
CM\911575LT.doc PE494.737v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

30.8.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1365/2011 dėl Moravicės regiono būklės blogėjimo, kurią pateikė
Čekijos pilietis Jiri Focht asociacijos „Za rozvoj Kruzberka“ vardu, su 3 
parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai protestuoja prieš šios vietovės socialinės būklės blogėjimą, kurį, be kita 
ko, sukėlė ir Čekijos Vyriausybės socialinė politika, nes ji linkusi čia perkelti skurdžiausių 
sluoksnių gyventojus, tarp jų daug romų tautinės mažumos atstovų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Peticijos pateikėjai, kurie yra Čekijos piliečiai ir Moravicės regiono gyventojai, skundžiasi dėl 
socialinės padėties regione blogėjimo, kurio priežastis, be kita ko, yra vadinamųjų verslininkų 
ketinimas sukurti getą – tai pastatų (butų) savininkai, kurie ketina čia perkelti skurdžiausių 
sluoksnių gyventojus, tarp jų daug romų tautinės mažumos atstovų. Šie pastatų (butų) 
savininkai dažnai išnaudoja pakankamai dosnią Čekijos Respublikos socialinės apsaugos 
sistemą, pagal kurią galima gauti ir socialinio būsto išmoką.

Daugelis romų dažnai tampa rasizmo, diskriminacijos ir socialinės atskirties nuo svarbiausių 
gyvenimo sričių aukomis. Visų pirma romams, gyvenantiems socialiai atskirtose vietovėse –
getuose, kyla skurdo ir socialinės atskirties pavojus, kai jie turi mažiau galimybių pasinaudoti 
socialinėmis paslaugomis, sveikatos priežiūra ir turėti tinkamą būstą. Žemas išsilavinimo 
lygis, diskriminacija darbo rinkose ir vis dar ne iki galo panaikintos socialinių išmokų 
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sistemos sudaromos paskatos nesistengti lėmė didelį nedarbą. Taigi geresnė romų įtrauktis yra 
ir moralinis, ir ekonominis uždavinys, dėl kurio, be to, turės pasikeisti daugumos žmonių, taip 
pat romų bendruomenių, mąstysena.

Pagrindinė atsakomybė ir kompetencija keisti marginalizuotų gyventojų padėtį priklauso 
valstybėms narėms, taigi visų pirma nuo jų priklauso, kokių romų rėmimo veiksmų bus 
imamasi. (Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl decentralizacijos getų problemų 
sprendimas visų pirma priklauso savivaldybėms ir kad vyriausybė, iš tikrųjų, gali tik pakeisti 
socialinės apsaugos sistemos sandarą, kad būtų išvengta tokio piktnaudžiavimo socialinėmis 
išmokomis.)

Siekdama padėti valstybėms narėms spręsti su šia padėtimi susijusius klausimus, ES parengė 
daug teisinių, politinių ir finansinių priemonių.

2012 m. gegužės 21 d. Europos Komisija patvirtino valstybių narių kaip atsaką į ES romų 
integracijos bendruosius principus pateiktas nacionalines romų integracijos strategijas.

ES bendruosiuose principuose valstybės narės raginamos spręsti socialinės ir ekonominės 
romų atskirties problemą 4 pagrindinėse srityse: švietimo, užimtumo, sveikatos ir būsto, tuo 
pačiu turi būti užtikrinama, kad romai nebūtų diskriminuojami, kad su jais būtų elgiamasi kaip 
su kitais ES piliečiais ir kad jie taip pat galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis.

Visos valstybės narės, įskaitant Čekijos Respubliką, pateikė nacionalines strategijas, iš kurių 
matyti, kad esama tvirto politinio įsipareigojimo spręsti šią problemą. Vis dėlto kalbant apie 
pakankamo romų integracijos finansavimo užtikrinimą reikia nuveikti daug daugiau, t. y. 
taikyti stebėjimo mechanizmus ir kovoti su diskriminacija ir segregacija.

2009 m. Čekijos Vyriausybė patvirtino 2010–2013 m. romų integracijos koncepciją ir 
2012 m. vasario 19 d. pateikė ją Europos Komisijai. Čekijos Vyriausybės pasiūlytos romų 
integracijos priemonės 4 pagrindinėse srityse (švietimas, užimtumas, sveikata ir būstas) 
vertinamos palankiai, tačiau daugiau dėmesio turėtų būti skiriama ankstyvajam ugdymui ir 
segregacijos panaikinimui švietimo srityje, prieinamoms ir tikslinėms socialinėms 
paslaugoms, skirtoms romų tautybės žmonėms, ieškantiems darbo, kad padidėtų jų galimybės 
integruotis į darbo rinką. Strategija galėtų būti dar patobulinta nustačius konkrečias 
priemones, kuriomis siekiama sudaryti nediskriminuojamąsias galimybes pasinaudoti 
sveikatos priežiūra ir turėti būstą. 

2012 m. birželio mėn. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją dėl Čekijos 2012 m. 
nacionalinės reformų programos ir nuomonę dėl 2012–2015 m. Čekijos konvergencijos 
programos. Čekijos Respublikai rekomenduojama imtis papildomų priemonių, kad būtų 
teikiama gerokai daugiau prieinamų ir kokybiškų ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros 
paslaugų, sustiprinti viešąsias įdarbinimo tarnybas, t. y. pagerinti mokymo kokybę ir 
veiksmingumą, pagalbą ieškant darbo ir individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas, 
įskaitant užsakomąsias paslaugas, taip pat sukurti privalomojo švietimo vertinimo sistemą, 
kuria būtų siekiama pagerinti padėtį. Visos šios rekomendacijos yra ypač svarbios romams.

Tarnybų darbo dokumente, kuriame įtvirtinamos šios rekomendacijos, minima socialiai 
atskirtų bendruomenių, tokių kaip nurodytas getas, problema. Iš tiesų, Komisija mano, kad 
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padėties tokiose vietose gerinimas ir laipsniškas jų panaikinimas yra viena iš pagrindinių 
Čekijos Respublikos galimybių prisidėti siekiant ES tikslo iki 2020 m. sumažinti skurdžiai 
gyvenančių žmonių skaičių 20 mln.

Be to, Komisija, naudodama struktūrinius fondus, teikia finansinę paramą šiam tikslui skurdo 
ir socialinės atskirties srityse pasiekti. Esama įvairių Čekijos veiksmų programų, pagal kurias 
imamasi veiksmų siekiant spręsti socialinės atskirties klausimą ir pagerinti romų padėtį, taip 
pat spręsti socialiai atskirtų bendruomenių problemas.

Išvada
Nacionalinių strategijų rengimas yra pirmas žingsnis teisinga kryptimi. Dabar valstybės narės 
turi jas įgyvendinti. Pagrindinis tikslas turėtų būti taikyti iš tikrųjų integruotas priemones ir 
užtikrinti veiksmų, kurių imamasi, veiksmingumą, nes dažnai jie mažai verti, palyginti su 
panaudotais finansiniais ištekliais. Europos Komisija tai reguliariai stebės.

Europos Komisija tikisi, kad Čekijos Vyriausybė spręs ataskaitoje nurodytus prioritetinius 
klausimus. Europos Komisija kasmet apžvelgs, kaip vykdomos nacionalinės romų integracijos 
strategijos, ir pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas, taip pat pagal strategiją 
„Europa 2020“. 

Komisija nuolat atlieka valstybių narių nacionalinių reformų programų ir pažangos, padarytos 
taikant joms pateiktas rekomendacijas, peržiūrą.

Kadangi socialiai atskirtos vietovės (getai) yra pagrindinės vietos, kuriose esama skurdo, 
socialinės atskirties, taip pat sociologinių ir patologinių reiškinių ir nusikaltimų, Komisija 
ateityje stengsis spręsti problemą ir naudodama struktūrinius fondus, t. y. ji tikisi, kad pagal 
naujas veiksmų programas, kurias Čekijos Respublika turės parengti 2012–2013 m., šios 
problemos bus sprendžiamos iš esmės.


