
DT\833431CS.doc PE450.602v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

5. 10. 2010

PRACOVNÍ DOKUMENT 2
o Zprávě o evropské strategii pro začleňování Romů

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Lívia Járóka



PE450.602v01-00 2/5 DT\833431CS.doc

CS

1.1. Právní důsledky

1.1.1. Doplnit, nikoli ohrozit právní předpisy proti diskriminaci

V oblasti boje proti diskriminaci je vzhledem k rozšířené nesnášenlivosti vůči Romům
a nedostatečnému uplatňování a provádění platných právních předpisů nezbytné vykonat ještě 
mnoho práce. Právní předpisy buď nepokrývají určité oblasti, jako je vícenásobná 
diskriminace, nebo se při jejich provádění ukáže, že nejsou dostatečné. Příkladem, který 
dokládá tento druhý případ, je nízká úroveň informovanosti o protidiskriminačním právním 
rámci, která má za následek neuvěřitelně malý počet podaných stížností.

Zpravodajka však prohlašuje, že ačkoli diskriminace na základě etnického původu, jak je 
definována ve směrnicích EU 2000/431 a 2000/782, mohla být do dnešní doby již odstraněna, 
sociální a hospodářské vyloučení většiny Romů stále by i nadále přetrvávalo, a to vzhledem
k celé řadě vzájemně propojených faktorů, které k ní přispívají3 (jako jsou závažná zeměpisná 
znevýhodnění, nízká úroveň vzdělanosti, vznik nových druhů poptávky po pracovní síle či 
zhroucení centrálně plánovaných a regulovaných hospodářství, která přilákala velký počet 
pracovních sil s nízkým či žádným vzděláním), a vzhledem k často fyzickým překážkám 
bránícím jejich sociálnímu a hospodářskému začlenění (jako je vzdálenost dostupných 
pracovních míst, neexistující přeprava a infrastruktura či nedostatky v místních vzdělávacích 
systémech v znevýhodněných regionech). Z tohoto důvodu protidiskriminační opatření a boj 
proti rasismu, třebaže jsou bezpodmínečně nutné, samy o sobě nestačí k překonání 
historického a hospodářského zaostávání romské menšiny4. Zpravodajka je přesvědčena, že je 
nezbytné doplnit stávající právní předpisy týkající se rovného postavení a zaměřit se na 
konkrétní potřeby Romů – a neromské populace v obdobné situaci – na úrovni EU, a to na 
pevném právním základě, který bude rovnocenný a jasně vymezí povinnosti vůči 
zúčastněným stranám.

1.1.2. Sociálně-hospodářské začlenění je věcí základních práv

Zpravodajka věří, že strategie, jejímž cílem je sociálně-ekonomické začlenění a opětovné 
začlenění Romů, však nijak neohrozí transpozici či provádění právních předpisů proti 
diskriminaci, ale bude je spíše doplňovat. Vezme-li se v úvahu míra sociálního
a hospodářského vyloučení Romů, je jejich celkové začlenění v zásadě otázkou základních 
práv. Velká část evropských Romů se potýká s tak nevyhovujícími podmínkami (jsou téměř 
zcela odříznuti od hospodářství, a tím dochází k tomu, že jsou jim upírána jejich základní 
lidská práva), že posílení jejich sociálního začlenění nelze uskutečnit v rámci obecných úprav 
politiky, ale musí být pojato jako odstranění jednoho z největších nedostatků v provádění 

                                               
1 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, přístupná na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v 
zaměstnání a povolání, přístupná na adrese: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:NOT
3 BABUSIK F. a ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, v: A romák esélyei Magyarországon, Kávé 
Kiadó – Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. a VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and Possible 
Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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ústavních a lidských práv v Evropě.

Úsilí, které EU vynakládá za účelem zmírnění chudoby a sociálního vyloučení evropských 
Romů, musí být proto přednostně zaměřeno na dodržování a prosazování lidských práv druhé
a třetí generace, která mají doplňovat právně vymahatelná lidská práva první generace, jimiž 
jsou např. práva spojená s lidskou důstojností, politická práva a další práva osob.

1.1.3. Právní „šedá zóna“

Většina opatření EU v oblasti sociálně-ekonomické situace Romů – kromě těch, která jsou
spojena s nástroji definovanými ve Smlouvách, jako jsou směrnice a nařízení – patří do 
kategorie právně nevynutitelných předpisů. Usnesení, zprávy, prohlášení, závěry a sdělení tří 
hlavních orgánů EU proto představují právní „šedou zónu“ mezi dokumenty bez právní 
závaznosti a platným právem1. 

V posledních několika letech bylo vyvinuto několik mezivládních iniciativ. Mezinárodní 
organizace, jako je Rada Evropy nebo OBSE, předložily řadu dobrých návrhů a progresivních 
myšlenek, avšak výsledek je přinejmenším pochybný. Zpravodajka je přesvědčena, že 
nejdůležitějším závěrem, který lze z těchto iniciativ vyvodit, je, že pompézní politické 
slogany se nikdy nestanou realitou, nebudou-li stanoveny jednoznačné povinnosti, a proto 
jsou pro posílení sociálního začlenění Romů právně nevynutitelné předpisy nedostatečné: 
pravidla a normy bez normativnosti mohou být v tomto případě efektivní, avšak nikoli účinné.

1.1.4. Jít za hranice právně nevynutitelných předpisů

Podle argumentů standardních právních teorií jsou však právně nevynutitelné právní předpisy 
společenství zabývající se problematikou Romů předznamenáním a přípravným materiálem 
pro vznik pozdějších právních předpisů, k jejichž přijetí se právní společenství zavázalo 
vydáním souvisejících nástrojů, které ještě nejsou právně závazné. zhledem k tomu, že právně 
nevynutitelné právní předpisy odráží postupnou normativnost mezinárodního práva, 
představují jakýsi práh pro přechod od neregulovaných na regulované podmínky, od 
subjektivního k objektivnímu, od obecného ke konkrétnímu, od neformálního k formálnímu
a od nejednoznačného k předem stanovenému. Proto mohou nevynutitelné právní předpisy 
existovat pouze souběžně se závaznými právními předpisy a na účinnosti následně získají 
návaznými právními předpisy2.

Evropská unie jako právní subjekt sui generis může uplatnit nezbytný vliv a přinutit 
zúčastněné strany, aby dodržely své vlastní závazky. Od vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost Evropská unie disponuje škálou funkčních nástrojů – od makro-regionální 
spolupráce po posílenou spolupráci – , pomocí nichž se mohou členské státy zavázat
k posílení sociálního začlenění Romů. Evropská strategie pro romskou menšinu může 
vzniknout, dostane-li jasný mandát od Evropské rady, zaváží-li se k jejímu přijetí členské 
státy, které mají na řešení těchto otázek zájem a jsou odhodlány něco vykonat, a vysloví-li

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, v: International & 
Comparative Law Quarterly 48 s. 901-913. Cambridge
2 MALANCZUK, P. a AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, Routledge, 
Londýn
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s ní souhlas i ostatní státy. 

Zpravodajka na základě zjištění studie související s touto zprávou předloží konkrétní 
doporučení v návrhu zprávy týkající se rámce a struktury takové spolupráce, ale i úlohy 
orgánů a institucí EU, vlád členských států, místních orgánů a zúčastněných subjektů, jako je 
romská platforma nebo nově vytvořená pracovní skupina Evropské komise pro začlenění 
Romů.

2. Priority a zásady strategie EU pro začleňování Romů

2.1. Jednoznačné, ale ne výlučné zaměření

Ve všech politických oblastech zaměřených na začleňování Romů je nezbytné jasně rozlišovat 
mezi obecnými otázkami a otázkami týkajícími se konkrétního etnika. Většina aspektů 
vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče, bydlení a hospodářského rozvoje týkajících se 
Romů musí být začleněna do hlavních politik, kdežto otázky rasové diskriminace, kultury
a identity musí být přirozeně řešeny ve spojitosti s etnickým původem. Projekty zaměřené 
výhradně na romskou menšinu jsou opodstatněné pouze tehdy, je-li znevýhodnění, jež se má 
odstranit, spojeno jednoznačně a hlavně s etnickým původem. 

Vezme-li se v úvahu výše uvedená argumentace, že etnická a na etnickém původu založená 
diskriminace je pouze jedním z hlavních faktorů – jako je nízká kvalifikace a územní 
vyloučení – předurčujících sociálně-hospodářskou deprivaci evropských Romů, vyplývá
z toho, že se toto vyloučení může nejlépe odstranit tak, že se k Romům nebude přistupovat 
jako k etnické skupině, ale jako k cílové skupině v rámci ekonomiky. V souladu se zásadami 
č. 2 a č. 4 společných hlavních zásad týkajících se začleňování Romů deklarujícími 
„jednoznačné, ale ne výlučné zaměření“ a „usilování o začlenění do většinové společnosti“ 
musí být strategie EU zaměřena na tyto společné ekonomické charakteristiky sociálně 
vyloučených Romů, a nikoliv na snahu o řešení všech sociálních otázek, s nimiž se potýká 
jakákoli skupina pozoruhodně heterogenního romského obyvatelstva v Evropě. Třebaže 
existují problémy týkající se pouze určité země či regionu, jako je např. nedostatek tábořišť 
pro kočovníky nebo chybějící osobní doklady, jsou sociální a ekonomické podmínky
a požadavky samotných romských komunit ve všech zemích velmi podobné.

Zpravodajka je přesvědčena, že společný evropský problém si žádá společné evropské řešení,
a to bez ohledu na různorodost doplňujících a vedlejších záležitostí v konkrétních regionech, 
které mají vliv na konkrétní podskupiny Romů. Sociální a hospodářské vyčlenění Romů 
vyžaduje samostatnou strategii, která nebude samozřejmě vylučovat následný či souběžný 
vznik nezávislých politických odpovědí reagujících na nezávislé kontroverze.

2.2. Řešení územních aspektů vyloučení

Dalším významným rysem sociálního vyloučení, které postihuje Romy, je výrazný územní 
rozměr chudoby a marginalizace. Zeměpisné rozložení sociálního znevýhodnění není
v členských státech rovnoměrné, chudoba a sociální vyčlenění se naopak soustřeďuje do 
zaostalých mikroregionů, které jsou v mnoha nových členských státech obydleny převážně 
Romy. Vyloučení z hospodářského a sociálního rozvoje je převážně územní povahy a tyto 
zaostávající oblasti pak brzdí sociální rozvoj obecně. Rozdíly uvnitř regionů jsou v mnoha 
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případech větší než rozdíly mezi jednotlivými regiony a tato polarizace se prohlubuje, neboť 
hospodářské a sociální zásahy se soustřeďují do dynamických center a způsobují další úpadek 
vyloučené periferie.

Nejvíce znevýhodněné regiony a mikroregiony postrádají finanční zdroje potřebné
k poskytnutí vlastního příspěvku pro čerpání finanční pomoci Společenství, k níž jsou tyto 
oblasti v zásadě způsobilé, a nejčastěji trpí nedostatkem administrativních kapacit a lidských 
zdrojů, které jsou nutné k efektivnímu využití finančních prostředků. Tyto regiony pak
vstupují do soutěže o finanční prostředky EU a rozpočtové prostředky s nezměnitelným 
znevýhodněním, a je proto nutné je z této pozice outsiderů dostat a řešit jejich konkrétní 
potřeby prostřednictvím ekvivalentního, komplexního a intenzivního programu. 
Je proto nezbytné vypracovat celoevropskou krizovou mapu, na níž se budou zaznamenávat 
měření a šetření v těch mikroregionech EU, jejichž společenství je nejvíce postiženo 
chudobou a sociálním vyloučením. Tyto krizové oblasti mohou a měly by být identifikovány 
na základě těchto atributů:

o dostupnost pracovních míst
o vzdálenost od centra města
o vysoká míra nezaměstnanosti
o nedostatečné veřejné služby
o nevhodné podmínky z hlediska životního prostředí
o nedostatek společností a podniků v blízkosti
o chybějící vlastní infrastruktura
o nízké příjmy
o nízká míra vzdělanosti
o nedostatečně kvalifikované lidské zdroje
o nedostačující či relativně nákladná dopravní infrastruktura
o sociální napětí.

Zpravodajka je přesvědčena, že je zapotřebí komplexních a holistických programů rozvoje
uplatňujících integrovaný meziodvětvový přístup, které umožní okamžitý zásah v těchto 
zaostalých oblastech, jež se potýkají s vážným strukturálním znevýhodněním.


