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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Petiční výbor

30. 8. 2012

SDĚLENÍ ČLENŮM

Věc: Petice 1365/2011, kterou předložil Jiří Focht, státní příslušník České 
republiky, za občanské sdružení „Za rozvoj Kružberka“, se třemi podpisy, ve 
věci úpadku regionu Moravice

1. Shrnutí obsahu petice

Předkladatelé petice protestují proti sociálnímu úpadku této oblasti, který je mimo jiné 
způsoben sociální politikou vlády České republiky, jež má v úmyslu sem přesunout sociálně 
slabé obyvatele včetně mnoha příslušníků romské menšiny.

2. Přípustnost

Prohlášena za přípustnou dne 20. dubna 2012. Komise byla podle čl. 202 odst. 6 jednacího 
řádu požádána o poskytnutí informací.

3. Odpověď Komise obdržená dne 30. srpna 2012

„Předkladatelé petice, kteří jsou státními příslušníky České republiky a obyvateli regionu 
Moravice, si stěžují na sociální úpadek jejich regionu, který je mimo jiné způsoben úmyslem 
tzv. podnikatelů – majitelů budov/bytů –, kteří mají v úmyslu sem přesunout sociálně slabé 
obyvatele včetně mnoha příslušníků romské menšiny a vybudovat zde ghetto. Dosti štědrý 
systém sociální ochrany v České republice, který rovněž nabízí sociálně slabým příspěvky na 
bydlení, je často těmito majiteli budov/bytů zneužíván.

Mnoho Romů je často oběťmi rasismu, diskriminace a sociálního vyloučení ze základních 
oblastí života. Zejména Romové žijící v sociálně vyloučených oblastech – ghettech – jsou 
vystaveni riziku chudoby a sociálního vyloučení a hůře se dostávají k sociálním službám, 
zdravotní péči a důstojnému bydlení. Nízká úroveň vzdělání, diskriminace na pracovním trhu
a přetrvávající nízká motivace vyplývající ze systému sociálních výhod vedou k vysoké míře 
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nezaměstnanosti. Lepší integrace Romů je proto jak morální, tak ekonomickou nutností, která 
bude navíc vyžadovat změnu myšlení většiny lidí, a také členů romských komunit.

Členské státy mají prvotní odpovědnost a pravomoci ke změně postavení marginalizovaných 
skupin osob, takže opatření na podporu Romů jsou v prvé řadě a především v jejich rukou. [Je 
rovněž třeba si uvědomit, že s ohledem na decentralizaci je řešení problematiky spojené
s ghetty v prvé řadě v pravomoci městských zastupitelstev a že vláda může pouze změnit 
nastavení systému sociální ochrany s cílem předejít obdobnému zneužívání sociálních výhod.]

Evropská unie jim pro podporu řešení této situace poskytuje širokou škálu právních, 
politických a finančních nástrojů.

Evropská komise v pondělí 21. května 2012 přijala první zprávu hodnotící vnitrostátní 
strategie integrace Romů, které členské státy předložily v reakci na rámec EU pro integraci 
Romů předložený v dubnu loňského roku.

Rámec EU vyzývá členské státy EU, aby řešily sociální a ekonomické vyloučení Romů ve 4 
klíčových oblastech – vzdělání, zaměstnanost, zdravotní péče a bydlení – a zajistily, aby 
Romové nebyli diskriminováni a bylo s nimi zacházeno jako s ostatními státními příslušníky 
EU s rovným přístupem k základním právům.

Všechny členské státy včetně České republiky předložily své vnitrostátní strategie, což svědčí
o tom, že zde existuje silný politický závazek řešit tuto problematiku. Je však třeba udělat 
mnohem více, pokud jde o zajištění dostatečných finančních prostředků na začlenění Romů, 
zavedení monitorovacích mechanismů a boj proti diskriminaci a segregaci.

Vláda České republiky v roce 2009 přijala koncepci pro integraci Romů na období 2010–2013
a předložila ji Evropské komisi dne 19. února 2012. Opatření navržená vládou České 
republiky pro začlenění Romů ve 4 klíčových oblastech (vzdělání, zaměstnanost, zdravotní 
péče a bydlení) jsou vítána, nicméně je třeba klást větší důraz na rozvoj předškolního 
vzdělávání a opatření s cílem zabránit segregaci ve vzdělávání, na dostupnost a cílený přístup 
sociálních služeb pro romské uchazeče o práci s cílem zlepšit jejich možnosti integrace na trh 
práce. Strategie by mohla být dále doplněna o konkrétní opatření k zajištění 
nediskriminačního přístupu ke zdravotní péči a bydlení. 

Rada v červnu 2012 přijala doporučení k národnímu programu reforem České republiky na 
rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012–
2015. Rada České republice doporučila přijmout další opatření k podstatnému zvýšení 
dostupnosti cenově přístupné a kvalitní předškolní péče o dítě, posílit veřejné služby 
zaměstnanosti zvýšením kvality a efektivity odborné přípravy, pomoci při hledání zaměstnání
a individualizovaných služeb, včetně externě zadaných služeb, a vytvořit rámec pro 
hodnocení zaměřený na zlepšení v oblasti povinné školní docházky. Všechna tato doporučení 
jsou velmi důležitá pro Romy.

Pracovní dokument útvarů podporující tato doporučení zmiňoval problematiku sociálně 
vyloučených komunit, jako je zmíněné ghetto. Komise považuje za jeden z hlavních možných 
příspěvků České republiky k cíli EU snížit do roku 2020 počet chudých o 20 milionů osob 
právě zlepšení stavu těchto oblastí a jejich postupné vymýcení.
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Navíc Komise prostřednictvím strukturálních fondů poskytuje finanční pomoc na dosažení 
tohoto cíle v oblasti chudoby a sociálního vyloučení. V České republice existuje několik 
operačních programů určených pro boj proti sociálnímu vyloučení a ke zlepšení situace Romů 
včetně řešení problematiky sociálně vyloučených oblastí.

Závěr
Vypracování národních strategií je prvním krokem správným směrem. Nyní je třeba, aby je 
členské státy prováděly. Hlavním cílem by mělo být zavést skutečně integrovaná opatření
a zajistit účinnost intervencí, které velmi často za značné vynaložené finanční prostředky 
nepřináší odpovídající hodnotu. Evropská komise bude tuto skutečnost pravidelně sledovat.

Evropská komise očekává, že vláda České republiky bude řešit priority, které jsou ve zprávě 
uvedeny. Komise každoročně přezkoumá provádění vnitrostátních strategií integrace Romů
a bude podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě. Zohledněn bude také rámec strategie 
Evropa 2020. 

Komise každoročně přezkoumá národní programy reforem členských států a pokrok, pokud 
jde o doporučení, která jsou státům každoročně dávána.

Jelikož sociálně vyloučené oblasti (ghetta) jsou ohniskem chudoby, sociálního vyloučení, 
rovněž však sociopatologických jevů a trestné činnosti, bude Komise věnovat pozornost 
řešení tohoto problému v budoucnosti, a to rovněž prostřednictvím strukturálních fondů. 
Komise očekává, že budou do značné míry vyřešeny v rámci nových operačních programů, 
které má Česká republika vypracovat v letech 2012–2013.


