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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii UE w dziedzinie integracji Romów 
(2010/2276(INI))

Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 21 Karty praw podstawowych dotyczący niedyskryminacji,

– uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym godność ludzka, 
wolność, demokracja, równość, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka są 
wartościami leżącymi u podstaw Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który przyznaje Unii uprawnienia do 
zwalczania wykluczenia społecznego i dyskryminacji, promowania sprawiedliwości i 
ochrony socjalnej oraz wspierania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

– uwzględniając art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który stanowi podstawę prawną 
działań Unii, jeżeli cele zamierzonych działań nie mogą zostać osiągnięte w dostateczny 
sposób przez państwa członkowskie i mogą zostać lepiej zrealizowane na szczeblu 
unijnym,

– uwzględniając art. 9 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zobowiązuje 
Unię do uwzględnienia takich wymogów horyzontalnych jak promowanie wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej, walka z 
wykluczeniem społecznym oraz wysoki poziom edukacji, szkoleń i ochrony zdrowia 
ludzkiego, a także walka z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne,

– uwzględniając art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nadający Radzie 
uprawnienia w zakresie podejmowania niezbędnych środków w celu zwalczania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne,

– uwzględniając art. 151 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który określa 
promowanie zatrudnienia, poprawy warunków życia i pracy i odpowiednią ochronę 
socjalną jako cele Unii oraz państw członkowskich,

– uwzględniając art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który określa 
dziedziny, w których Unia ma za zadanie wspierać i uzupełniać działania państw 
członkowskich, a w szczególności art. 153 ust. 1 lit. h) dotyczący integracji osób 
wyłączonych z rynku pracy i art. 153 ust. 1 lit. j) dotyczący zwalczania wykluczenia 
społecznego,

– uwzględniając art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tzw. klauzula 
elastyczności), który stanowi o przyjęciu stosownych przepisów, aby osiągnąć jeden z 
celów, o których mowa w traktatach,

– uwzględniając tytuł XVIII Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sytuacji Romów w 
Unii Europejskiej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji kobiet 
romskich w Unii Europejskiej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stosowania 
dyrektywy 2004/38/WE dotyczącej prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie europejskiej strategii 
dotyczącej Romów4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r.w sprawie sytuacji społecznej 
Romów i ułatwienia im dostępu do rynku pracy w UE5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. dotyczącą drugiego europejskiego 
szczytu w sprawie Romów6,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w 
życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne7,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy8, 

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. 
w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą 
środków prawnokarnych9,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 437/2010 z dnia 
19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności10,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2007 r. i z czerwca 2008 r. oraz 
konkluzje Rady do Spraw Ogólnych z grudnia 2008 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów w sprawie integracji Romów, przyjęte w dniu 8 czerwca 2009 r. 

                                               
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 Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
8 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
9 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55.
10 Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 1. 
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w Luksemburgu, ze szczególnym uwzględnieniem dziesięciu wspólnych podstawowych 
zasad integracji Romów, załączonych do konkluzji, 

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie integracji społecznej i gospodarczej Romów 
w Europie (COM(2010)0133),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Roma in Europe: The 
Implementation of European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion -
Progress report 2008 - 2010” 1, 

– uwzględniając pierwszy europejski szczyt w sprawie Romów, który odbył się w Brukseli 
w dniu 16 września 2008 r., oraz drugi europejski szczyt w sprawie Romów, który odbył 
się w Kordobie w dniu 8 kwietnia 2010 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rozwoju 
Regionalnego i Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że duża część 10-12 milionowej populacji Romów żyjących w Europie 
walczy wykluczeniem społecznym, gospodarczym i pozbawieniem praw człowieka na 
niedopuszczalną skalę,

B. mając na uwadze, że UE opracowała szereg przydatnych narzędzi służących wspieraniu 
integracji Romów, które są jednak rozproszone w różnych obszarach polityki i trudno jest 
ocenić ich wpływ,

C. mając na uwadze, że pomimo istnienia wielu mechanizmów i organów współpracy, nie 
podjęto do tej pory skutecznego działania w związku z problemami i wyzwaniami w 
zakresie integracji Romów, a zatem konieczne są zmiany w tej sytuacji,

D. mając na uwadze, że niedyskryminacja, pomimo że niezbędna, nie wystarczy, aby zmienić 
trwającą od lat niekorzystną sytuację Romów, i dlatego konieczne jest uzupełnienie 
przepisów dotyczących równouprawnienia i polityk, uwzględniając szczególne potrzeby 
Romów w zakresie dostępu do praw człowieka, takich jak prawo do zatrudnienia, 
mieszkania, opieki zdrowotnej i edukacji oraz poszanowania tych praw poprzez strategię 
na poziomie UE,

1. wzywa Komisję do zaproponowania a Radę do przyjęcia strategii UE w dziedzinie 
integracji Romów (zwanej dalej „Strategią”), jako orientacyjnego, łącznego i 
ukierunkowanego na konkretne obszary planu działania, przygotowanego i realizowanego 
na wielu poziomach i w miarę potrzeby ulegającego modyfikacji; powinna być ona oparta 
na zadaniach, celach, zasadach i instrumentach określonych w traktatach i w Karcie praw 
podstawowych, o których mowa powyżej, oraz być realizowana w ramach wspólnych 
kompetencji, jak również wspierających, koordynujących i uzupełniających działań Unii;

                                               
1 SEC(2010) 400.
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2. wzywa Komisję do:

(a) przyjęcia dziedzin priorytetowych Strategii, głównie w zakresie: 

- niedyskryminacji i praw człowieka, 

- edukacji, 

- zatrudnienia, 

- gospodarki mieszkaniowej, 

- opieki zdrowotnej i 

- wzmocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego Romów;

określenia celów Strategii powiązanych z dziedzinami priorytetowymi, głównie w 
zakresie: 

- środków służących przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz podnoszeniu 
świadomości,

- środków służących przeciwdziałaniu przesądom, stereotypom, rasizmowi i 
niechęci wobec Romów,

- ochrony ofiar naruszeń praw człowieka,

- dostępu do edukacji wysokiej jakości, 

- szkoleń zawodowych dla dorosłych i dostępu do uczenia się przez całe życie, 

- podstawowej infrastruktury opiekuńczej,  

- zniesienia segregacji w szkołach, 

- edukacji wczesnoszkolnej, 

- edukacji międzykulturowej, 

- środków zapobiegających przedwczesnemu opuszczaniu szkoły i 
niepowodzeniom szkolnym, 

- szkolnictwa średniego i wyższego, 

- przeciwdziałania nadreprezentacji Romów w szkołach specjalnych, 

- mikrokredytów dla przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

- gospodarki mieszkaniowej i zniesienia segregacji terytorialnej,

- zajęcia się aspektami infrastrukturalnymi i środowiskowymi gospodarki 
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mieszkaniowej, 

- zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej jakości i środków 
zapobiegawczych, 

- zmniejszenia nierówności w dziedzinie zdrowia,

- rozwoju potencjału, 

- aktywnej postawy obywatelskiej, 

- rozszerzenia, 

- równości płci;

3. podkreśla, że ważne jest, aby poparcie dla Strategii i jej kontrola były przejrzyste a 
główna odpowiedzialność za nią spoczywała na demokratycznie odpowiedzialnych 
ministrach w Radzie; podkreśla również, że Strategia nie powinna w żaden sposób 
dzielić Unii poprzez wprowadzanie podziałów wśród państw członkowskich;

4. wzywa Komisję do:

– podjęcia wiodącej roli w koordynacji strategicznej w zakresie postępów w dziedzinach 
priorytetowych i realizacji celów Strategii, we współpracy z państwami 
członkowskimi i zgodnie z zasadą pomocniczości,

– przyjęcia odpowiedzialności za koordynację, monitorowanie, sprawozdawczość, 
ułatwianie realizacji i działań następczych, a tym samym zaspokojenie potrzeby 
posiadania niezależnego, wielosektorowego organu pełniącego rolę „zewnętrznego 
moderatora”, który byłby w stanie ocenić i wyważyć różne interesy krajowe i 
sektorowe w akceptowalny dla wszystkich sposób,

– dokonywania w stosownych przypadkach regularnych przeglądów i aktualizacji 
Strategii oraz zwracania się do Rady o zatwierdzanie wprowadzanych zmian, 

– uwzględnienia dziedzin priorytetowych i celów Strategii we wszystkich odnośnych 
inicjatywach politycznych i w planowaniu programu, 

– sporządzenia sprawozdania z postępów w realizacji Strategii i oceny wyników oraz 
corocznego informowania Rady i Parlamentu,

– zapewnienia udziału zainteresowanych stron i społeczności romskich wszystkich 
szczebli poprzez Europejską Platformę Romów oraz współpracy z innymi 
instytucjami, państwami członkowskimi i regionami, międzynarodowymi instytucjami 
finansującymi, podmiotami zajmującymi się programowaniem transnarodowym oraz z 
organizacjami międzyrządowymi;

5. wzywa Komisję do włączenia do Strategii kwestii rozszerzenia, przy zapewnieniu 
poszanowania statusu wszystkich uczestników, wyjaśnieniu kanałów komunikacji oraz 
włączeniu krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE;
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6. wzywa państwa członkowskie do wyznaczenia urzędnika rządowego lub organu 
administracyjnego do pełnienia roli „krajowego punktu kontaktowego” ds. wdrażania 
Strategii;

7. wzywa Komisję i Radę do stosowania zwiększonych i szczegółowych składowych 
wskaźników z Laeken do oceny poziomu wykluczenia społecznego i terytorialnego oraz 
oceny postępów; podkreślając, że podziały horyzontalne wskaźników z Laeken muszą 
zostać rozszerzone także na najmniejsze jednostki statystyczno-administracyjne (LAU 1 i 
LAU 2);

8. wzywa Komisję do opracowania mapy ośrodków kryzysowych w Europie, w której 
byłyby wskazane, zmierzone i zbadane mikroregiony w UE, których mieszkańcy są 
najbardziej dotknięci ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w oparciu o następujące 
wskaźniki:

- dostępność miejsc pracy, 

- odległość od ośrodków miejskich, 

- wysoka stopa bezrobocia,

- niezadowalające usługi publiczne,

- nieodpowiednie warunki środowiskowe, 

- brak pobliskich przedsiębiorstw,

- brak odpowiedniej infrastruktury, 

- niskie dochody,

- niski poziom edukacji,

- słabo wykształcone zasoby ludzkie, 

- słaba/kosztowna infrastruktura transportowa,

- napięcia społeczne;

9. wzywa Komisję i Radę do przyznania części funduszy z zakresu polityki spójności w 
ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych, aby zapewnić wyraźne wsparcie dla 
Strategii poprzez utworzenie rezerwy na wykonanie Strategii UE na rzecz Romów;

10. wzywa Komisję do stworzenia bezpośredniego związku pomiędzy przyznaniem funduszy 
i wynikami poprzez ustanowienie wymogu, zgodnie z którym pewna część przydziału 
środków przewidzianych w każdym orientacyjnym podziale krajowym powinna być 
przeznaczana na rezerwę na wykonanie zgodnie z przepisami dotyczącymi funduszy;

11. podkreśla, że fundusze przeznaczone na Strategię powinny być udostępniane na zasadzie 
konkurencyjnej, na podstawie tego, w jaki sposób proponowany projekt lub działanie 
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wspiera cele Strategii i przyczynia się do ich realizacji;

12. wzywa państwa członkowskie do realizacji priorytetu horyzontalnego „marginalizowane 
społeczności” w ramach funduszy strukturalnych UE;

13. wzywa Komisję i Radę do maksymalnego wykorzystania programów w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, takich jak programy współpracy transgranicznej, 
programy współpracy międzynarodowej i programy współpracy międzyregionalnej, oraz 
do wykorzystania możliwości stworzonych przez Europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej;

14. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

1. Dziedziczna nędza i spychanie ubóstwa do gett
W ostatnich dwóch dekadach zmienił się dramatycznie charakter ubóstwa w Europie 
Środkowej i Południowo-Wschodniej, gdzie żyje większość europejskich Romów. Z powodu 
ograniczeń gospodarki centralnie planowanej, ogromnych zmian gospodarczych, do których 
doszło po upadku komunizmu, oraz restrukturyzacji krajowych gospodarek, większość 
Romów – wraz z ich towarzyszami należącymi do społeczności większościowych – została 
nagle wykluczona z rynku pracy i zaczęła stopniowo staczać się na margines społeczeństwa. 
W obliczu rozpadu ich tradycyjnych społeczności i jednoczesnego wykluczenia z mobilności 
społecznej, Romowie stali się najbardziej wykluczoną podgrupą społeczeństwa, prawie 
całkowicie odłączoną od krajowych gospodarek1. 

2. Dynamika demograficzna
W porównaniu z podobnie wykluczonymi większościowymi społecznościami należy 
podkreślić jedną – istotną ze względów ekonomicznych – cechę ludności romskiej: dynamikę 
demograficzną. Populacje romskie i nieromskie charakteryzuje odwrotna tendencja 
demograficzna: podczas gdy większość społeczeństwa szybko się starzeje, liczba Romów 
szybko rośnie. Na przykład na Węgrzech, gdzie Romowie stanowią obecnie szacunkowo 6–
8% ogółu ludności, zgodnie z niektórymi szacunkami co piaty-szósty noworodek jest Romem, 
a udział Romów w zawodowo aktywnej części populacji przekroczy 50% do 2050 r.2 Dlatego 
też niezbędne jest wzięcie pod uwagę, że z jednej strony odsetek Romów wśród ludności 
aktywnej zawodowo, która niesie na swoich barkach system opieki socjalnej, stale wzrasta, a 
z drugiej strony istnieje ogromny potencjał w ponownym włączeniu na rynek pracy dużej 
liczby bezrobotnych.

3. Korzyści wynikające z integracji
Integracja Romów jest inwestycją konieczną i korzystną finansowo w długiej perspektywie: w 
skali 20–30 lat zintegrowanie społeczności romskiej będzie tańsze niż podtrzymywanie ich 
niegodnych warunków społeczno-ekonomicznych. Gdyby stopa zatrudnienia Romów mogła 
osiągnąć poziom zatrudnienia większości, ogólna stopa zatrudnienia wzrosłaby o 5% do 10%, 
w zależności od liczby Romów w całej populacji. Biorąc pod uwagę wpływ tego wskaźnika 
na wzrost PKB, nastąpiłaby znaczna poprawa wszystkich wskaźników opartych na wartości 
PKB na jednego mieszkańca.

Zgodnie ze standardowymi modelami ekonomicznymi – jak model Banku Światowego3 –
zwiększenie udziału w rynku pracy jest niezbędne dla wspierania wzrostu gospodarczego 
i wymaga zwłaszcza udziału osób należących do zawodowo aktywnych grup wiekowych, ale 
pozostających bez pracy. Odsetek Romów w wieku powyżej 50 lat jest na ogół mniejszy od 

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report (Romowie w Europie Środkowej i Wschodniej, unikanie pułapki zależności, Sprawozdanie 
w sprawie regionalnego rozwoju społecznego) Bratysława, Słowacja.
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth (Bilans makro i wzrost). Central European Management Intelligence, 
Budapeszt.
3 DE LAAT, Joost red. 2010 Economic costs of Roma exclusion (Ekonomiczne koszty integracji Romów). Bank 
Światowy.
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średniej europejskiej, podczas gdy odsetek Romów w wieku poniżej 30 lat jest o wiele 
większy. Romowie stanowią zatem znaczny i stale rosnący odsetek zasobów koniecznych do 
zapewnienia zwiększenia udziału w rynku pracy i mogliby umożliwić wynoszący 4–6% 
wzrost krajowych wskaźników PKB.

4. Koszty wykluczenia
Nie traktując priorytetowo integracji Romów, państwa członkowskie tracą znaczną kwotę 
aktywów finansowych, nie mówiąc już o korzyściach społecznych. Straty obejmują:

o pośredni koszt utraty PKB – w wyniku wykluczenia społecznego bezrobotni Romowie nie 
uczestniczą w wytwarzaniu produktu krajowego,

o pomoc społeczną i zasiłki z opieki społecznej, jak również ubezpieczenie socjalne 
i zdrowotne zapewniane przez państwo osobom żyjącym w ubóstwie,

o wyższe koszty ochrony zdrowia związane z nieodpowiadającymi normom warunkami 
bytowymi,

o zmarnowane wydatki na edukację – koszty szkół segregacyjnych lub o niskich 
standardach, które nie zapewniają odpowiedniej edukacji, to zmarnowane pieniądze,

o dodatkowe koszty związane z bezpieczeństwem wynikające z wyższego wskaźnika 
przestępczości spowodowanej ubóstwem społeczno-ekonomicznym,

o administracyjne koszty kontrolowania przepływu wydatków socjalnych1.
Krótko mówiąc, ważne jest uzmysłowienie sobie, że integracja Romów jest nie tylko 
obowiązkiem wynikającym z poszanowania praw człowieka, ale również koniecznością 
ekonomiczną, oraz że jest ona nie tylko imperatywem moralnym, lecz także leży w ścisłym 
interesie finansowym wszystkich państw członkowskich.

5. Uzupełnianie prawodawstwa i polityki antydyskryminacyjnej
W kwestii zwalczania dyskryminacji jest wiele do osiągnięcia, zważywszy na szeroko 
rozpowszechnioną niechęć do Romów oraz niewystarczające stosowanie obowiązujących 
przepisów, które albo nie obejmują określonych obszarów – takich jak dyskryminacja z wielu 
przyczyn jednocześnie – albo okazują się nieodpowiednie w praktyce. 

Sprawozdawczyni jest jednak zdania, że nawet gdyby można było wcześniej wyeliminować 
dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne, zdefiniowaną w dyrektywach UE 
2000/43 i 2000/78, to nadal mielibyśmy do czynienia z wykluczeniem społeczno-
ekonomicznym większości Romów, zważywszy na wielość wzajemnie ze sobą powiązanych 
czynników, które do tego wykluczenia prowadzą (np. niekorzystne uwarunkowania 
geograficzne, niedostateczna edukacja czy upadek gospodarek centralnie planowanych 
sprzyjających zatrudnieniu wielu niewykwalifikowanych robotników), oraz na częste bariery 
fizyczne (np. oddalenie dostępnych miejsc pracy, brak transportu i infrastruktury). Z tego 
względu działania antydyskryminacyjne i działania w zakresie zwalczania rasizmu – choć 
niezbędne – same w sobie nie wystarczają, by zniwelować historyczne zapóźnienie 

                                               
1 MARCINČIN A. i MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity 
(Koszty niewłączenia – kluczem do integracji jest poszanowanie różnorodności). Open Society Foundation, 
Bratysława.
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dotykające Romów1.

6. Integracja społeczno-ekonomiczna w perspektywie praw człowieka
Sprawozdawczyni uważa, że strategia dążąca do integracji społeczno-ekonomicznej Romów 
nie zaszkodzi polityce antydyskryminacyjnej i prawu w tej dziedzinie, lecz je uzupełni. 
Ponadto, uwzględniając zakres zjawiska wykluczenia, ogólna integracja Romów jest 
zasadniczo kwestią z zakresu praw człowieka. Znaczna część populacji europejskich Romów 
żyje w warunkach tak dalekich od wyznaczonych standardów – jest niemal całkowicie odcięta 
od gospodarki, co sprawia, że osoby te nie mogą korzystać z przysługujących im 
podstawowych praw człowieka – że dążenie do ich integracji społecznej nie może być 
postrzegane jedynie w ramach ogólnych dostosowań w polityce, ale musi dokonać się w 
drodze wypełnienia jednej z największych luk w dziedzinie przestrzegania praw 
konstytucyjnych i praw człowieka w Europie. 

Unijne starania zmierzające do zmniejszenia poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego 
europejskich Romów muszą zatem skoncentrować się przede wszystkim na przestrzeganiu 
i promowaniu praw człowieka drugiej i trzeciej generacji, aby uzupełnić prawnie 
egzekwowalne prawa człowieka pierwszej generacji, tj. prawa związane z ludzką godnością, 
prawa polityczne i pozostałe prawa jednostki. 

7. Wykraczając poza prawo miękkie
Większość działań UE na rzecz Romów – rezolucje, sprawozdania, oświadczenia, konkluzje 
i komunikaty – należą do kategorii tzw. prawa miękkiego i stanowią „szarą strefę” między 
środkami pozbawionymi mocy prawnej a prawem właściwym2. W ciągu ostatnich kilku lat 
opracowano szereg inicjatyw międzynarodowych, obejmujących słuszne propozycje 
i postępowe idee, lecz ich skutek jest co najmniej wątpliwy, z uwagi na to, że prawo miękkie 
samo w sobie nie wystarcza, by doprowadzić do integracji społecznej Romów. 

Zdaniem sprawozdawczyni główny wniosek z tych inicjatyw jest taki, że górnolotne hasła 
polityczne nigdy nie zostaną zrealizowane bez odpowiedniej podstawy prawnej, wsparcia 
finansowego i zachęt oraz unijnego mechanizmu w celu koordynacji działań 
zainteresowanych stron, od samorządów po Radę, przy wykorzystaniu zalet, jakie daje 
wielopoziomowe sprawowanie rządów. 
Strategia UE w dziedzinie integracji Romów może powstać w oparciu o zadania, cele, zasady 
i instrumenty określone w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zob. odniesienia), jak też 
w oparciu o wspólne kompetencje i działania wspierające, koordynacyjne i uzupełniające 
Unii. 

8. Jednoznaczne, ale nie wyłączające ukierunkowanie
Z uwagi na to, że dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną jest zasadniczym, lecz 
tylko jednym z czynników – takich jak słabe wykształcenie i wykluczenie terytorialne –
stanowiących o wykluczeniu społecznym i gospodarczym europejskich Romów, wykluczenie 
                                               
1 DE SCHUTTER, O. i VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and Possible 
Future (Rola Unii w integracji Romów: sytuacja obecna i możliwe perspektywy), w: European Diversity and 
Autonomy Papers EDAP 2/2005.
2 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law (Refleksje na temat 
stosunku traktatów do prawa miękkiego), w: International & Comparative Law Quarterly 48 s. 901-913. 
Cambridge.
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to może zostać najlepiej zrozumiane, jeżeli potraktuje się Romów nie jako grupę etniczną, ale 
jako kluczowych uczestników gospodarki danego państwa. W myśl zasady nr 2 i zasady nr 4 
wspólnych podstawowych zasad integracji Romów, określających „jednoznaczne, lecz 
niewyłączające ukierunkowanie” oraz „ukierunkowanie na główny nurt”, strategia UE musi 
koncentrować się na tych wspólnych cechach gospodarczych społecznie wykluczonych 
Romów, a nie dążyć do rozwiązania wszelkich problemów społecznych, z jakimi musi się 
zmierzyć każda grupa należąca do wyraźnie zróżnicowanej populacji europejskich Romów. 
Pomimo kwestii właściwych dla danego państwa lub regionu, jak dostępność obozowisk dla 
ludności wędrownej czy brak dokumentacji osobowej w niektórych krajach, warunki 
społeczne i gospodarcze oraz oczekiwania samych wspólnot romskich są bardzo zbliżone we 
wszystkich krajach.

9. Przeciwdziałanie wykluczeniu w wymiarze terytorialnym
Wyraźną cechą wykluczenia Romów jest terytorialny wymiar marginalizacji. Geograficzne 
rozmieszczenie obszarów o niekorzystnej sytuacji społecznej nie jest jednolite w państwach 
członkowskich, gdyż ubóstwo i wykluczenie społeczne skupia się w słabo rozwiniętych 
mikroregionach, które w wielu nowych państwach członkowskich są w dużym stopniu 
zamieszkałe przez Romów. Ten aspekt wykluczenia jest obecnie niewidoczny statystycznie, 
ponieważ zakres analizy, procesu decyzyjnego i planowania jest zbyt szeroki, by 
zlokalizować te miejsca występowania sytuacji kryzysowej znajdujące się na obszarach 
peryferyjnych wewnątrz regionów lub w niedostatecznie rozwiniętych mikroregionach. 
W większości przypadków problemem tym nie można się zająć w ramach nomenklatury 
NUTS, lecz na poziomie LAU 1 i LAU 2, warto więc rozważyć przeznaczenie środków na 
szczeblu UE specjalnie na zniwelowanie różnic w regionach planistyczno-statystycznych 
LAU 1.

Sprawozdawczyni jest zdania, że w ramach Strategii niezbędne jest stworzenie 
ogólnoeuropejskiej mapy kryzysowej, aby zmierzyć te mikroregiony i skierować do nich 
kompleksowe programy rozwojowe oparte na przekrojowym zintegrowanym podejściu 
i umożliwiające natychmiastową interwencję. Obszary te należy wskazać na podstawie ich 
cech charakterystycznych, takich jak: dostępność miejsc pracy, odległość od ośrodków 
miejskich, wysoka stopa bezrobocia, niezadowalające usługi publiczne, brak odpowiedniej 
infrastruktury, niskie dochody, niski poziom edukacji, słabo wykształcone zasoby ludzkie, 
nierozwinięta infrastruktura transportowa, napięcia społeczne itp.

10.  Ramy instytucjonalne i finansowanie
Utworzenie nowego organu w celu koordynacji Strategii i nadzoru nad nią nie byłoby 
konieczne i generowałoby zbędne koszty ogólne.  Zadania z zakresu nadzorowania, 
koordynacji i monitorowania musi wykonywać Komisja i w tym celu korzystne byłoby 
rozważenie możliwości zachowania grupy zadaniowej ds. Romów jako organu stałego. 
Zdaniem sprawozdawczyni Strategia powinna być przede wszystkim wewnętrzną strategią 
UE, a ogólny nadzór nad dziedzinami i celami priorytetowymi należy powierzyć strukturom 
wspólnotowym, które powinny przygotowywać coroczne sprawozdanie z postępów realizacji 
Strategii oraz ocenę wyników, jak też wnioski do Rady. W tym kontekście można by 
opracować tabelę wyników europejskiej strategii dotyczącej Romów, podobną do tabeli 
wyników jednolitego rynku.
Aby przedstawić realistyczną analizę postępów oraz spełnić wymóg skutecznego 
monitorowania, niezbędne są wspólne, porównywalne i wiarygodne wskaźniki. 
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Sprawozdawczyni zaleca zatem przyjęcie tzw. wskaźników z Laeken1 oraz ich składowych 
w celu pomiaru wykluczenia społecznego i terytorialnego oraz oceny postępów. 

Sprawozdawczyni uważa ponadto, że istotne korzyści praktyczne przyniosłoby wyznaczenie 
organu administracyjnego lub urzędnika rządowego do pełnienia funkcji krajowego punktu 
kontaktowego ds. realizacji celów Strategii, a także do udzielania porad i dostarczania 
materiałów do refleksji Komisji, która nadzoruje tę Strategię.

Analogicznie do zaleceń Komisji2 w sprawie inicjatywy UE 2020 część budżetu 
przeznaczonego na spójność powinna zostać umieszczona w rezerwie na wykonanie Strategii, 
która mogłaby zapewnić niezbędne zasoby i zdecydowane zachęty do realizacji tej Strategii, 
z jednej strony dzięki odejściu od ogólnej praktyki dużych płatników, którzy zwiększają 
swoje zyski z niewykorzystanych funduszy, a z drugiej strony dzięki przyznaniu funduszy na 
zasadzie konkurencyjnej, na podstawie tego, w jaki sposób proponowany projekt lub działanie 
wspiera cele Strategii i przyczynia się do ich realizacji. 

                                               
1 Zob. np. sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej na temat wskaźników w dziedzinie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego przedstawione Radzie Europejskiej z Laeken, która odbyła się w dniach 14–15 grudnia 2001 r.
2 Komunikat Komisji nr 642 z 9.11.2010 r. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności.


