszłości; podkreśla 
konieczność przeciwdziałania samowolnemu opuszczaniu lekcji i wczesnej rezygnacji z 
nauki oraz przyznawania stypendiów i pomocy finansowej; podkreśla, że kształcenie, 
możliwości szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy oferowane dorosłym w sposób 
zasadniczy wspierają rekrutację i ciągłość zatrudnienia Romów w celu uniknięcia 
powielania wykluczenia społecznego; 

26. jest zdecydowanie przekonany, że zapobieganie marginalizacji powinno zaczynać się we 
wczesnym dzieciństwie: z chwilą narodzin dziecko jest rejestrowane w aktach stanu 
cywilnego, dzięki czemu następuje uznanie jego narodowości i zostaje ono objęte 
wszelkimi usługami socjalnymi; uważa przede wszystkim, że romskim dzieciom należy 
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zapewnić wczesną edukację wysokiej jakości oraz że należy przyjąć specjalne środki 
oferujące im pomoc w nauce; 

27. przypomina problemy, przed jakimi stoją Romowie – zwłaszcza kobiety i dziewczęta –
związane z wyjątkowym ubóstwem, dyskryminacją i wykluczeniem, które powodują brak 
dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, zatrudnienia i usług socjalnych; zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich, aby zajęły się szczególnymi potrzebami romskich 
kobiet i dziewcząt, poprzez uwzględnianie problematyki równości płci we wszystkich 
strategiach politycznych dotyczących integracji Romów, a także aby zapewniły ochronę 
szczególnie słabych grup; 

28. wzywa państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań mających na celu 
poinformowanie obywateli o historycznej i obecnej sytuacji Romów, z wykorzystaniem 
do tego celu jako materiału między innymi sprawozdań APP;

29. wzywa Komisję do stopniowego wprowadzania obowiązkowych gwarancji 
instytucjonalnych dotyczących włączania w główny nurt środków walki z dyskryminacją i 
segregacją z uwzględnieniem dyrektyw 2000/43/WE i 2004/113/WE, a także do 
monitorowania tego procesu oraz do zwalczania stygmatyzacji; 

30. podkreśla, że strategia UE na rzecz integracji Romów powinna również obejmować środki 
zapewniające monitorowanie sytuacji Romów pod względem przestrzegania i wspierania 
ich podstawowych praw socjalnych, równości, niedyskryminacji i swobody 
przemieszczania się na terytorium UE.
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