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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže v roku 2005 bol spustený program Dekáda začleňovania rómskej populácie s 
cieľom bojovať proti diskriminácii a zlepšiť hospodársku a sociálnu situáciu Rómov 
a keďže signatári deklarácie k dekáde, t. j. Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Čierna 
Hora, Česká republika, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Bývalá juhoslovanská republika 
Macedónsko, sa zaviazali spolupracovať na odstránení diskriminácie a znižovaní 
neprijateľných rozdielov medzi Rómami a zvyškom spoločnosti;

B. keďže stále existujú hospodárske a sociálne rozdiely medzi rôznymi regiónmi Európskej 
únie a keďže významná časť rómskej komunity žije v regiónoch, ktoré patria medzi 
najmenej hospodársky a sociálne rozvinuté v Únii;

1. pripomína, že Komisia má osobitnú zodpovednosť za podporovanie stratégie EÚ v oblasti 
začleňovania Rómov, ale že táto stratégia sa musí vykonávať na miestnej úrovni;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zmobilizovali jestvujúce stratégie a nástroje EÚ 
s cieľom zabezpečiť sociálno-ekonomické začleňovanie Rómov a navrhnúť a realizovať 
všetky príslušné politiky, v prípade potreby i zohľadnením spoločných základných zásad 
začleňovania Rómov;

3. domnieva sa, že výraznejšia spolupráca medzi rómskymi lídrami, miestnymi orgánmi 
a orgánmi EÚ je kľúčová pre určenie hlavných výziev a riešení, ktorým je vystavená EÚ a 
jej členské štáty v súvislosti so sociálno-ekonomickým začleňovaním rómskeho 
obyvateľstva;

4. s cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky s presne stanovenými 
a konkretizovanými cieľmi skutočne dostali k Rómom, ktorí sú v núdzi, a priniesli 
dlhotrvajúce zlepšenie ich životných podmienok, vyzýva, aby Komisia a členské štáty 
prejavili skutočné odhodlanie k zavedeniu komplexnejších, pružnejších a udržateľnejších 
programov, ktoré budú cielenejšie a vo väčšej miere zamerané na rozvoj, budú mať 
dlhodobejší dosah a väčší územný význam, aby sa sústredili na najviac znevýhodnené 
mikroregióny s ich geografickou, sociálno-ekonomickou a kultúrnou situáciou a zároveň 
riešili problém chudoby na predmestiach a vidieku a v segregovaných rómskych štvrtiach 
a kládli osobitný dôraz na zlepšenie nevyhovujúcich podmienok v oblasti bývania 
(napríklad nedostatok pitnej vody, chýbajúce kúrenie, elektrina či hygienické zariadenia) 
a na poskytovanie ďalšej pomoci rodinám pri udržiavaní zlepšených podmienok ich 
bývania); takisto vyzýva Komisiu, aby monitorovala výsledky projektov po tom, ako 
sa minú vyčerpajú finančné prostriedky, ktoré na ne boli vyčlenené;

5. žiada členské štáty, aby sa zapojili do poskytovania údajov týkajúcich sa sociálno-
ekonomickej situácie Rómov (najmä pokiaľ ide o ich vzdelávanie, zdravie, bývanie a 
zamestnanosť), vyzýva medzinárodné organizácie (napríklad ILO a OECD), aby v rámci 
svojich všeobecných prieskumov rozpracovali tieto otázky a pomohli stanoviť konkrétne 
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ciele, napríklad čo sa týka percentuálneho podielu rómskej komunity s ukončeným 
stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, zamestnaním vo verejnej správe alebo 
zastúpením v rôznych sférach spoločenského a politického života, a žiada Európsku 
komisiu o podporu pri vypracovaní jasnej a uskutočniteľnej stratégie EÚ v oblasti 
začleňovania Rómov za pomoci týchto údajov;

6. domnieva sa, že súčasná miera čerpania finančných prostriedkov EÚ je príliš nízka; preto 
vyzýva Komisiu, aby analyzovala dôvody tohto javu a vypracovala efektívnejšiu 
koncepciu na monitorovanie čerpania finančných prostriedkov EÚ, najmä tých, ktoré sú 
osobitne určené pre marginalizované skupiny; predovšetkým naliehavo žiada o 
zozbieranie údajov o účinnosti finančných prostriedkov EÚ s náležitým ohľadom na 
smernice o ochrane údajov, aby sa mohli vypracovať politiky vychádzajúce z dôkazov;

7. domnieva sa, že takisto existuje potreba nových predpisov o prideľovaní prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov na stanovenie podmienenosti, pokiaľ ide o odstraňovanie 
segregácie a zabezpečenie rovnakého prístupu Rómov k verejným službám; zastáva názor, 
že na základe merateľných ukazovateľov a konkrétnych opatrení by sa mali aj na miestnej 
úrovni pripraviť plány zamerané na rovnosť príležitostí a proti segregácii;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané nástroje s cieľom usmerniť členské 
štáty pri zaistení komplementárnosti medzi ESF, EFRR a Európskym poľnohospodárskym 
fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV), a vyzýva členské štáty, aby v záujme začleňovania 
Rómov využívali ostatné programy, ako je program PROGRESS, akčný program v oblasti 
celoživotného vzdelávania, program v oblasti kultúry (2007 – 2013) a program v oblasti 
zdravia (2008 – 2013);

9. vyzýva Komisiu na zmenu regulačného rámca krížového financovania, zníženie 
byrokratického zaťaženia a zjednodušenie a zrýchlenie postupov týkajúcich sa finančných 
prostriedkov EÚ a takisto žiada členské štáty, aby zaviedli jednoduché a normatívne 
postupy financovania a využívali globálne granty;

10. vyzýva členské štáty, aby priznali rozhodovacím orgánom právomoci potrebné na 
zabezpečenie komplexného a rozvojovo orientovaného financovania EÚ, ktoré podporuje 
vhodné miestne iniciatívy a reaguje na rôzne potreby rómskeho obyvateľstva na miestnej 
úrovni; zdôrazňuje dôležitosť identifikácie a výmeny osvedčených postupov so zreteľom 
na integráciu Rómov a lepšieho zviditeľnenia úspešných prípadov; takisto vyzýva na 
rozvoj inštitucionálnych kapacít na poskytnutie potrebnej pomoci (administratívnej 
pomoci a pomoci v oblasti riadenia projektov) na miestnej úrovni;

11. vyzýva Komisiu, aby poskytla technickú podporu, ktorá je potrebná na zlepšenie 
administratívnych kapacít orgánov zapojených do správy štrukturálnych fondov, a žiada 
členské štáty, aby poskytovali poradenstvo a administratívnu pomoc, napríklad 
organizovaním vzdelávacích kurzov a poskytovaním pomoci so žiadosťami o podporu 
a podávaním vysvetlení, s cieľom vo väčšej miere Rómom uľahčiť tak získavanie 
informácií týkajúcich sa európskych a vnútroštátnych programov financovania na podporu 
podnikania a zamestnanosti, ako aj podávanie príslušných žiadostí; 

12. naliehavo žiada o stanovenie referenčných hodnôt, ukazovateľov a nezávislých 
mechanizmov na monitorovanie a posúdenie vplyvu, a to pomocou osvedčených 
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postupov, pričom cieľom je podporovať a zhodnotiť efektívnosť a hmatateľné výsledky 
programov namiesto toho, aby sa len overilo, či projekty, ktoré získali grant, splnili 
procesné formality, a vyzýva na účinné monitorovanie používania finančných 
prostriedkov, aby sa finančné zdroje v konečnom dôsledku skutočne využili na zlepšenie 
životných podmienok, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a zamestnanosti Rómov;

13. domnieva sa, že štruktúrovaná spolupráca členských štátov v rámci jestvujúcich 
otvorených metód koordinácie v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia Rómov má 
zásadný význam pri dosahovaní pokroku v otázke úplného začlenenia Rómov, a žiada 
Komisiu, aby zorganizovala výmeny osvedčených postupov a skúseností medzi členskými 
štátmi a všetkými stranami, ktorých sa rómska problematika týka; 

14. vyzýva členské štáty, aby zlepšili hospodárske príležitosti pre Rómov vrátane podpory 
mikroúverového nástroja medzi podnikateľmi; vyzýva členské štáty, aby využívali 
skúsenosti s úspešnými projektmi, napríklad, keď sa pomocou odborníkov podarilo 
zmeniť nelegálne podnikanie na zákonnú hospodársku činnosť;

15. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali jasné politiky začleňovania Rómov 
do trhu práce a aby navrhli a prijali opatrenia na boj proti nežiaducim dôsledkom 
dlhodobej závislosti od systému sociálneho zabezpečenia;

16. uznáva, že väčšina Rómov pracuje nelegálne, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia vyzýva členské štáty, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi účinne bojovali proti tomuto javu, 

17. vyzýva členské štáty, aby preukázali odhodlanie a zapojili verejné subjekty, ako sú MSP 
a mikropodniky, do vykonávania opatrení na začleňovanie rómskeho obyvateľstva 
v oblasti zamestnateľnosti; 

18. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú môžu zohrávať MSP a mikropodniky pri integrácii 
Rómov, a obhajuje prijatie opatrení, na základe ktorých sa budú odmeňovať tí, ktorí 
prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa;

19. vyzýva členské štáty, aby stanovili konkrétne a špecifické ciele a podrobné a merateľné 
ciele zamerané na sociálne začleňovanie Rómov pri transpozícii cieľov stratégie Európa 
2020 v oblasti chudoby a sociálneho začleňovania do národných programov, a naliehavo 
žiada opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť stanovené ciele;

20. zdôrazňuje, že komplexné programy a programy prispôsobené konkrétnym potrebám 
rómskych komunít žijúcich v rôznych podmienkach majú kľúčový význam a že v tejto 
súvislosti je potrebné poskytnúť Rómom prístup k takým službám v mieste ich bydliska, 
ktoré sú prispôsobené ich osobným potrebám;

21. pripomína, že podpora primeraného príjmu, trhy práce prístupné pre všetkých a prístup 
ku kvalitným službám sú základnými piliermi stratégie aktívneho začleňovania 
obsiahnutej v odporúčaní 2008/867/ES;

22. domnieva sa, že rómske a nerómske organizácie, miestne, regionálne a vnútroštátne 
orgány a orgány EÚ by mali v priebehu celého procesu postupovať spoločne a deliť sa o 
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zodpovednosť, pričom by mali stavať na najlepších postupoch, už existujúcich rozsiahlych 
znalostných základoch, ktoré vytvorili členské štáty, a skúsenostiach z prvého obdobia 
Dekády začleňovania rómskej populácie; zdôrazňuje, že je dôležité organizovať kampane 
na zvýšenie informovanosti, najmä v regiónoch s početnými rómskymi komunitami;

23. domnieva sa, že sociálne začleňovanie Rómov nie je možné bez toho, aby sa vytvorilo 
a posilnilo zastúpenie ich záujmov, a to aj pri prijímaní politických rozhodnutí, a ich 
občianske aktivity prostredníctvom mimovládnych organizácií na vnútroštátnej 
a európskej úrovni;

24. rozhodne odporúča orgánom EÚ, aby zaistili výraznejšie zapojenie vnútroštátnych 
orgánov do konzultácií a rozhodovacieho mechanizmu s cieľom dosiahnuť budúcu 
stratégiu, ktorá môže byť prospešná pre všetky zúčastnené strany; zároveň upozorňuje 
Komisiu a členské štáty na to, že v záujme zlepšenia všeobecného prijatia a účinnosti 
politík je potrebné navrhnúť, vypracovať, vykonávať a hodnotiť politiky začleňovania 
Rómov v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi, rómskymi a nerómskymi 
skupinami obyvateľstva, zástupcami a organizáciami občianskej spoločnosti, ako 
aj s Výborom regiónov a medzinárodnými organizáciami;

25. zdôrazňuje že sociálna pomoc, dôstojné bývanie a ošatenie, prístupné kvalitné programy 
rozvoja už v ranom veku a nesegregované kvalitné vzdelávanie v atmosfére otvorenosti 
pre všetkých a vôle zapojiť rodičov sú základným prvkom na zabezpečenie rovnakých 
príležitostí, šance na plnú účasť na živote spoločnosti a absenciu diskriminácie v 
budúcnosti; zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti záškoláctvu a predčasnému 
ukončeniu školskej dochádzky a poskytovať granty a finančnú podporu; trvá na tom, že 
príležitosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a pomoc v prístupe na trh práce, 
ktoré sa ponúkajú dospelým, majú kľúčový význam z hľadiska podpory prijímania a 
trvalého zamestnávania Rómov, s cieľom zamedziť šíreniu sociálneho vylúčenia; 

26. naliehavo vyzýva, aby sa s preventívnymi opatreniami na boj proti marginalizácii začalo 
už v ranom detstve, pričom by sa každé dieťa hneď po narodení zaznamenalo v registri 
obyvateľstva spôsobom, ktorý zohľadní jeho národnosť, a tak bude mať prístup 
k všetkých sociálnym službám; domnieva sa, že predovšetkým rómske deti by mali mať 
zaručený prístup ku kvalitným službám v oblasti vzdelávania a že by sa mali prijať 
konkrétne opatrenia na podporu ich školskej dochádzky; 

27. pripomína problémy, s ktorými sa Rómovia, najmä ženy a dievčatá, stretávajú, pokiaľ ide 
o extrémnu chudobu, diskrimináciu a vylúčenie, čo vedie k nedostatočnému prístupu 
k vysokoškolskému vzdelaniu, zamestnaniu a sociálnym službám; žiada Komisiu 
a členské štáty, aby sa zaoberali osobitnými potrebami rómskych žien a dievčat 
uplatňovaním rodového hľadiska vo všetkých politikách začleňovania Rómov a aby 
poskytovali ochranu osobitne zraniteľným podskupinám;

28. vyzýva členské štáty, aby prijali konkrétne kroky s cieľom informovať svojich občanov 
o historickej a súčasnej situácii Rómov a aby na tento účel využili ako zdroj informácií 
okrem iného aj správy Agentúry Európskej únie pre základné práva;

29. vyzýva Komisiu, aby postupne zaviedla povinné inštitucionálne záruky s cieľom 
uplatňovať hľadisko opatrení zameraných na nediskrimináciu a opatrení proti segregácii 
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so zreteľom na smernice 2000/43/ES a 2004/113/ES a takisto aby monitorovali takéto 
opatrenia a bojovali proti stigmatizácii;

30. zdôrazňuje, že stratégia EÚ v oblasti začleňovania Rómov by mala zahŕňať aj opatrenia, 
ktorými sa zabezpečí monitorovanie situácie Rómov, čo sa týka dodržiavania 
a presadzovania ich základných sociálnych práv, rovnakého postavenia, nediskriminácie 
a voľného pohybu v EÚ.
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