
PR\840832HU.doc PE454.401v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2010/2276(INI)

24.11.2010

JELENTÉSTERVEZET
a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról
(2010/2276(INI))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Járóka Lívia

A vélemény előadója (*): Göncz Kinga, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke



PE454.401v01-00 2/14 PR\840832HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3



PR\840832HU.doc 3/14 PE454.401v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról
(2010/2276(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Alapjogi Chartának a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló 21. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére, amely az Európai Unió alapvető 
értékeiként az emberi méltóság tiszteletben tartását, a szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget, a jogállamiságot, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását határozza 
meg,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére, amely az EU feladatkörébe 
sorolja a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelmet, a társadalmi 
igazságosság és védelem, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
előmozdítását,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésére, amely 
jogalapot teremt az uniós fellépésre abban az esetben, ha az adott fellépés célkitűzését 
tagállami szinten nem lehet megvalósítani, uniós szinten azonban megvalósítható,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. és 10. cikkére, amelyek arra 
kötelezik az Uniót, hogy vegye figyelembe a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas 
szintjére, továbbá a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés elleni 
fellépésre vonatkozó horizontális követelményeket,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikkére, amely felhatalmazza 
a Tanácsot arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a faji vagy etnikai alapú 
megkülönböztetés elleni fellépés érdekében,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 151. cikkére, amely a 
foglalkoztatás, a jobb élet- és munkakörülmények, valamint a megfelelő szociális védelem 
előmozdítását az Unió és a tagállamok célkitűzéseként határozza meg,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikkére, amely 
meghatározza azokat a területeket, amelyeken az Unió támogatja és kiegészíti a 
tagállamok tevékenységeit, különösen a munkaerőpiacról kirekesztett személyek 
beilleszkedésének lehetővé tételét ((1) bekezdés h) pont), és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelmet ((1) bekezdés j) pont) illetően,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkére (rugalmassági 
záradék), amely lehetővé teszi rendelkezések elfogadását az alapszerződésekben 
meghatározott célkitűzés(ek) megvalósítása érdekében,
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– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióról szóló XVIII. címére,  

– tekintettel a romák Európai Unióban betöltött helyzetéről szóló, 2005. április 28-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről szóló, 2006. június 1-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról 
szóló, 2007. november 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel a romákkal kapcsolatos európai stratégiáról szóló, 2008. január 31-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a romák szociális helyzetéről és uniós munkaerő-piaci hozzáférésük javításáról 
szóló, 2009. március 11-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a romákról szóló második csúcstalálkozóról szóló, 2010. március 25-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvre7,

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelvre8, 

– tekintettel a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, 
büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, 2008. november 28-i 2008/913/IB 
tanácsi kerethatározatra9, 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a 
marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. május 19-i 437/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre10,

– tekintettel az Európai Tanács 2007. decemberi és 2008. júniusi következtetéseire, valamint 
                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244.
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 HL L 180., 2000.7.19., 22.o.
8 HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
9 HL L 328., 2008.12.6., 55.o.
10 HL L 132., 2010.5.29., 1. o.
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az Általános Ügyek Tanácsának 2008. decemberi következtetéseire,

– tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztásügyi Tanácsnak 
a romák integrációjára vonatkozóan 2009. június 8-án Luxembourgban elfogadott 
következtetéseire, és különösen a romák társadalmi befogadásának tíz közös – a 
következtetésekhez csatolt – alapelvére,

– tekintettel a romák európai társadalmi és gazdasági integrációjáról szóló bizottsági 
közleményre (COM(2010)0133),

– tekintettel a „Romák Európában: a romák társadalmi befogadását elősegítő európai uniós 
eszközök és politikák végrehajtása – jelentés az elért eredményekről (2008–2010)” címet 
viselő bizottsági munkadokumentumra1, 

– tekintettel a romákról szóló első, 2008. szeptember 16-án Brüsszelben megrendezett 
csúcstalálkozóra és a romákról szóló második, 2010. április 8-án Córdobában 
megrendezett csúcstalálkozóra,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Kulturális és 
Oktatási Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az Európában élő 10-12 milliós roma népesség nagy részének elviselhetetlen 
mértékű társadalmi és gazdasági kirekesztéssel, valamint emberi jogaik megtagadásával 
kell szembenéznie, 

B. mivel az EU egy sor hasznos eszközt dolgozott ki a romák beilleszkedésének elősegítése 
érdekében, azonban ezek a szakpolitikai terülteken elszórva, nehezen mérhető 
hatékonysággal működnek,

C. mivel a számos együttműködési mechanizmus és intézmény megléte ellenére a romák 
beilleszkedésével kapcsolatos problémákra és kihívásokra nincs megfelelő válasz, és ezért 
a jelenlegi állapot tarthatatlan,

D. mivel a megkülönböztetésmentesség, bár elengedhetetlen, önmagában véve nem elegendő 
a romák történelmi lemaradásának behozásához, és mivel ezért az egyenlőség 
megteremtését célzó jogszabályokat és politikákat ki kell egészíteni a romák konkrét – a 
foglalkoztatásra, a lakhatásra, az egészségügyi ellátásra és az oktatásra vonatkozó emberi 
jogaik elismerésére és tiszteletben tartására vonatkozó – igényeinek kielégítésére irányuló 
uniós szintű stratégiával,

1. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy romák integrációjára irányuló európai 
uniós stratégiára (a továbbiakban a Stratégia), vagyis egy iránymutató jellegű, inkluzív és 
a helyszíni körülményekhez igazodó, többszintű megközelítéssel készülő és 
végrehajtandó, továbbá az igényeknek megfelelően alakítható cselekvési tervre, és felhívja 

                                               
1 SEC(2010)400.
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a Tanácsot, hogy fogadja el ezt a stratégiát; a stratégiának a fent említett 
alapszerződésekben, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott 
feladatokon, célokon, alapelveken és eszközökön, valamint az Unió megosztott 
kompetenciáin, támogatásán, koordinálásán és kiegészítő fellépésein kell alapulnia;

2. felhívja a Bizottságot, hogy

(a) a Stratégián belül állapítson meg kiemelt területeket, elsősorban az alábbiakat:

- megkülönböztetésmentesség és emberi jogok, 

- oktatás, 

- foglalkoztatás, 

- lakhatás, 

- egészségügyi ellátás, és

- a roma civil társadalom szerepének megerősítése;

(b) határozza meg a Stratégia kiemelt területekhez kapcsolódó célkitűzéseit, elsősorban az 
alábbiakat:

- a megkülönböztetés elleni intézkedések és tudatosságfokozás,

- előítéletek, sztereotípiák, rasszizmus és romagyűlölet,

- az emberi jogi visszaélések áldozatainak védelme,

- hozzáférés a felsőoktatási rendszerhez, 

- felnőtt szakképzés, és hozzáférés az élethosszig tartó tanuláshoz, 

- alapellátási infrastruktúra, 

- a szegregáció megszüntetése az iskolákban, 

- kisgyermekkori nevelés, 

- kultúrák közötti oktatás, 

- a tanulmányokból való korai kimaradás és a tanulmányi kudarc 
megakadályozására irányuló intézkedések, 

- közép- és felsőfokú tanulmányok, 

- a romák túlzott létszámának csökkentése a speciális iskolákban, 

- mikrohitelek a vállalkozásoknak és az önfoglalkoztatóknak, 
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- lakhatás, és a területi szegregáció megszüntetése, 

- a lakhatás infrastrukturális és környezeti vonzatainak megoldása, 

- hozzáférés a minőségi egészségügyi ellátáshoz és a megelőzéshez, 

- az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése, 

- kapacitásépítés, 

- aktív polgári szerepvállalás, 

- bővítés, 

- a nemek közötti egyenlőség;

3. hangsúlyozza a Stratégia átlátható módon történő támogatásának és ellenőrzésének 
fontosságát, amelyért elsősorban a Tanácsban részt vevő, demokratikusan 
elszámoltatható miniszterek tartoznak felelősséggel, valamint rámutat, hogy a Stratégia 
semmiképp nem oszthatja meg az Uniót, és nem vezethet nézeteltéréshez a tagállamok 
között;

4. felhívja a Bizottságot, hogy

– a tagállamokkal együtt és a szubszidiaritás elvének megfelelően vállaljon vezető 
szerepet a kiemelt területeken folyó munka és a stratégiai célkitűzések 
megvalósításának stratégiai koordinálásában,

– vállaljon felelősséget a koordinációért, a nyomon követésért, a jelentéstételért, a 
végrehajtás lebonyolításáért és az ellenőrzésért, és ezáltal töltse be egy olyan, külső 
segítőként működő, több ágazatot egyesítő szerv szerepét, amely mindenki számára 
elfogadható módon képes felmérni és egyensúlyban tartani az egyes országok és 
ágazatok érdekeit,

– szükség szerint rendszeresen vizsgálja felül és frissítse a Stratégiát, valamint a 
végrehajtott módosításokkal kapcsolatosan kérje a Tanács jóváhagyását, 

– vegye figyelembe a kiemelt területeket és a stratégiai célkitűzéseket az összes 
vonatkozó szakpolitikai intézkedésben és programtervezésben, 

– évenként tegyen jelentést a Stratégia megvalósításáról és az eredményekről, valamint 
ezekről tájékoztassa a Tanácsot és a Parlamentet,

– gondoskodjon az érdekelt felek és a roma közösségek bevonásáról az európai roma 
platform összes szintjén, valamint működjön együtt a többi intézménnyel, a 
tagállamokkal, a régiókkal, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, a nemzetek 
közötti szervező bizottságokkal és a kormányközi szervezetekkel,

5. felhívja a Bizottságot, hogy a Stratégiába építsen be egy bővítési dimenziót is, amely 
tiszteletben tartja az összes résztvevő státuszát és egyértelművé teszi a kommunikációs 
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csatornákat, valamint bevonja a tagjelölt és a potenciálisan tagjelölt országokat;

6. felhívja a tagállamokat, hogy nevezzenek ki egy kormányzati tisztviselőt vagy egy 
adminisztratív szervet a Stratégia végrehajtásáért felelős „nemzeti kapcsolattartói” 
feladatkör ellátására;

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a társadalmi és területi kirekesztés mérésére és 
az eredmények értékelésére a laekeni mutatók kibővített és részletes elemeit alkalmazzák; 
hangsúlyozza, hogy a laekeni mutatók horizontális felosztását ki kell terjeszteni a 
legkisebb statisztikai-adminisztratív egységekre is (LAU 1 és LAU 2);

8. felhívja a Bizottságot, hogy állítson össze európai válságtérképet, amely az alábbi 
kritériumok alapján azonosítja, méri és tekinti át azokat az uniós mikrorégiókat, ahol a 
lakosokat a leginkább sújtja a szegénység és a társadalmi kirekesztés: 

- a munkahelyek elérhetősége, 

- távolság a városközponttól, 

- nagyarányú munkanélküliség,

- a közszolgáltatások elégtelensége,

- nem megfelelő környezeti feltételek, 

- a közelben működő vállalatok hiánya,

- a megfelelő infrastruktúra hiánya, 

- alacsony jövedelem,

- az iskolázottság alacsony szintje,

- az emberi erőforrások alacsony szintje, 

- nem megfelelő/drága közlekedési infrastruktúra, 

- társadalmi feszültségek;

9. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a következő többéves pénzügyi keretben a 
kohéziós politika céljára rendelkezésre álló források egy részét teljesítményhez kötött 
tartalék létrehozásával a Stratégia kifejezett támogatására különítsék el;

10. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre közvetlen kapcsolatot a forrás-előirányzatok és 
az elért eredmények között azáltal, hogy előírja, hogy az alapokra vonatkozó előírásoknak
megfelelően a kifizetési előirányzatok egy részét minden tájékoztató jellegű nemzeti 
lebontásban teljesítményhez kötött tartalékként kelljen előirányozni;

11. rámutat, hogy a Stratégia céljára elkülönített alapokat pályáztatással kellene odaítélni, 
annak megítélése alapján, hogy a javasolt projekt vagy fellépés mennyiben járul hozzá a 
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Stratégia célkitűzéseinek megvalósításához;

12. felhívja a tagállamokat, hogy a strukturális alapok keretében szerezzenek érvényt a 
„Marginalizált közösségek” elnevezésű horizontális prioritásnak;

13. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a lehető legnagyobb mértékben használják ki 
„Az európai területi együttműködés” célkitűzés programjai – úgymint a határokon átnyúló 
együttműködési programok, a transznacionális együttműködési programok és a régióközi 
együttműködési programok –, valamint az európai területi együttműködési csoportosulás 
által kínált lehetőségeket;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS
1. Öröklődő nyomorúság és a szegénység gettósodása
Az utóbbi két évtizedben Közép- és Délkelet-Európában – ahol az európai romák többsége él 
– a szegénység természete drámaian megváltozott. A tervgazdálkodás zsákutca-jellege, a 
kommunizmus bukását követő gazdasági megrendülés és a nemzetgazdaságok átrendeződése 
következtében a legtöbb roma – többségi származású társaival együtt – egy csapásra kiszorult 
a munkaerőpiacról és fokozatosan a társadalomból is. A romák hagyományos közösségeik 
szétesésével egyidejűleg kiszorulva a társadalmi mobilitás áramából a legkirekesztettebb 
társadalmi csoporttá váltak, és szinte teljes mértékben elvesztették kapcsolatukat a 
nemzetgazdaságokkal1. 

2. Demográfiai dinamizmus
Az ugyancsak kirekesztettségben élő többségi közösségekkel összevetve a roma népesség 
rendelkezik egy olyan jellemzővel, amelynek szükséges hangsúlyozni a gazdasági 
jelentőségét: ez a demográfiai dinamizmus. A roma és a nem roma népességre fordított 
demográfiai trend jellemző: míg a többségi társadalom gyorsan öregszik, a romák aránya 
gyors ütemben nő. Például Magyarországon jelenleg a romák becsült aránya a teljes 
lakosságban 6–8%, míg egyes becslések szerint minden ötödik vagy hatodik újszülött roma, 
és a romák aránya a gazdaságilag aktív lakosságban 2050-re el fogja érni az 50%-ot2. 
Ennélfogva alapvetően fontos annak figyelembevétele, hogy egyfelől a szociális biztonsági 
rendszerek terhét vállán viselő aktív lakosságban a romák aránya megtorpanás nélkül 
növekszik, másfelől hatalmas potenciál rejlik a munkanélküliek tömegének a munkaerőpiacra 
történő visszajuttatásában.

3. Az integráció előnyei
A romák integrálása egy szükséges és hosszú távon pénzügyi szempontból is előnyös 
beruházás, egy 20-30 éves időtávban mérve ugyanis kevesebbe kerül a roma népesség 
integrálása, mint minimális társadalmi-gazdasági életfeltételeik fenntartása. Ha a romák 
foglalkoztatottsági aránya elérné a többségét, akkor az általános foglalkoztatottsági ráta – a 
roma lakosság számarányától függően – 5-10%-kal emelkedne. Figyelembe véve e folyamat 
GDP-növekedésre gyakorolt hatását kijelenthető, hogy ez az egy főre eső GDP-re alapozott 
valamennyi mutató jelentős javulásához vezetne.

Az elfogadott gazdasági modellek – mint például a Világbanké3 – szerint a munkaerő-piaci 
részvétel növekedése elengedhetetlen a gazdasági növekedés előmozdításához, és különösen 
szükségessé teszi azok részvételét, akik gazdaságilag aktív életkoruk ellenére 
munkanélküliek. Az ötven éven felüli romák aránya általában alacsonyabb az európai 
átlagnál, míg a harminc éven aluliak aránya messze meghaladja azt. A romák tehát jelentős és 
folytonosan növekvő részét teszik ki a munkaerő-piaci jelenlét növekedéséhez szükséges 
emberi erőforrásnak, és ezen erőforrás kiaknázása a nemzeti GDP 4–6%-os növekedését 
eredményezhetné.

4. A kirekesztés költségei

                                               
1 UNDP, The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava (Slovakia), 2002.
2 Macro Balance and Growth, Central European Management Intelligence, Budapest, 2006.
3

DE LAAT, Joost (szerk.), Economic costs of Roma exclusion, Világbank, 2010.
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Amennyiben a tagállamok nem tekintik prioritásnak a romák integrációját, akkor nemcsak 
társadalmi előnyökről, de jelentős pénzösszegekről is lemondanak. A veszteségek között 
említhetők az alábbiak:
o a létre nem jött GDP közvetett költsége: társadalmi kirekesztettségük miatt a 

munkanélküli romák nem tudnak létrehozni semmiféle hazai terméket;
o a szociális segélyek és juttatások összege, továbbá a szegénységben élőknek járó állami 

társadalom- és egészségbiztosítás;
o a minimális létfeltételek miatt magasabb egészségügyi költségek;

o a veszteségként leírható oktatási kiadások – a minőségi oktatást nyújtani képtelen 
szegregált és/vagy színvonaltalan iskolai intézményekre fordított összegek kidobott 
pénznek tekinthetők;

o a biztonságra fordított többletköltségek, amelyeket a társadalmi kirekesztettség és a 
nélkülözés okozta magas bűnözési arány tesz szükségessé;

o a jóléti kiadások folyósításának ellenőrzésével kapcsolatos adminisztratív kiadások1.

Összefoglalva: tudomásul kell vennünk, hogy a romák társadalmi kirekesztettségének 
megszüntetése nem csupán emberi jogi szempontból kötelesség, hanem gazdasági 
szükségszerűség is, nem pusztán erkölcsi kötelesség, hanem valamennyi tagállam elemi 
pénzügyi érdeke.

5. A megkülönböztetésellenes jogszabályok és politikák kiegészítése
A megkülönböztetés felszámolása terén még rengeteg a tennivaló, látva a széleskörű 
cigányellenességet és a meglévő szabályozás hiányos végrehajtását, tekintettel arra is, hogy e 
szabályozás vagy nem terjed ki bizonyos esetekre – így a többszörös megkülönböztetések 
esetére sem –, vagy csak a végrehajtását követően derül fény hiányosságaira. 
Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy még ha mára sikerült is felszámolni az etnikai alapú 
megkülönböztetést – amint azt a 2000/43/EK és 2000/78/EK irányelv definiálja –, a romák 
többségének társadalmi-gazdasági kirekesztése továbbra is fennáll a létrejöttéért felelős, 
egymással összefüggő tényezők (pl. hátrányos földrajzi helyzet, hiányos oktatás, vagy a 
központilag tervezett, nagy mennyiségű képzetlen munkaerőt foglalkoztató gazdaságok 
összeomlása) és a gyakran fizikai akadályok (pl. a lehetséges munkahelyektől mért távolság, a 
közlekedési lehetőségek és az infrastruktúra hiánya) egyidejű jelenléte következtében. Ezért a 
megkülönböztetés elleni intézkedések és a rasszizmus elleni küzdelem – még ha 
nélkülözhetetlen is – önmagukban nem elegendőek a romák történelmi lemaradásának 
leküzdéséhez2.

6. A társadalmi-gazdasági integráció mint emberi jogi kérdés
Az előadó reméli, hogy a romák társadalmi-gazdasági integrációját célzó stratégia nem 
hátráltatja, hanem inkább kiegészíti a megkülönböztetésellenes jogszabályok és politikák 
végrehajtását. Figyelembe véve, hogy a kirekesztés milyen méreteket ölt, a romák általános 
                                               
1 Marcinčin A., Marcinčinová Ľ., The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity.
Open Society Foundation, Bratislava.

2 DE SCHUTTER, O. és VERSTICHEL, A.: The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers, 2005, EDAP 2/2005
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integrálása lényegében emberi jogi kérdéssé vált. Az európai romák jelentős aránya olyan 
rossz körülmények között él – a gazdaságtól való csaknem teljes elszigeteltségben, melynek 
következtében alapvető emberi jogaik nem érvényesülhetnek –, hogy társadalmi befogadásuk 
előmozdítása immár nem képzelhető el az általános szakpolitikai útkeresés keretei között, 
hanem az az alkotmányos és emberi jogok érvényesülése terén Európában keletkezett egyik 
legjelentősebb hiányállapot orvoslásának tekinthető.

Az európai romák szegénységének és társadalmi kirekesztettségének enyhítését célzó uniós 
szintű erőfeszítéseknek ezért elsődlegesen a második és harmadik generációs emberi jogok 
érvényesítésére és előmozdítására kell összpontosítaniuk, a jogilag végrehajtható első 
generációs emberi jogok, pl. az emberi méltósághoz kapcsolódó, politikai és egyéb egyéni 
szabadságjogok kiteljesítése érdekében.

7. A puha jog eszközein túl
A romák ügyét szolgáló legtöbb uniós fellépés – állásfoglalások, jelentések, nyilatkozatok, 
következtetések és közlemények – az ún. puha jog kategóriájába tartoznak, amely egy szürke 
tartományt képvisel valahol a zéró szabályozás és a pozitív jog között1. Az utóbbi néhány 
évben számos, jó javaslatokat és előremutató ötleteket megcsillantó nemzetközi 
kezdeményezés látott napvilágot, ám ezek eredménye legalábbis kétséges, ami arra enged 
következtetni, hogy a puha jog önmagában nem képes előmozdítani a romák társadalmi 
integrációját. 
Az előadó szerint e kezdeményezések elsődleges tanulsága az, hogy a hangzatos politikai 
jelszavak sosem válnak valóra megfelelő jogalap, pénzügyi támogatás és ösztönzők, továbbá 
egy olyan uniós mechanizmus híján, amely koordinálja az érdekeltek fellépéseit az 
önkormányzatok szintjétől egészen a Tanács szintjéig, kiaknázva a többszintű kormányzás 
előnyeit. 

A romák integrációjára irányuló európai uniós stratégia létrejöhet az Európai Unióról szóló 
szerződésben, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, valamint az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában (lásd az idézeteket) meghatározott feladatok, célok, alapelvek és 
eszközök, valamint az Unió megosztott kompetenciái, támogatása, koordinálása és kiegészítő 
fellépései alapján.

8. Kifejezett, de nem kizárólagos célbavétel
Minthogy az etnikai alapú diszkrimináció – jóllehet alapvető szerepet játszik – csak egyike az 
európai romákat sújtó társadalmi kirekesztést és nélkülözést meghatározó tényezőknek, mint 
amilyenek például az alacsony szintű képzettség és a területi kirekesztés, a kirekesztés 
leghatékonyabban úgy kezelhető, ha a cigányságról nem etnikai csoportként, hanem 
gazdasági célcsoportként gondolkodunk. A stratégiának a romák társadalmi befogadására 
vonatkozó közös alapelvek 2. és 4. pontjával („kifejezett, de nem kizárólagos célbavétel”, és 
„törekvés a főáram irányába”) összhangban a társadalmilag kirekesztett romákra egyformán 
érvényes gazdasági jellemzőkre kellene összpontosítania ahelyett, hogy a rendkívül heterogén 
európai roma népesség egyes csoportjainak helyzetét megnehezítő szociális problémákat 
próbálná egyenként kezelni. Annak ellenére, hogy léteznek egyes országokra vagy régiókra 
jellemző problémák, mint a vándorok számára kialakított táborhelyek hiánya vagy a személyi 
okmányok hiánya, a különböző országokban élő roma közösségek társadalmi és gazdasági 

                                               
1 BOYLE, A. E. Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48. sz., 901-913. o., Cambridge, 1999 
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életkörülményei és szükségletei látványos hasonlóságot mutatnak.

9. A kirekesztés területi jellegének megértése
A romák kirekesztődésének egyik szembetűnő közös vonása a marginalizálódás területi 
jellege. Bár a szociális hátrányok földrajzi eloszlása tagállamonként eltérő, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztődés főként olyan alulfejlett mikrorégiókban koncentrálódik, melyeket az 
új tagállamok többségében a roma népesség túlsúlya jellemez. A kirekesztésnek e területi 
aspektusát a statisztikák ma nem jelzik, mivel az elemzés, a döntéshozás és a tervezés 
hatóköre túlságosan tág ahhoz, hogy lehetővé tegye a régión belüli periférikus helyszíneken 
vagy az elmaradott mikrorégiókban kialakuló válságövezetek lokalizálását. A legtöbb esetben 
ezek nem kezelhetők a NUTS nómenklatúra keretei között, de célba vehetők a LAU 1 vagy a 
LAU 2 szintjén, és érdemes volna fontolóra venni az uniós szintű forráselkülönítést 
kifejezetten a LAU 1-es tervezési-statisztikai régiók szintre hozása céljából.

Az előadó úgy véli, hogy a stratégia keretein belül fel kell vázolni egy összeurópai 
válságtérképet e mikrorégiók beazonosítása céljából, valamint azért, hogy e régiókban 
integrált, ágazatokon átívelő megközelítésre épülő, azonnali beavatkozást lehetővé tévő 
összetett fejlesztési programok indulhassanak. E területeket olyan megkülönböztető jegyeik 
alapján kell beazonosítani, mint a munkahelyek elérhetősége, a városközponttól való 
távolságuk, a nagyarányú munkanélküliség, a megfelelő közszolgáltatások és infrastruktúra 
hiánya, az alacsony jövedelmek, az alacsony szintű iskolázottság, az alacsony szintű humán 
erőforrások, a rossz közlekedési infrastruktúra, a társadalmi feszültségek stb.

10. Intézményi keretek és finanszírozás
Nincs szükség új szerv létrehozására a stratégia koordinálása és felügyelete céljából, és 
felesleges többletköltségekkel is járna. A felügyeletet, koordinációt és nyomon követést a 
Bizottságnak kell végeznie, és e célból érdemes fontolóra venni a roma munkacsoport állandó 
testületként való fenntartását. 
Az előadó úgy véli, hogy a stratégiát mindenekelőtt belső uniós stratégiának kell tekinteni, a 
kiemelt területek és célok általános felügyeletét a közösségi struktúrákon belül kell 
megoldani, a stratégia előrehaladásáról és az eredmények értékeléséről éves jelentést kell 
készíteni, amely egyúttal javaslatokat fogalmaz meg a Tanács számára. E célból az egységes 
piaci eredménytábla mintájára ki lehetne dolgozni az európai roma stratégia eredménytábláját.

Ahhoz, hogy reálisan tudjuk elemezni az előrehaladást és megfeleljünk a hatékony ellenőrzés 
követelményének, közös, összevethető és megbízható mutatókra van szükség. Az előadó ezért 
az ún. laekeni mutatók1 és azok kiegészítő komponenseinek alkalmazását ajánlja a társadalmi 
és területi kirekesztettség mérésére és az előrehaladás értékelésére. 

Az előadó úgy véli továbbá, hogy gyakorlati szempontból rendkívül előnyös volna egy 
adminisztratív testület vagy kormánytisztviselő nemzeti kapcsolattartónak való kijelölése, 
amely/aki nyomon követi a stratégia célkitűzéseinek végrehajtását, valamint tanáccsal és 
információval látja el a Bizottságot, amely a stratégia felügyeletéért felel.

A Bizottság EU 2020 kezdeményezéshez fűzött ajánlásaihoz2 hasonlóan a kohéziós 

                                               
1 Lásd pl. a szociális védelemmel foglalkozó bizottságnak a szegénység és a társadalmi kirekesztés mérésére 
szolgáló mutatókról szóló jelentését, mely az Európai Tanács 2001. december 14–15-i laekeni ülésére készült.
2 A Bizottság 2010. november 9-i COM(2010) 642 közleménye: A gazdasági, szociális és területi kohézióról 
szóló ötödik jelentéssel kapcsolatos következtetések: a kohéziós politika jövője.
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költségvetésből teljesítéshez kötött tartalékot lehetne elkülöníteni a stratégia céljaira, amely 
létfontosságú forrásként és meghatározó ösztönzőként mozdíthatná elő a stratégia 
végrehajtását, egyrészt eltérve attól az általános gyakorlattól, hogy a nagy támogatók a fel 
nem használt források lehető legnagyobb fokú hasznosítására törekednek, másrészt a források 
kompetitív alapon történő odaítélése révén, amelynek egyetlen kritériuma az lenne, hogy a 
javasolt projekt vagy fellépés hogyan mozdítja elő és hajtja végre a stratégia célkitűzését.

                                                                                                                                                  


