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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k stratégii EÚ pre oblasť integrácie Rómov
(2010/2276(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 21 Charty základných práv, ktorý sa týka nediskriminácie,

– so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorý vymedzuje ľudskú dôstojnosť, 
slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv ako základné 
hodnoty Európskej únie,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii, ktorý na EÚ prenáša právomoci v 
oblasti boja proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, v oblasti podpory sociálnej 
spravodlivosti a ochrany a v oblasti podpory hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,

– so zreteľom na článok 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, na ktorého právnom základe 
Európska únia koná vtedy, ak členské štáty nemôžu uspokojivo dosiahnuť ciele 
zamýšľané touto činnosťou, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie,

– so zreteľom na článok 9 a článok 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré Úniu 
zaväzujú k tomu, aby prihliadala na – ako na horizontálnu požiadavku – podporu vysokej 
úrovne zamestnanosti, záruku primeranej sociálnej ochrany, boj proti sociálnemu 
vylúčeniu a vysokú úroveň vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia, 
ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu rasy alebo etnického pôvodu,

– so zreteľom na článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý Radu splnomocňuje 
na prijatie vhodných opatrení na boj proti diskriminácii založenej na rasovom alebo 
etnickom pôvode,

– so zreteľom na článok 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý ustanovuje ako 
ciele Únie a členských štátov podporu zamestnanosti, lepšie životné a pracovné 
podmienky a riadnu sociálnu ochranu,

– so zreteľom na článok 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý vymedzuje oblasti, 
v ktorých Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov, a najmä na článok 153 ods. 
1 písm. h) o integrácii osôb vylúčených z trhu práce a článok 153 ods. 1 písm. j) o boji 
proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti,

– so zreteľom na článok 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (doložka flexibility), ktorý 
umožňuje prijať vhodné opatrenia na dosiahnutie niektorého z cieľov uvedených 
v zmluvách,

– so zreteľom na Hlavu XVIII Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá sa týka 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o situácií Rómov v Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii2,
– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES 

o práve občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať 
a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 31. januára 2008 o európskej stratégii riešenia rómskej 
otázky4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2009 o sociálnej situácii Rómov a zlepšení ich 
prístupu na trh práce v rámci EÚ5

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o druhom európskom samite o integrácii 
Rómov6

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod7,

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní8,

– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji 
proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného 
práva9,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 437/2010 z 19. mája 
2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev10,

– so zreteľom na závery Európskej rady z decembra 2007 a júna 2008, ako aj závery Rady 
pre všeobecné záležitosti z decembra 2008;

– so zreteľom na závery Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti o integrácii Rómov, prijatej 8. júna 2009 v Luxemburgu, a s osobitným 
zreteľom na desať spoločných základných zásad integrácie Rómov, ktoré tvoria súčasť 
týchto záverov,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o sociálnej a ekonomickej integrácii Rómov 
                                               
1 Dokument Európskeho parlamentu P6_TA(2005)0151.
2 Dokument Európskeho parlamentu P6_TA(2006)0244.
3 Dokument Európskeho parlamentu P6_TA(2007)0534.
4 Dokument Európskeho parlamentu P6_TA(2008)0035.
5 Dokument Európskeho parlamentu P6_TA(2009)0117.
6 Dokument Európskeho parlamentu P7_TA(2010)0085.
7 Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
8 Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000, s. 16.
9 Ú. v. EÚ L 328, 6. 12. 2008, s. 55.
10 Ú. v. EÚ L 132, 29. 5. 2010, s. 1.



PR\840832SK.doc 5/12 PE454.401v01-00

SK

(KOM(2010)0133),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom „Rómovia v Európe: 
využívanie nástrojov a politík Európskej únie na začleňovanie Rómov – správa o pokroku 
za roky 2088 – 2010“1,

– so zreteľom na prvý európsky samit o integrácii Rómov, ktorý sa uskutočnil 16. 
septembra 2008 v Bruseli a druhý európsky samit o integrácii Rómov, ktorý sa uskutočnil 
8. apríla 2010 v Córdobe,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre regionálny rozvoj a 
Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2010),

A. keďže veľká časť z 10 až 12 miliónov európskych Rómov sa potýka s neznesiteľnou 
mierou sociálneho a hospodárskeho vylúčenia a nemôže uplatňovať svoje ľudské práva,

B. keďže EÚ vypracovala celý rad užitočných nástrojov na podporu integrácie Rómov, ale 
tieto nástroje sú roztrieštené v rôznych oblastiach politiky a ich účinok sa dá ťažko 
odmerať,

C. keďže napriek existencii početných mechanizmov spolupráce a inštitúcií problémy a 
výzvy týkajúce sa integrácie Rómov neboli doposiaľ účinne vyriešené, a preto nie je 
súčasný stav udržateľný,

D. keďže zákaz diskriminácie – hoci je nevyhnutný – nie je sám o sebe postačujúci 
na prekonanie historického znevýhodnenia Rómov a keďže je preto potrebné doplniť 
právne predpisy a politiky v oblasti rovnoprávnosti tak, aby riešili konkrétne potreby 
Rómov týkajúce sa naplnenia ich ľudských práv v oblasti zamestnanosti, bývania, 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania a prístupu k nim prostredníctvom stratégie 
na úrovni EÚ,

1. žiada Komisiu, aby navrhla, a Radu, aby prijala Stratégiu EÚ pre oblasť integrácie Rómov 
(ďalej len „stratégia“) ako orientačný, komplexný akčný plán vychádzajúci z miestnych 
podmienok, ktorý sa pripraví a bude vykonávať na viacúrovňovom základe a ktorý sa 
bude môcť podľa potreby vyvíjať. Tento plán by mal vychádzať z úloh, cieľov, zásad a 
nástrojov stanovených v zmluvách a Charte základných práv, ako sa uvádza vyššie, a zo 
spoločných právomocí a podporných, koordinačných a doplňujúcich činností Únie;

2. vyzýva Komisiu, aby:

(a) schválila prioritné oblasti stratégie, a to najmä:

- zákaz diskriminácie a ľudské práva,

- vzdelávanie,
                                               
1 SEK(2010) 400.
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- zamestnanosť,

- bývanie,

- zdravotnú starostlivosť a

- posilnenie rómskej občianskej spoločnosti;

(b) vymedzila ciele stratégie, ktoré sa viažu na prioritné oblasti, a to najmä:

- protidiskriminačné opatrenia a zlepšovanie informovanosti,

- predsudky, stereotypy, rasizmus a protirómske zmýšľanie,

- ochranu obetí porušovania ľudských práv,

- prístup ku kvalitnému vzdelaniu,

- odborné vzdelávanie dospelých a prístup k celoživotnému vzdelávaniu,

- infraštruktúru základnej starostlivosti,

- odstránenie segregácie na školách,

- vzdelávanie v ranom detstve,

- medzikultúrne vzdelávanie,

- opatrenia, ktorými sa zabráni predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a 
akademickému neúspechu,

- stredné a vyššie vzdelávanie,

- boj proti nadmernému zastúpeniu Rómov v osobitných školách,

- mikropôžičky na podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť,

- odstránenie segregácie v oblasti bývania a územnej segregácie,

- riešenie infraštrukturálnych a environmentálnych otázok bývania,

- prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a preventívnym opatreniam,

- zmenšenie nerovností v oblasti zdravia,

- budovanie kapacít,

- aktívne občianstvo,

- rozširovanie,
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- rodovú rovnosť,

3. zdôrazňuje, že je dôležité stratégiu schváliť a kontrolovať transparentným spôsobom, 
pričom hlavná zodpovednosť musí spočívať na demokraticky zodpovedných ministroch 
v rámci Rady, a zdôrazňuje, že stratégia by v žiadnom prípade nemala rozdeľovať EÚ a 
vytvárať rozpory medzi členskými štátmi;

4. vyzýva Komisiu, aby:

– sa ujala vedúcej úlohy, pokiaľ ide o strategickú koordináciu týkajúcu sa pokroku 
dosiahnutého v prioritných oblastiach a plnenia cieľov viažucich sa na stratégiu 
v spolupráci s členskými štátmi a v súlade so zásadou subsidiarity,

– prevzala zodpovednosť za koordináciu, monitorovanie, podávanie správ, pomoc pri 
vykonávaní a kontrole, a stala sa tak nezávislým, viacsektorovým orgánom slúžiacim 
ako „vonkajší koordinátor“, ktorý môže posúdiť a vyvážiť rôzne národné a sektorové 
záujmy spôsobom, ktorý je prijateľný pre všetkých,

– pravidelne preskúmavala stratégiu a v prípade potreby ju aktualizovala a usilovala sa 
o schválenie uskutočnených zmien Radou;

– zohľadnila prioritné oblasti a ciele stratégie vo všetkých svojich príslušných 
politických iniciatívach a pri plánovaní programu,

– podávala správy o pokroku stratégie a o hodnotení výsledkov a každoročne 
informovala Radu a Parlament,

– prostredníctvom európskej rómskej platformy zabezpečila účasť príslušných 
zainteresovaných strán a rómskych komunít na všetkých úrovniach a spolupracovala 
s ďalšími inštitúciami, členskými štátmi a regiónmi, medzinárodnými finančnými 
inštitúciami, nadnárodnými plánovacími orgánmi a medzivládnymi organizáciami;

5. vyzýva Komisiu, aby do stratégie zapracovala hľadisko rozširovania a pritom rešpektovala 
postavenie všetkých účastníkov, zreteľne vymedzila komunikačné kanály a zaangažovala 
kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny;

6. vyzýva členské štáty, aby menovali vládneho úradníka alebo správny orgán, ktorý by pre 
vykonávanie stratégie slúžil ako národné kontaktné miesto;

7. vyzýva Komisiu a Radu, aby schválili rozšírené a podrobné zloženie ukazovateľov 
z Laekenu, ktorými sa meria sociálne a územné vylúčenie a vyhodnocuje dosiahnutý 
pokrok; zdôrazňuje, že horizontálne členenie ukazovateľov z Laekenu sa musí rozšíriť aj 
na najmenšie štatisticko-administratívne jednotky (LAU 1 a LAU 2);

8. vyzýva Komisiu, aby vypracovala európsky krízový plán, ktorý vymedzí, zhodnotí 
a preskúma tie mikroregióny EÚ, ktorých obyvateľstvo je najviac postihnuté chudobou 
a sociálnym vylúčením na základe nasledujúcich charakteristík:

- dostupnosť pracovných miest,
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- vzdialenosť od mestských centier,

- vysoká miera nezamestnanosti,

- nedostatočné verejné služby,

- nevhodné environmentálne podmienky,

- nedostatok spoločností v blízkosti,

- chýbajúca vhodná infraštruktúra,

- nízke príjmy,

- nízka úroveň vzdelania,

- nedostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov,

- slabá/drahá dopravná infraštruktúra,

- sociálne napätie;

9. vyzýva Komisiu a Radu, aby s cieľom výslovne podporiť stratégiu v budúcom 
viacročnom finančnom rámci vyčlenili z finančných prostriedkov určených na kohéznu 
politiku určitú časť na vytvorenie výkonnostnej rezervy pre Stratégiu EÚ pre Rómov;

10. vyzýva Komisiu, aby vytvorila priame prepojenie medzi prideľovaním finančných 
prostriedkov a výsledkami tým, že bude požadovať, aby bola v rámci prostriedkov 
rozčlenených podľa krajín určitá percentuálna časť viazaných rozpočtových prostriedkov 
vyčlenená ako výkonnostná rezerva v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na fondy;

11. zdôrazňuje, že finančné prostriedky vyčlenené na stratégiu by sa mali uvoľňovať na 
základe súťaže, a to podľa kritéria, akým spôsobom navrhovaný projekt alebo zásah 
podporuje a realizuje ciele stratégie;

12. vyzýva členské štáty, aby v rámci štrukturálnych fondov EÚ realizovali horizontálnu 
prioritu „marginalizované spoločenstvá“;

13. vyzýva Komisiu a Radu, aby v maximálne možnej miere využívali programy v rámci 
cieľa Európska územná spolupráca, ako sú programy cezhraničnej spolupráce, nadnárodné 
a medziregionálne programy spolupráce a využili možnosti, ktoré ponúka Európske 
zoskupenie územnej spolupráce;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
1. Dedičná deprivácia a sústreďovanie chudoby do get
Charakter chudoby sa za posledné dve desaťročia v strednej a juhovýchodnej Európe, kde žije 
väčšina európskych Rómov, dramaticky zmenil. V dôsledku bezvýchodiskovej povahy 
plánovaných ekonomík, zásadných hospodárskych premien, ktoré sa udiali po páde 
komunizmu, a reštrukturalizácie národných hospodárstiev, stratila náhle väčšina Rómov –
podobne ako ich súputníci z radov väčšinového obyvateľstva – uplatnenie na trhu práce 
a postupne bola vytlačená na okraj spoločnosti. Keďže tradičné spoločenstvá Rómov boli 
zničené a zároveň sa znemožnila ich sociálna mobilita, stali sa najviac vylúčenou 
podskupinou spoločnosti, a ostali takmer úplne bez kontaktu s národnými hospodárstvami1.

2. Demografický dynamizmus
V porovnaní s podobne vylúčenými spoločenstvami väčšinového obyvateľstva nájdeme pri 
rómskom obyvateľstve jednu odlišnú črtu, ktorá má veľký význam pre hospodárstvo: 
demografický dynamizmus. Rómske a nerómske obyvateľstvo charakterizujú opačné 
demografické trendy: kým väčšinová spoločnosť rýchlo starne, podiel Rómov rýchlo narastá. 
Napríklad zatiaľčo v Maďarsku v súčasnosti predstavujú Rómovia podľa odhadov 6 až 8 % 
celkovej populácie, podľa niektorých odhadov je každý piaty až šiesty novorodenec rómskeho 
pôvodu a podiel Rómov na ekonomicky aktívnom obyvateľstve presiahne do roku 2050 50 
%2. Z tohto dôvodu je osobitne dôležité vziať do úvahy, že na jednej strane percentuálny 
podiel Rómov na ekonomicky aktívnom obyvateľstve, ktorá na svojich pleciach nesie celý 
systém sociálneho zabezpečenia, neustále rastie, a na druhej strane tu existuje obrovský 
potenciál, ak sa podarí reintegrácia obrovského počtu nezamestnaných na trh práce.

3. Výhody integrácie
Integrácia Rómov je potrebnou a z dlhodobého hľadiska finančne výhodnou investíciou: z 
pohľadu 20 až 30-ročného obdobia je lacnejšie Rómov integrovať ako udržiavať ich 
nevyhovujúce sociálno-ekonomické podmienky. Ak by sa mieru zamestnanosti Rómov 
podarilo zvýšiť na úroveň, ktorú dosahuje väčšinové obyvateľstvo, zvýšila by sa celková 
miera zamestnanosti o 5 až 10 % v závislosti od podielu rómskej populácie. Keďže 
zamestnanosť má vplyv na rast HDP, došlo by k zásadnému zlepšeniu všetkých ukazovateľov 
založených na percentuálnom podiele HDP na obyvateľa.

Podľa štandardných ekonomických modelov, ako je model Svetovej banky3, zvýšená účasť na 
trhu práce je nevyhnutná pre uľahčenie hospodárskeho rastu a vyžaduje si najmä účasť tých, 
ktorí sú v produktívnom veku, no nezamestnaní. Podiel Rómov starších ako 50 rokov je 
všeobecne nižší v porovnaní s európskym priemerom, a ich podiel na obyvateľstve mladšom 
ako 30 rokov podstatne vyšší. Rómovia preto predstavujú značné a neustále rastúce percento 
zdrojov potrebných na zvýšenie účasti na trhu práce a mohli by podnietiť 4 až 6 % rast HDP.

4. Cena vylúčenia
Tým, že členské štáty nepovažujú integráciu Rómov za svoju prioritu, míňajú nielen značný 
                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, Regionálna správa o 
ľudskom rozvoji, Bratislava, Slovensko.
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth, Central European Mangement Intelligence, Budapešť.
3 de Laat, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion, Svetová banka.
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finančný kapitál, ale najmä sociálne príspevky. Straty zahŕňajú:
o nepriame náklady zo straty HDP – v dôsledku sociálneho vylúčenia nevytvárajú 

nezamestnaní Rómovia žiaden domáci produkt,
o sociálnu podporu a sociálne dávky, ako aj sociálne a zdravotné zabezpečenie, ktoré štát 

poskytuje chudobným,
o zvýšené zdravotné náklady ako dôsledok nevyhovujúcich životných podmienok,

o zbytočné náklady na vzdelávanie – náklady na segregované školy a školy na nízkej 
úrovni, ktoré neposkytujú kvalitné vzdelanie, predstavujú vyhodené peniaze,

o dodatočné náklady na bezpečnosť ako dôsledok vyššej kriminality spôsobenej sociálno-
ekonomickou depriváciou;

o administratívne náklady na kontrolu nad tokom výdavkov na sociálne zabezpečenie1.
Stručne povedané, je dôležité uvedomiť si, že integrácia Rómov nie je čisto povinnosťou 
v zmysle ľudských práv, ale aj hospodárskou nutnosťou, a nie je to len morálny imperatív, ale 
aj čisto finančný záujem všetkých členských štátov.

5. Doplnenie antidiskriminačných právnych predpisov a politík
V oblasti boja proti diskriminácii treba ešte vykonať veľa práce, a to vzhľadom na všeobecne 
rozšírenú protirómsku neznášanlivosť a nedostatočné uplatňovanie existujúcich nariadení, 
ktoré buď určité oblasti nepokrývajú, ako napríklad oblasť viacnásobnej diskriminácie, alebo 
sa pri ich uplatňovaní ukáže, že sú nepostačujúce.
Spravodajkyňa je však presvedčená, že hoci diskriminácia založená na etnickom základe –
ako ju vymedzujú smernice 2000/43 a 2000/78 – mohla už byť odstránená, sociálno-
ekonomické vylúčenie väčšiny Rómov bude aj naďalej pretrvávať, a to vzhľadom na 
množstvo vzájomne prepojených činiteľov, ktoré ju zapríčiňujú (napríklad nevýhody 
vyplývajúce zo zemepisnej polohy, nedostatočné vzdelanie alebo zrútenie centrálne 
plánových hospodárstiev, ktoré boli atraktívne pre veľké množstvo nízko kvalifikovanej 
pracovnej sily) a časté fyzické bariéry (napríklad vzdialenosť od dostupných pracovných 
miest, nedostatočná doprava a infraštruktúra). Z toho vyplýva, že hoci sú antidiskriminačné 
opatrenia a boj proti rasizmu nevyhnutné, samy osebe nepostačujú na to, aby preklenuli 
historické zaostávanie Rómov2.

6. Sociálno-ekonomická integrácia ako otázka ľudských práv
Spravodajkyňa je presvedčená, že stratégia zameraná na sociálno-ekonomickú integráciu 
Rómov nijako neohrozí, ale skôr bude dopĺňať nediskriminačné právne predpisy a politiky. 
Navyše, vzhľadom na rozsah vylúčenia, celková integrácia Rómov je v podstate otázkou 
ľudských práv. Podstatná časť európskych Rómov žije v takých nevyhovujúcich podmienkach 
– sú takmer úplne odrezaní od ekonomického systému, čo má za následok, že sú im upierané 
ich základné ľudské práva – že podporu pri ich sociálnom začleňovaní nemožno vnímať len z 
pohľadu úpravy všeobecných politík, ale tak, že táto podpora je potrebná na preklenutie 
jedného z najväčších nedostatkov, pokiaľ ide o naplnenie ústavných a ľudských práv 

                                               
1 Marcinčin A. a Marcinčinová Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity, 
Open Society Foundation, Bratislava.
2 DE SCHUTTER, O. and 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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v Európe.
Úsilie EÚ o zmiernenie chudoby a sociálneho vylúčenia európskych Rómov sa teda musí 
v prvom rade zamerať na plnenie a presadzovanie ľudských práv druhej a tretej generácie, 
ktoré majú dopĺňať právne vymáhateľné ľudské práva prvej generácie, ktorými sú napríklad 
práva spojené s ľudskou dôstojnosťou, politické práva a ďalšie práva osôb.

7. Za hranicami „soft law“(právne nezáväzných predpisov)
Väčšina opatrení EÚ v prospech Rómov – uznesenia, správy, vyhlásenia, závery a oznámenia 
– patrí do kategórie „soft law“, preto z právneho hľadiska predstavujú tzv. šedú zónu medzi 
predpismi neprávnej povahy a pozitívnym právom1.V posledných rokoch došlo k niekoľkým 
medzinárodným iniciatívam, ktoré obsahovali dobré návrhy a pokrokové myšlienky, ale ich 
výsledok je prinajmenšom pochybný, čo poukazuje na skutočnosť, že právne nezáväzné 
predpisy samy osebe nestačia na podporu sociálneho začlenia Rómov.

Spravodajkyňa je presvedčená, že výsledkom týchto iniciatív je v prvom rade poznanie, že 
frázovité politické slogany nikdy nenadobudnú reálnu podobu bez primeraného právneho 
základu, finančnej podpory a podnetov a bez mechanizmu EÚ, ktorý by koordinoval činnosti 
zainteresovaných strán od miestnych vlád až po Radu, využívajúc tak výhody viacúrovňovej 
správy.
Stratégia EÚ v oblasti integrácie Rómov môže vzniknúť na základe úloh, cieľov, zásad 
a nástrojov stanovených v Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie ako 
aj v Charte základných práv (pozri odkazy) a na základe spoločných právomocí 
a podporných, koordinačných a doplňujúcich činností Únie.

8. Výslovné, ale nie výhradné zameranie
Keďže diskriminácia na základe etnického pôvodu je len jedným – hoci zásadným –
činiteľom vplývajúcim na sociálno-ekonomickú depriváciu európskych Rómov (medzi ktoré 
patrí napríklad nízka kvalifikácia a územné vylúčenie), vyplýva z toho, že ich vylúčenie 
možno najlepšie odstrániť tak, že sa k nim nebude pristupovať ako k etnickej skupine, ale ako 
k ekonomickej cieľovej skupine. V súlade so zásadou č. 2 a č. 4 spoločných základných zásad 
integrácie Rómov, v ktorých sa hovorí o výslovnom, ale nie výhradnom zameraní a o úsilí o 
začlenenie do väčšinovej spoločnosti, sa stratégia musí sústrediť na tieto spoločné 
hospodárske charakteristiky sociálne vylúčených Rómov namiesto toho, aby sa pokúšala 
riešiť všetky sociálne problémy, ktorými trpí niektorá konkrétna skupina pozoruhodne 
rôznorodého rómskeho obyvateľstva Európy. Odhliadnuc od takých problémov konkrétnych 
štátov alebo regiónov, akými je dostupnosť táborísk pre kočovníkov či chýbajúca osobná 
dokumentácia v niektorých krajinách, sociálne a ekonomické podmienky a požiadavky 
rómskych komunít sú vo všetkých krajinách mimoriadne podobné.

9. Ako čeliť územnému rozmeru vylúčenia
Ďalším zjavným znakom vylúčenia Rómov je územný rozmer marginalizácie. Zo 
zemepisného hľadiska je výskyt oblastí sociálneho znevýhodnenia v rámci členských štátov 
nerovnomerný, ale chudoba a sociálne vylúčenie sa sústreďujú do slabo rozvinutých 
mikroregiónov, ktoré v mnohých nových členských štátoch obývajú prevažne Rómovia. Toto 
hľadisko vylúčenia je v súčasnosti „štatisticky neviditeľné“, keďže rozsah analýz, 

                                               
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.
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rozhodovania a plánovania je príliš veľký na to, aby našiel tieto kritické miesta, ktoré 
vznikajú na periférii vnútroregionálnych oblastí alebo v zaostávajúcich mikroregiónoch. Vo 
väčšine prípadov sa tieto problémy nedajú vyriešiť použitím nomenklatúry NUPS, ale mohli 
by sa riešiť na úrovni LAU 1 a LAU 2 a oplatí sa zvážiť vyčlenenie zdrojov na úrovni EÚ 
zameraných konkrétne na zvýšenie počtu plánovaco-štatistických regiónov LAU 1.
Spravodajkyňa je presvedčená, že v rámci stratégie je potrebný celoeurópsky krízový plán, 
ktorý zhodnotí a zameria sa na tieto mikroregióny v rámci komplexných rozvojových 
programov vychádzajúcich z medzisektorového integrovaného prístupu, pričom umožní 
okamžitý zásah. Tieto oblasti by sa mali určiť na základe ich osobitných charakteristík akými 
sú: dostupnosť pracovných miest, vzdialenosť od mestských centier, vysoká miera 
nezamestnanosti, nedostatočné verejné služby, chýbajúca vhodná infraštruktúra, nízke príjmy, 
nízka úroveň vzdelania, nedostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov, slabá dopravná 
infraštruktúra, sociálne napätie atď.

10. Inštitucionálny rámec a finančné prostriedky
Zriadenie nového orgánu na koordináciu a dohľad nad stratégiou by bolo nepotrebným 
krokom a spôsobilo by zbytočné náklady. Úlohu dohľadu, koordinácie a monitorovania musí 
vykonávať Komisia a v tejto súvislosti by bolo vhodné zvážiť ponechať si ako stály orgán 
pracovnú skupinu pre rómov.

Spravodajkyňa považuje za nevyhnutné, aby stratégia bola predovšetkým vnútornou 
stratégiou EÚ a aby všeobecný dohľad nad prioritnými oblasťami a cieľmi prebiehal v rámci 
štruktúr Spoločenstva, pričom by sa ročné správy o pokroku stratégie, hodnotenie výsledkov a 
návrhy podávali Rade. V tejto súvislosti by sa mohla vytvoriť hodnotiaca tabuľka pre
európsku rómsku stratégiu – mechanizmus podobný hodnotiacej tabuľke jednotného trhu.
Len na základe spoločných, porovnateľných a spoľahlivých ukazovateľov je možné 
predkladať realistické analýzy pokroku a splniť požiadavku účinného monitorovania. 
Spravodajkyňa preto odporúča, aby sa na meranie sociálneho a územného vylúčenia ako aj 
vyhodnocovanie pokroku prijali ukazovatele z Laekenu1.
Spravodajkyňa je navyše presvedčená, že menovanie správneho orgánu alebo vládneho 
úradníka, ktorý by fungoval ako národné kontaktné miesto pre vykonávanie cieľov stratégie a 
okrem toho aj ako poradný zdroj a zdroj pripomienok pre Komisiu, ktorá by nad stratégiou 
dohliadala, by prinieslo značný praktický prospech.
Podobne, ako sa to uvádza v odporúčaniach Komisie2 týkajúcich sa iniciatívy EÚ 2020, časť 
kohézneho rozpočtu by sa mala vyčleniť ako výkonnostná rezerva pre stratégiu, ktorá na 
jednej strane ukončí všeobecne zaužívanú prax, pri ktorej veľkí prispievatelia maximalizujú 
svoje výnosy z nevyužitých finančných prostriedkov a na druhej strane bude finančné 
prostriedky prideľovať na základe súťaže podľa kritéria, akým spôsobom navrhovaný projekt 
alebo zásah podporuje a realizuje ciele stratégie, a ktorá by mohla poskytnúť nevyhnutné 
zdroje a rozhodujúce podnety potrebné pre realizáciu stratégie.

                                               
1 Pozri napríklad The Social Protection Committee’s Report on Indicators in the field of poverty and social 
exclusion, predloženú Európskej rade v Laekene 14. a 15. decembra 2001.
2 Oznámenie Komisie č. 642 z 9. 11. 2010 Závery piatej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej kohézii: 
budúcnosť kohéznej politiky


