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1.1. Правни последствия

1.1.1. Не компрометиране, а допълване на законодателството за 
недопускане на дискриминация

Предстои да се постигне много по отношение на недопускането на дискриминация, 
като се имат предвид широко разпространените антицигански настроения и 
недостатъчното прилагане и изпълнение на съществуващите разпоредби. Последните 
или не обхващат определени области, като например многостранната дискриминация, 
или се оказват неадекватни при изпълнението им. Добър пример за последното е 
ниското равнище на осведоменост относно правната рамка за недопускане на 
дискриминация, в резултат на което броят на внесените жалби е изключително малък.

Въпреки това докладчикът счита, че дори ако е било възможно дискриминацията въз 
основа на етноса – съгласно определението в Директиви 2000/431 и 2000/782 на ЕС – да 
бъде премахната досега, социалната и икономическата изолация на повечето роми би се 
запазила, като се има предвид множеството от взаимосвързани фактори, които я 
пораждат3 (като например особено неблагоприятните географски условия, ниското 
равнище на образование, появата на нов тип търсене на пазара на труда или срива на 
централно планираните и регулирани икономики, изискващи голям брой ниско 
квалифицирана и неквалифицирана работна ръка), и често физическите бариери, 
непозволяващи социална и икономическа интеграция (като например отдалечеността на 
наличните работни места, липсата на транспорт и инфраструктура или неадекватността 
на местните образователни системи в регионите в неравностойно положение). Поради 
това мерките за недопускане на дискриминация и борбата с расизма – макар 
необходими – не са достатъчни сами по себе си за преодоляване на историческото и 
икономическото изоставане на ромското малцинство4. Докладчикът е убеден, че е 
необходимо да се допълни съществуващото законодателство относно равенството и да 
се предвидят мерки, насочени към специфичните потребности на ромското население –
както и на неромското население в подобно положение, на равнището на ЕС, върху 
също толкова солидна правна основа, като се формулират ясни задължения по 
отношение на заинтересованите страни.

1.1.2. Социално-икономическата интеграция е въпрос на основни права

Докладчикът е убеден, че стратегията, имаща за цел социално-икономическата 
интеграция и реинтеграция на ромите в никакъв случай няма да компрометира, а ще 
допълни транспонирането или изпълнението на законодателството за недопускане на 

                                               
1 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране 
на лица без разлика на расата или етническия произход, достъпна на адрес: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:bg:HTML
2 Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:BG:HTML
3 BABUSIK F. и ADLER J., 2002, Romákat foglalkoztató vállalkozások, в: A romák esélyei Magyarországon, 
Kávé Kiadó – Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. и VERSTICHEL, A., 2005, The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future, в: European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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дискриминация. Нещо повече, като се има предвид мащабът на социалната и 
икономическата изолация на ромите, цялостната им интеграция е по същество въпрос 
на основни права. Значителен дял от европейските роми живеят в условия, 
неотговарящи на стандартите – почти напълно откъснати от икономиката, което води 
до невъзможността да се ползват от основните си права – поради което насърчаването 
на социалното приобщаване не може да се разглежда в рамките на общото подобряване 
на политиките, а към него трябва да се подхожда като към преодоляване на една от най-
големите празнини в прилагането на конституционните права и правата на човека в 
Европа.

Поради това усилието на равнище ЕС да бъде намалена бедността и социалната 
изолация на европейските роми трябва да се концентрира на първо място върху 
прилагането и насърчаването на правата на човека от второ и трето поколение, така че 
да бъдат допълнени правно приложимите права на човека от първо поколение, напр. 
правата, свързани с човешкото достойнство, политическите права и други права на 
човека.

1.1.3. Правна „сива зона”

Повечето действия на ЕС по отношение на социално-икономическото положение на 
ромите – с изключение на онези, които са свързани с инструменти, определени в 
Договорите, като директиви и регламенти – попадат в категорията на актовете с 
незадължителна юридическа сила. Поради това резолюциите, докладите, декларациите, 
заключенията и съобщенията на трите основни институции на ЕС създават правна 
„сива зона” между липсата на правна уредба и позитивното право1.

През последните няколко години бяха разработени няколко междуправителствени 
инициативи. Международни организации, като например Съветът на Европа или ОССЕ 
изготвиха добри предложения и напредничави идеи, но резултатите от тях са най-малко 
съмнителни. Докладчикът е убеден, че основното заключение, което може да се 
направи от тези инициативи, е, че високопарните политически лозунги няма да се 
превърнат в реалност без поемане на ясни ангажименти и поради това актовете с 
незадължителна юридическа сила са недостатъчни за насърчаването на социалното 
приобщаване на ромите: правилата и нормите без нормативност в този случай могат да 
бъдат ефективни, но не и ефикасни.

1.1.4. Излизане извън границите на актовете с незадължителна 
юридическа сила

Независимо от това, съгласно аргументите на стандартните правни теории, 
общностните актове с незадължителна юридическа сила по отношение на ромите 
очертават и захранват бъдещото законодателство, за което правната общност е поела 
ангажимент чрез създаването на свързаните квази-правни инструменти. Въплъщавайки 
последователния характер на нормативността в международното право, актовете с 
незадължителна юридическа сила представляват гранична категория в прехода от 

                                               
1 BOYLE, A. E., 1999, Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, в: International & 
Comparative Law Quarterly 48 стр. 901-913. Cambridge
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нерегулирани към регулирани условия, от субективно към обективно, от общо към 
конкретно, от неформално към формално и от неопределено към предопределено.
Поради това актовете с незадължителна юридическа сила могат да съществуват само 
успоредно с актовете със задължителна юридическа сила и впоследствие ще придобият 
ефективност чрез последващо законодателство1.

Европейският съюз, като правен субект „sui generis”, може да предостави необходимия 
инструмент, за да принуди участниците да спазят поетите обещания. След влизането в 
сила на Договора от Лисабон Европейският съюз разполага с разнообразни ефикасни 
инструменти – от макрорегионално сътрудничество до засилено сътрудничество – чрез 
които съответните държави-членки могат да се ангажират за насърчаване на 
социалното приобщаване на ромите. Европейската стратегия за ромите може да бъде 
създадена чрез ясен мандат от Европейския съвет, с поемане на задължение от страна 
на заинтересованите и ангажирани държави-членки и със съгласието на останалите.

Въз основа на съдържащите се в настоящия доклад данни докладчикът ще представи
конкретни препоръки в проектодоклада относно рамката и структурата на това 
сътрудничество, както и относно ролята на институциите на ЕС, на правителствата на 
държавите-членки, местните органи и органите на заинтересованите лица като Ромска 
платформа или наскоро създадената работна група на Европейската комисия по 
въпросите на интеграцията на ромите.  

2. Приоритети и принципи за стратегията на ЕС относно интеграцията на ромите

2.1. Явна, но не изключителна насоченост

Във всички области на политиките, насочени към социалното приобщаване на ромите 
следва да се направи ясно разграничение между общи и засягащи конкретния  етнос  
въпроси.  Повечето аспекти на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното 
настаняване и икономическото развитие, които се отнасят до ромите трябва да бъдат 
включени в основните политики, докато въпросите на дискриминацията въз основа на 
расата, културата и идентичността естествено трябва  да се разглеждат във връзка с 
етническия произход.  Проекти изрично насочени към ромското малцинство, имат 
смисъл единствено, ако проблемите, към чието разрешаване са насочени са ясно и 
основно относими към етноса.  

От горното разсъждение, от което става ясно, че етническата принадлежност и 
дискриминацията въз основа на етноса са само един от основните фактори, наред с  
ниската образованост и териториалната изолация, които предопределят социално-
икономическото изоставане на европейските роми, следва, че изолацията може да бъде 
разбрана най-добре като ромите се разглеждат не като етническа група, а като 
аудитория с икономическа насоченост. В съответствие с принципи  №2 и №4 от общите 
основни принципи относно ромското приобщаване, в които се декларира „явна, но не 
изключителна насоченост“, както и насочване към интеграция, стратегията на ЕС 
трябва да се съсредоточи върху посочените общи икономически характеристики на 

                                               
1 MALANCZUK, P. and AKEHURST M. B., 1997, Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London
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социално изолираните роми, вместо да се опитва да се справи с всички социални 
проблеми, които засягат всяка една група от впечатляващо хетерогенното европейско 
население.  Като изключим специфичните за дадена страна проблеми като наличността 
на места за пребиваване на пътуващи хора или липсата на удостоверяване на 
самоличността в някои държави, социалните и икономическите условия, и исканията на 
самите ромски общности във всички държави изключително си приличат. 

Докладчикът счита, че за разрешаването на общ европейски проблем е необходимо 
общо европейско решение, независимо от разнообразието на допълнителни и 
съпровождащи проблеми в конкретни региони, които засягат конкретни ромски 
подгрупи.  Социалната и икономическата изолация на ромите изисква собствена 
стратегия, без, разбира се, да се изключва последващото или паралелно развитие на 
политически независими отговори на независими спорове. 

2.2. По проблема с териториалните характеристики на изолацията

Друга важна характеристика на засягащата ромите социална изолация е силното 
териториално измерение на бедността и маргинализацията.  Неблагоприятните 
социални условия са нееднакво географски разпределени сред  държавите-членки, но 
бедността и социалната изолация са съсредоточени в слабо развити микрорегиони, 
които в много от новите държави-членки са населявани предимно от роми. Изолацията 
от икономическото и социално развитие има предимно териториален характер и 
посоченото изоставане на регионите спъва социалното развитие като цяло.  Различията 
в рамките на регионите в много случаи са  по-съществени от тези между регионите, 
като поляризацията се задълбочава, тъй като икономическите и социални мерки са 
концентрирани в динамичните центрове и причиняват допълнителен упадък на 
изключената периферия. 

Най-бедните региони и микрорегиони не разполагат с необходимите финансови 
средства, за да осигурят собствения си принос към общностното финансиране, на което 
по принцип имат право, и в тези територии най-често липсват административен 
капацитет и човешки ресурси за добро оползотворяване на финансирането. 
Следователно тези региони се включват в състезанието за ЕС и бюджетните ресурси в 
категорично по-неблагоприятно положение и е необходимо те да бъдат изведени от 
онеправданото положение и техните специфични потребности да бъдат  посрещнати 
чрез равностойна, сложна и интензивна програма.   
Следователно необходимо е да бъде съставена кризисна карта на цяла Европа, която да 
определя и наблюдава онези райони в рамките на ЕС, в които общностите са най-силно 
засегнати от бедност и социална изолация. Посочените кризисни зони могат и следва да 
бъдат определени въз основа на следните критерии:

o достъпност на работните места
o отдалеченост от градските центрове
o високо равнище на безработица
o непригодени обществени услуги 
o неподходящи екологични условия
o липса на разположени на близко разстояние дружества и предприятия 
o липса на подходяща инфраструктура
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o ниски доходи
o ниско равнище на образование
o ниско равнище на човешки ресурси
o бедна или относително скъпа транспортна инфраструктура
o социално напрежение

Докладчикът счита, че са необходими комплексни и цялостни програми за развитие с 
интегриран междусекторен подход, които създават възможност за незабавна намеса в 
посочените слабо развити зони, които се борят със сериозни структурни проблеми. 


