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UZASADNIENIE – PODSUMOWANIE FAKTÓW I USTALEŃ

Procedura

W listopadzie 2019 r. sprawozdawcy powierzono zadanie przygotowania sprawozdania w 
sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw 
wobec osób pochodzenia romskiego w Europie.

Od tego czasu sprawozdawca gromadził informacje, opierając się między innymi na 
następujących źródłach:

– ocena skutków unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów, 
przygotowana przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego;

– sprawozdania i analizy przygotowane przez Komisję Europejską, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, inne zainteresowane instytucje oraz organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego;

– wymiana informacji z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami instytucjonalnymi i 
społeczeństwem obywatelskim.

PODSUMOWANIE FAKTÓW I USTALEŃ

Romowie są największą mniejszością etniczną w Europie. Szacuje się, że w Europie jest ich 
ogółem około 10-12 mln, z czego około 6 mln mieszka w UE i większość z nich posiada 
obywatelstwo kraju UE1. Znaczny procent Romów w Europie żyje w skrajnych warunkach 
zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, a także znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej. Romowie są obiektem dyskryminacji, wykluczenia 
społecznego i segregacji, które to czynniki wzajemnie się wzmacniają. Romowie borykają się 
również z ograniczonym dostępem do wysokiej jakości edukacji i trudnościami w integracji 
na rynku pracy, są bardziej narażeni na bezrobocie i niepewność zatrudnienia, co zmniejsza 
ich szanse na ograniczenie ubóstwa i integrację społeczną przez rynek pracy, a tym samym 
powoduje niski poziom dochodów; mają także ograniczony dostęp do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej, a ich warunki zdrowotne i bytowe są złe. Okoliczności te z kolei skutkują 
wyższym wskaźnikiem śmiertelności i niższym średnim trwaniem życia, a także większym 
ryzykiem przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami przewlekłymi i 
niezakaźnymi, w tym chorobami nowotworowymi, w porównaniu z osobami pochodzenia 
nieromskiego2.

Zgodnie z drugim badaniem Unii Europejskiej na temat mniejszości, opublikowanym przez 
Agencję Praw Podstawowych UE w 2016 r., „około 80% Romów w dziewięciu państwach 
członkowskich UE o największej populacji Romów żyje poniżej progu ubóstwa swojego kraju; 
co trzeci Rom nie ma w mieszkaniu bieżącej wody; co trzecie dziecko romskie mieszka w 
domu, w którym co najmniej raz w poprzednim miesiącu ktoś poszedł spać głodny; a 50% 
Romów w wieku 6–24 lat nie uczy się w szkole”. Tendencję tę potwierdza przeprowadzone 

1 Strona Komisji Europejskiej: Kim są Romowie?
2 „Roma Education in Europe, Practices, policies and politics” [„Edukacja Romów w Europie – praktyki, 
strategie i polityka”], Maja Miskovic (red.), 2013.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_en
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przez Agencję Praw Podstawowych badanie dotyczące Romów i Trawelerów z 2019 r., w 
którym zwrócono uwagę na „dramatycznie wysoki odsetek dorosłych i dzieci, które co 
najmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca położyły się spać głodne” oraz fakt, że „prawie 
połowa Romów i Trawelerów (45%) w sześciu państwach członkowskich UE czuła się 
dyskryminowana w co najmniej jednym obszarze życia” objętym badaniem w ciągu ostatnich 
12 miesięcy3.

Jedyny wniosek, jaki można w tym kontekście wysnuć, jest taki, że Romowie spotykają się z 
dyskryminacją i nierównym dostępem do usług publicznych4.

W 2011 r. Komisja Europejska wezwała do opracowania krajowych strategii integracji 
Romów. W celu zapewnienia skutecznej polityki w państwach członkowskich Komisja 
zaproponowała, aby opracować krajowe strategie integracji Romów lub – tam, gdzie one już 
istnieją – dostosować je do celów UE w zakresie integracji Romów, a także zaplanować 
ukierunkowane działania i zapewnić wystarczające środki finansowe (krajowe, unijne i inne) 
na ich realizację. Komisja zaproponowała rozwiązania mające wyeliminować istniejące 
przeszkody na drodze do bardziej skutecznego wykorzystania funduszy UE oraz stworzyła 
podstawy mechanizmu monitorowania.

W unijnych ramach dotyczących krajowych strategii integracji Romów zachęcono państwa 
członkowskie (i kraje objęte procesem rozszerzenia) do przyjęcia kompleksowego podejścia 
do integracji Romów, do umieszczenia kwestii integracji Romów w centrum uwagi przy 
wykorzystaniu instrumentów politycznych, prawnych i finansowych, do przyjęcia krajowych 
strategii integracji Romów oraz do ustanowienia mechanizmów koordynacji, konsultacji i 
monitorowania. Ogólnym celem obecnych unijnych ram dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów, które zakończą się w 2020 r., było propagowanie równego traktowania 
Romów oraz ich integracji społecznej i gospodarczej w społeczeństwach europejskich. W 
ramach tych określono również konkretne cele integracji Romów w odniesieniu do dostępu 
Romów do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i mieszkań, a także zwrócono się do 
państw członkowskich o ich zatwierdzenie. W szczególności państwa członkowskie zostały 
wezwane do:

– zadbania o to, by wszystkie romskie dzieci kończyły szkołę podstawową;

– zlikwidowania różnic między Romami a resztą społeczeństwa w obszarze zatrudnienia;

– zlikwidowania różnic między Romami a resztą społeczeństwa w zakresie opieki 
zdrowotnej;

– zlikwidowania różnic między Romami a resztą społeczeństwa w zakresie mieszkalnictwa i 
usług użyteczności publicznej (woda, energia elektryczna).

Na szczeblu UE Komisja Europejska utworzyła struktury i mechanizmy koordynacji i 
konsultacji, zmobilizowała fundusze i podjęła działania w celu monitorowania realizacji 
celów unijnych ram. Aby znaleźć rozwiązania w odniesieniu do zidentyfikowanych wyzwań, 

3 Agencja Praw Podstawowych UE, Badanie dotyczące Romów i Trawelerów, 2019 r., wybrane najważniejsze 
wnioski na podstawie sześciu państw członkowskich UE, w tym Zjednoczonego Królestwa (projekt, publikacja 
spodziewana w lipcu 2020 r.).
4 Agencja Praw Podstawowych UE, Drugie Badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji, 
Romowie – wybrane wyniki, 2016 r.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_pl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_pl.pdf
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Komisja pogłębiła dialog z państwami członkowskimi na temat integracji Romów, 
w szczególności dzięki ustanowieniu w październiku 2012 r. sieci krajowych punktów 
kontaktowych ds. integracji Romów.

W 2013 r. unijne ramy dotyczące Romów zostały wzmocnione zaleceniem Rady w sprawie 
skutecznych środków integracji Romów5. W zaleceniu tym położono większy nacisk na dwa 
obszary horyzontalne, mianowicie walkę z dyskryminacją i ograniczanie ubóstwa. Od 2016 r. 
wprowadzono również roczny obowiązek sprawozdawczy dla państw członkowskich, co 
przyczyniło się do rozwoju europejskiego systemu monitorowania. W konkluzjach Rady z 
grudnia 2016 r. w sprawie przyspieszenia procesu integracji Romów potwierdzono 
zaangażowanie państw członkowskich.

Wyniki oceny obecnych unijnych ram dotyczących Romów oraz ich przełożenie na unijną 
dyrektywę w sprawie równości i integracji społecznej osób pochodzenia romskiego po 2020 r.

Obecne unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r. znajdują się 
w fazie ewolucji. Już sam fakt ich powstania uważany jest za osiągnięcie i stanowi punkt 
zwrotny dla społeczności romskich w Europie. Ramy te postawiły kwestię integracji 
społecznej osób pochodzenia romskiego na ważnym miejscu w polityce europejskiej i 
wywarły presję na opracowanie strategii krajowych przez państwa członkowskie.

Niemniej jednak jako narzędzie polityki miękkiej zapewniają one szkielet koordynacji 
polityki, konsultacji i monitorowania oraz ukierunkowane zalecenia polityczne dla krajowych 
strategii integracji Romów. To władze krajowe, regionalne i lokalne decydują o tym, czy i w 
jaki sposób zalecenia te przełożą się na zdolności administracyjne i konkretne działania 
polityczne.

W rezultacie w sprawozdaniu Komisji dotyczącym oceny Unijnych ram dotyczących 
krajowych strategii integracji Romów do 2020 r. stwierdzono, że „[s]kuteczność postępów w 
osiągnięciu celów w zakresie integracji Romów ocenia się ogólnie jako ograniczoną, przy 
czym istnieją znaczne różnice między poszczególnymi obszarami i państwami.  Ocenia się, że 
edukacja jest obszarem, w którym poczyniono największe postępy (poprawa w zakresie 
wczesnego kończenia nauki, wczesnej edukacji i obowiązku szkolnego, ale pogorszenie pod 
względem segregacji). Stan zdrowia Romów postrzegany przez nich samych uległ poprawie, 
opieka zdrowotna jest jednak nadal ograniczona. Nie zaobserwowano żadnych postępów w 
zakresie dostępu do zatrudnienia, a odsetek młodych Romów, którzy nie pracują, nie kształcą 
się ani nie szkolą (młodzież NEET), nawet wzrósł. Sytuacja mieszkaniowa wciąż jest trudna. 
Pewne postępy odnotowano w odniesieniu do celu ogólnego, jakim jest walka z ubóstwem.  
Antycyganizm i przestępstwa z nienawiści wciąż budzą poważne obawy pomimo dowodów na 
to, że Romowie nieco rzadziej doświadczają dyskryminacji w dostępie do usług w niektórych 
obszarach6.”

Liczba uczniów romskich, którzy zakończyli edukację w latach 2011–2016 na poziomie 
szkoły średniej, spadła średnio z 87% w 2011 r. do 68% w 2016 r. Odsetek romskich uczniów 
przedwcześnie porzucających naukę w porównaniu z ogółem populacji jest nadal bardzo 

5 Zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach 
członkowskich
6 Komisja Europejska: Sprawozdanie z oceny Unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów 
do 2020 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=PL
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wysoki we wszystkich badanych krajach7.

W 2019 r. wciąż 68% Romów przedwcześnie kończyło edukację. Ponadto zaledwie 18% 
dzieci romskich przechodzi na wyższe poziomy wykształcenia, a wskaźniki absencji i 
przedwczesnego kończenia nauki są znacznie wyższe niż w przypadku innych kategorii 
uczniów.8

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, różnica między Romami a resztą społeczeństwa jest znaczna, w 
tym w odniesieniu do młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się 
(NEET). W większości państw członkowskich wskaźnik zatrudnienia Romów wynosi około 
40%, natomiast odsetek młodzieży NEET wzrósł w latach 2011–2016 z 56% do 63%9.

Wciąż utrzymują się znaczne różnice, jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe: około 30% 
Romów nadal nie ma wody w mieszkaniach, a 36% nie ma toalety, prysznica lub łazienki10.

W latach 2011–2016 odnotowano niewielkie postępy, jeżeli chodzi o odsetek/liczbę Romów 
objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Odsetek Romów objętych krajowym ubezpieczeniem 
zdrowotnym wynosi 76% i jest znacznie niższy niż w przypadku osób pochodzenia 
nieromskiego. Odsetek Romów oceniających swój stan zdrowia jako „dobry” lub „bardzo 
dobry” wynosi 68%. Ponad jedna czwarta Romów uważa, że ich aktywność jest ograniczona 
ze względu na zdrowie, a 22% cierpi na długotrwałe choroby lub problemy zdrowotne. W 
unijnych ramach dotyczących krajowych strategii integracji Romów wspomniano, że 
oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosi w UE 76 lat dla mężczyzn i 82 lata dla 
kobiet. W przypadku Romów szacuje się, że jest ona o 10 lat krótsza. Ponadto podczas gdy 
wskaźnik umieralności niemowląt w UE wynosi 4,3 na tysiąc żywych urodzeń, istnieją 
dowody na to, że wskaźnik ten jest znacznie wyższy w społecznościach romskich.

Dlatego uznaje się, że główną słabością obecnych ram jest ich niewiążący charakter. 
Stanowią one element miękkiej polityki, co oznacza, że wprowadzenie w życie strategii 
krajowych, w tym uruchomienie zasobów administracyjnych i budżetowych, zależy przede 
wszystkim od woli politycznej rządów wszystkich szczebli w państwach członkowskich. 
Niestety większość państw członkowskich opracowała strategie krajowe, nie przeznaczając 
odpowiednich środków budżetowych na ich realizację11.

Aby to skorygować, proponujemy dyrektywę UE w sprawie równości i integracji osób 
pochodzenia romskiego po 2020 r. – akt ustawodawczy o charakterze wiążącym dla państw 
członkowskich w odniesieniu do celów w zakresie integracji społeczności romskich, które 
należy osiągnąć. W sytuacji, kiedy obserwujemy coraz silniejsze przejawy rasizmu wobec 
różnych grup mniejszościowych, wsparcie polityczne ma kluczowe znaczenie dla 
społeczności romskich. Aby zapewnić poparcie polityczne dla takiej dyrektywy, potrzebna 
jest silna mobilizacja głównych zainteresowanych stron w celu zbadania możliwości 

7 A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion [„Nierozwiązany problem: antycyganizm 
jako bariera dla integracji Romów”], s.28, Agencja Praw Podstawowych UE, 2018.
8 Sprawozdanie w sprawie krajowych strategii integracji Romów: kluczowe wnioski, Komisja Europejska, 
wrzesień 2019 r.
9 Sprawozdanie w sprawie krajowych strategii integracji Romów: kluczowe wnioski, s. 3, Komisja Europejska, 
2019.
10 Przegląd śródokresowy unijnych ram krajowych strategii integracji Romów do 2020 r., sprawozdanie 
końcowe, s. 41, Komisja Europejska, 2018.
11 Eurodiaconia: W kierunku unijnej strategii integracji Romów po 2020 r., s.4.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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związanych z nadchodzącymi prezydencjami UE. Podejście to umożliwi zapewnienie 
odpowiedniego finansowania oraz mogłoby doprowadzić do skuteczniejszego wdrożenia 
krajowych strategii lub planów działania, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym. UE 
musi powiązać swoje priorytety polityczne i finansowe z tą dyrektywą. Przy opracowywaniu 
budżetów lokalnych i krajowych wśród priorytetów znajdzie się integracja osób pochodzenia 
romskiego. W przypadku przyjęcia dyrektywy należy opracować skuteczniejsze i silniejsze 
mechanizmy monitorowania i nadzoru, a Komisja Europejska i państwa członkowskie 
dopilnują, by przydzielane środki były odpowiednio wykorzystywane i nie były wydawane 
niezgodnie z przeznaczeniem.

Innym krytykowanym elementem jest użycie ogólnego terminu „Romowie”. We 
wspomnianych wyżej ramach dotyczących strategii integracji Romów podkreślono 
wprawdzie różnorodność kryjącą się pod ogólnym terminem „Romowie”12, nie uwzględniono 
jednak różnorodności w ramach populacji osób pochodzenia romskiego. Termin „Romowie” 
lub „Sinti i Romowie”, używany w kontekście unijnych dyskusji i strategii politycznych, nie 
odzwierciedla heterogeniczności tej mniejszości, w związku z czym społeczności 
pochodzenia romskiego, takie jak: Kalè, Manusze, Lowarzy, Rissende, Bojasze, Domowie, 
Kełderasze, Romaniczale i Sinti, mają poczucie, że są wykluczane lub pomijane. Romowie są 
jedną z grup ludności pochodzenia romskiego w Europie. Używanie nazwy jednej grupy do 
opisu innych grup w kontekście unijnych dyskusji i strategii politycznych jest często 
krytykowane przez członków społeczności.

W związku z powyższym w ramach polityki na rzecz równości i integracji osób pochodzenia 
romskiego po 2020 r. należy wziąć pod uwagę wewnętrzną różnorodność tej społeczności w 
priorytetowych dziedzinach, dbając o to, by nikt nie został pominięty, w tym osoby innego 
pochodzenia etnicznego, takie jak Aszkali, Egipcjanie czy Trawelerzy, które określane są w 
sposób stygmatyzujący jako Cyganie. Ponadto termin, który odnosi się do wszystkich grup, 
powinien brzmieć: osoby pochodzenia romskiego.

W obecnych ramach prawnych brak jest spójności między priorytetami. W polityce na okres 
po 2020 r. należy – obok czterech głównych obszarów priorytetowych: edukacji, zatrudnienia, 
mieszkalnictwa i opieki zdrowotnej – wyraźnie uwzględnić takie zagadnienia jak udział w 
życiu politycznym, sztuka i kultura społeczności romskich oraz język i historia społeczności 
romskich13.

Aby to osiągnąć, Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą odejść od podejścia 
paternalistycznego (odgórnego) stosowanego przy opracowywaniu obecnych ram. Podejście 
oddolne umożliwiłoby osobom pochodzenia romskiego skuteczniejsze uczestnictwo w 
kształtowaniu polityki na wszystkich szczeblach: w opracowywanie, wdrażanie i 
monitorowanie polityki publicznej wobec osób pochodzenia romskiego po 2020 r. należy 
angażować też lokalne i regionalne zainteresowane strony (organizacje pozarządowe, 
aktywistów, ekspertów, członków społeczności itp.). W ramach podejścia 
niepaternalistycznego opracowana zostanie dyrektywa UE w sprawie równości i integracji 
osób pochodzenia romskiego po 2020 r., oparta na bardziej wiarygodnych danych 

12 Termin „Romowie” obejmuje różne grupy, m.in. Romów, Cyganów, Trawelerów, Manuszów, Aszkali, Sinti i 
Bojaszów. Romowie to termin zwyczajowo używany w dokumentach i dyskusjach politycznych UE.
13 Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the Post-2020 Future [Przegląd 
unijnych ram prawnych dotyczących Romów: Ocena wymiaru europejskiego na okres po 2020 r.], Open Society 
Institute, Anna Mirga-Kruszelnicka, marzec 2017 r., s.5.
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ilościowych i jakościowych: przyszłe strategie będą opierać się na najnowszych dostępnych 
informacjach, ponieważ dostęp do większej liczby społeczności i źródeł rozwiązań służących 
poprawie sytuacji osób ze społeczności romskich będzie szerszy niż w 2011 r. Dane te muszą 
stanowić podstawę szczegółowych i realistycznych planów działania o ustalonym z góry 
realistycznym i odpowiednim budżecie włączonym do budżetów krajowych, regionalnych i 
lokalnych oraz odpowiadającym na rozliczne potrzeby osób pochodzenia romskiego związane 
z integracją społeczną.

Dobrą praktyką w tym kontekście jest umowa podpisana przez kraj związkowy Badenia-
Wirtembergia z tamtejszym Związkiem Niemieckich Sinti i Romów. Na jej mocy w 2014 r. 
ustanowiono wspólną radę. W jej skład wchodzą przedstawiciele Związku Niemieckich Sinti i 
Romów w Badenii-Wirtembergii, przedstawiciele rządu i parlamentu Badenii-Wirtembergii i 
lokalnych stowarzyszeń. Ich prace będą koncentrować się przede wszystkim na promowaniu 
edukacji i kultury wśród Sinti i Romów14.

Jeśli chodzi o ukierunkowanie dyrektywy UE i krajowych strategii integracji Romów po 2020 
r., nie należy skupiać się głównie na zmarginalizowanych społeczności romskich. Zamiast 
tego zaleca się zwiększenie inwestycji w młodzież romską, kobiety i dzieci romskie (które – 
zwłaszcza w szkołach podstawowych – napotykają trudności w uczęszczaniu do szkoły z 
powodu trudnej sytuacji finansowej i społecznej rodziny) oraz wzmocnienie ich pozycji, a 
także poświęcenie większej uwagi mobilności społeczności romskich w UE.

Początkowy brak reakcji na antycyganizm w obecnych ramach spowodował, że niechętnie 
włączano do strategii krajowych konkretne środki na rzecz zwalczania dyskryminacji, a w 
szczególności antycyganizmu.

W badaniu dotyczącym Romów i Trawelerów z 2019 r. Agencja Praw Podstawowych 
ustaliła, że niemal połowa respondentów – Romów i Trawelerów – (44%) doświadczyła 
motywowanych nienawiścią zachowań w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie”15. Z 
kolei zespół naukowców Uniwersytetu w Lipsku dowiódł, że masowy antycyganizm jest 
często niedostrzegany: „60 procent Niemców zgadza się ze stwierdzeniem, że Sinti i 
Romowie mają tendencję do popełniania przestępstw, a 49,2% chce, aby zakazać im wstępu 
do centrów miast”16. Co więcej, w czasach koronawirusa z Romów zrobiono kozła ofiarnego, 
obwiniając ich za rozprzestrzenianie się wirusa. Niestety miało to miejsce w krajach Europy 
Wschodniej17. Dlatego zwalczanie antycyganizmu, tj. szczególnej formy rasizmu względem 
osób pochodzenia romskiego, należy uwzględnić we wszystkich kluczowych obszarach 
polityki UE po 2020 r. Trzeba opracować środki zapobiegawcze i naprawcze, a następnie 
włączyć je do polityki dotyczącej społeczności romskich po 2020 r. Państwa członkowskie 
muszą oficjalnie uznać antycyganizm za szczególną formę rasizmu wobec osób pochodzenia 
romskiego oraz podejmować specjalne środki, aby zwalczać to zjawisko na każdym szczeblu, 

14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma, 2011 [Analiza aktualnej sytuacji 
niemieckich Sinti i Romów w dziedzinie edukacji, 2011]
15 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Badanie dotyczące Romów i Trawelerów, 2019 r., wybrane 
najważniejsze wnioski na podstawie sześciu państw członkowskich UE, w tym Zjednoczonego Królestwa 
(projekt, publikacja spodziewana w lipcu 2020 r.).
16 Badanie dotyczące autorytaryzmu, Uniwersytet w Lipsku, 2018 r.: Prawie co trzeci Niemiec popiera 
ksenofobiczne poglądy.
17 Koronawirus: NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response [Organizacje pozarządowe 
ostrzegają przed wykluczeniem Romów z działań antykryzysowych UE].

https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych 
postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
(2020/2011(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), Traktat o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając europejską Konwencję praw człowieka i podstawowych wolności, 
Europejską kartę społeczną i Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, a 
także sprawozdania i zalecenia Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i Europejskiej 
Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) oraz inne mechanizmy Rady 
Europy,– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka i traktaty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka, uwzględniając 
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Międzynarodową konwencję w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Konwencję w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencję o prawach dziecka,

– 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 
etniczne1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy2,

– 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 prawnokarnych3,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o 
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów 
Wspólnoty4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Unijne ramy 
dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.” (COM(2011)0173) oraz 
późniejsze sprawozdania z wdrażania i oceny,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków 

1 Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
2 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
3 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55.
4 Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.
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integracji Romów w państwach członkowskich5, a także konkluzje Rady z dnia 8 
grudnia 2016 r. w sprawie przyspieszenia procesu integracji Romów i z dnia 13 
października 2016 r. w sprawie sprawozdania specjalnego nr 14/2016 Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego,

– uwzględniając sprawozdania Parlamentu Europejskiego z 2010 r. w sprawie strategii 
UE w zakresie integracji Romów oraz sprawozdanie w sprawie związanych z płcią 
aspektów europejskich ram krajowych strategii integracji Romów z 2013 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 kwietnia 2015 r. z okazji Międzynarodowego 
Dnia Romów – antycygańskość w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci o 
ludobójstwie Romów podczas drugiej wojny światowej6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2017 r. w sprawie aspektów praw 
podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji w zakresie 
praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r.8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie konieczności 
wzmocnienia strategicznych unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji 
Romów po 2020 r. i bardziej zdecydowanej walki z antycygańskością9,

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ochrony i niedyskryminacji 
mniejszości w państwach członkowskich UE10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie słabiej rozwiniętych 
regionów UE11,

– uwzględniając swoją rezolucję z 25 października 2018 r. w sprawie wzrostu liczby 
neofaszystowskich aktów przemocy w Europie12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie norm minimalnych 
dla mniejszości w UE13,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 września 2019 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów” 
(COM(2019)0406)14,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 grudnia 2018 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie z oceny Unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji 

5 Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.
6 Dz.U. C 328 z 6.9.2016, s. 4.
7 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 171.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0032.
9 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0075.
10 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0032.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0067.
12 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0428.
13 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0447.
14 Komisja Europejska, Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów – 2019 r.

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_en
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Romów do 2020 r.” (COM(2018)0785)15,

– uwzględniając postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego zatytułowane „Niezgodność z przepisami dyrektywy 2000/43/WE w 
sprawie równości rasowej – dyskryminacja dzieci romskich w sektorze oświaty” 
(postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nr 
20142174, 20152025 i 20152206),

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącą 
sytuacji romskich kobiet SOC/585-EESC-2018,

– uwzględniając deklarację poznańską partnerów z Bałkanów Zachodnich w sprawie 
integracji Romów w ramach procesu rozszerzania UE,

– uwzględniając Drugie Badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji 
(EU-MIDIS II) opracowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(FRA),

– uwzględniając ogólne zalecenie polityczne nr 13 Europejskiej Komisji przeciwko 
Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI),

– uwzględniając Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,

– uwzględniając mapę ubóstwa opracowaną przez Bank Światowy w 2016 r., na której 
wyraźnie zaznaczono najbardziej zapóźnione regiony Europy,

– uwzględniając odpowiednie sprawozdania i zalecenia instytucji badawczych oraz 
romskich i proromskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym oddolnych 
romskich organizacji pozarządowych,

– uwzględniając europejskie inicjatywy obywatelskie „Inicjatywa »pakiet bezpieczeństwa 
dla mniejszości«” oraz „Polityka spójności na rzecz równouprawnienia regionów i 
zrównoważonego rozwoju kultur regionalnych”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu, a także art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji 
Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na 
sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

– uwzględniając opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Kultury i 
Edukacji oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych (A9–0147/2020),

A. mając na uwadze, że społeczności romskie stanowią największą mniejszość etniczną w 
Europie,

B. mając na uwadze, że w obecnych ramach podkreślono różnorodność kryjącą się pod 

15 Komisja Europejska, Śródokresowa ocena Unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_en
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ogólnym terminem „Romowie”; mając na uwadze, że nie uwzględniono w nich 
różnorodności istniejących wewnątrz społeczności romskich; mając na uwadze, że 
termin „Romowie” lub podwójny termin „Sinti i Romowie” stosowano w czasach, gdy 
decydenci kształtowali politykę dotyczącą Romów bez rzeczywistego zaangażowania 
społeczności romskich, przez co społeczności te czują się wyobcowane w tej polityce, 
oraz mając na uwadze, że ta definicja stosowana w strategiach politycznych i 
dyskusjach UE nie odzwierciedla różnorodności społeczności romskiej i jest zatem 
często przez nią krytykowana;

C. mając na uwadze, że różnorodność społeczności romskich należy zdecydowanie lepiej 
odzwierciedlić we wniosku ustawodawczym dotyczącym okresu po 2020 r. na rzecz 
równości, integracji i uczestnictwa społeczności romskich; mając na uwadze, że termin 
„społeczności romskie” obejmuje społeczności wywodzące się z grup takich jak 
Romowie, Kalè, Manusze, Lowarzy, Rissende, Bojasze, Domowie, Kełderasze, 
Romaniczale i Sinti; mając na uwadze, że nowa definicja – społeczności romskie – 
poprawniej obejmuje nawet osoby stygmatyzowane jako Cyganie, które nie mają 
takiego pochodzenia etnicznego, np. Egipcjan, Aszkali czy Trawelerów;

D. mając na uwadze, że znaczna część społeczności romskich w Europie żyje w niezwykle 
trudnych warunkach zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich oraz znajduje się 
w bardzo złej sytuacji społeczno-ekonomicznej16; mając na uwadze, że większość 
społeczności romskich nie może korzystać z przysługujących im podstawowych praw 
człowieka we wszystkich dziedzinach życia;

E. mając na uwadze, że – zdaniem EU-MIDIS II – 61% obywateli Unii uważa, że 
dyskryminacja społeczności romskich jest zjawiskiem powszechnym w ich państwie; 
mając na uwadze, że głęboko zakorzeniony, trwały i strukturalny antycyganizm, który 
często ma charakter instytucjonalny, utrzymuje się na wszystkich poziomach 
społeczeństwa europejskiego, a jego przejawy są widoczne na co dzień i stanowią 
poważną przeszkodę utrudniającą osobom ze społeczności romskich rozwinięcie 
pełnego potencjału jako obywatele Unii korzystający z przysługujących im praw 
podstawowych, włączenia społecznego i równouprawnienia we wszystkich sferach 
życia, w tym w mieszkalnictwie, edukacji, opiece zdrowotnej i zatrudnieniu;

F. mając na uwadze, że społeczności romskie nadal doświadczają częstej mowy 
nienawiści, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, mediach społecznościowych oraz ze 
strony osób publicznych, polityków i urzędników;  mając na uwadze, że doświadczają 
także przemocy ze strony policji, w tym karania zbiorowego, profilowania rasowego 
oraz segregacji mieszkaniowej i szkolnej; mając na uwadze konieczność przyjęcia 
konkretnych środków służących przeciwdziałaniu temu zjawisku; mając na uwadze, że 
braki w zakresie praworządności w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych prowadzą do niedostatecznej ochrony i niedostatecznego dostępu ofiar 
przemocy policyjnej do wymiaru sprawiedliwości, a ofiary są często prześladowane 
przez organy państwowe;

G. mając na uwadze, że zwalczanie antycyganizmu za pomocą istniejącego prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego jest niewystarczające; mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny wykazać się determinacją na rzecz przerwania błędnego koła 

16 FRA, drugie badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji, Romowie - wybrane wyniki, 
2016 r.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_pl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_pl.pdf
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antycyganizmu, w szczególności w kontaktach osób ze społeczności romskich z 
władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, aby zapewnić swoim obywatelom ze 
społeczności romskich równouprawnienie i wolność od dyskryminacji oraz 
zagwarantować im możliwość pełnego korzystania z przysługujących im 
podstawowych praw człowieka;

H. mając na uwadze, że rasizm wobec społeczności romskich prowadzi do aktów 
przemocy i zabójstw; mając na uwadze, że liczba przypadków motywowanego 
nienawiścią nękania i przestępstw z nienawiści utrzymuje się na szczególnie wysokim 
poziomie w odniesieniu do osób ze społeczności romskich, a większość zdarzeń 
motywowanych nienawiścią nie jest zgłaszana;

I. mając na uwadze, że – zdaniem EU-MIDIS II w 2016 r. – około 80% osób ze 
społeczności romskich w dziewięciu państwach członkowskich UE o największej 
populacji romskiej żyje poniżej progu ubóstwa swojego kraju; mając na uwadze, że 
ubóstwo stanowi zarówno rezultat antycyganizmu, wykluczenia w obszarze edukacji, 
zatrudnienia, zdrowia i mieszkalnictwa, jak i czynnik przyczyniający się do tych 
zjawisk; mając na uwadze, że kluczowym celem strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu było wyciągnięcie 20 mln osób, w tym osób należących do społeczności 
romskich, z sytuacji zagrożenia ubóstwem; mając na uwadze, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadła o 3,1 mln w latach 2008–
2017, co oznacza, że UE jest daleka od osiągnięcia celu strategii „Europa 2020”, jakim 
jest zmniejszenie tej liczby o 20 mln do 2020 r.;

J. mając na uwadze, że co trzecia osoba pochodzenia romskiego mieszka w domu bez 
bieżącej wody, a co dziesiąta w domu bez energii elektrycznej; mając na uwadze, że 
niewiele ponad połowa ma toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78% osób ze 
społeczności romskich mieszka w przeludnionych lokalach; mając na uwadze, że duża 
liczba osób ze społeczności romskich nadal żyje w nieformalnych, niehigienicznych i 
nieuporządkowanych osiedlach charakteryzujących się złymi warunkami bytowymi; 
mając na uwadze, że wiele z nich nie posiada dokumentów tożsamości ani 
ubezpieczenia zdrowotnego17;

K. mając na uwadze, że 43% osób ze społeczności romskich jest dyskryminowanych przy 
próbach nabycia lub wynajęcia lokalu mieszkalnego i nie zna wystarczająco swoich 
praw dotyczących równości; mając na uwadze, że w miarę możliwości należy 
zwiększać legalizację praw własności, w szczególności w przypadku nieformalnych 
osiedli; mając na uwadze, że likwidacji nieformalnych osiedli (eksmisjom) powinny 
towarzyszyć odpowiednie środki towarzyszące, w tym zapewnienie mieszkania 
zastępczego; mając na uwadze, że przeciwko państwom członkowskim nie podjęto 
żadnych działań prawnych ani politycznych, aby położyć kres segregacji mieszkaniowej 
i przymusowym eksmisjom oraz aby zapewnić dostęp do odpowiedniej jakości 
mieszkań; mając na uwadze, że słaby dostęp do mieszkań i usług użyteczności 
publicznej, takich jak czysta woda i warunki sanitarne, ma negatywny wpływ na 
edukację, zatrudnienie i stan zdrowia oraz negatywnie wpływa na ogólne włączenie 
społeczne;

17 FRA, drugie badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji, Romowie - wybrane wyniki, 
2016 r.
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L. mając na uwadze, że wskaźniki dotyczące średniej długości życia i stanu zdrowia są 
znacznie niższe w przypadku społeczności romskich niż w przypadku ludności 
nieromskiej we wszystkich państwach europejskich; mając na uwadze, że średnia 
długość życia w chwili urodzenia wynosi w UE 76 lat dla mężczyzn i 82 lata dla kobiet, 
a w przypadku osób ze społeczności romskich szacuje się, że jest ona o 10 lat krótsza; 
mając na uwadze, że wskaźnik umieralności niemowląt w UE wynosi 4,3 na tysiąc 
żywych urodzeń oraz że istnieją dowody na to, że wskaźnik ten jest znacznie wyższy w 
społecznościach romskich;

M. mając na uwadze, że wśród wielu osób ze społeczności romskich odnotowuje się 
wyjątkowo wysoki poziom analfabetyzmu i wskaźnika wczesnego kończenia nauki; 
mając na uwadze, że jedynie co drugie romskie dziecko chodzi do żłobka lub 
przedszkola i tylko bardzo niewielka grupa kontynuuje naukę po zakończeniu 
obowiązku szkolnego; mając na uwadze, że 50% osób ze społeczności romskich w 
wieku 6–24 lat nie uczęszcza do szkoły; mając na uwadze, że zaledwie 21% romskich 
kobiet i 25% romskich mężczyzn w wieku od 16 do 24 lat ukończyło naukę na 
poziomie średnim (ISCED3) lub wyższym; mając na uwadze, że w 2019 r. 68% 
romskich dzieci przedwcześnie zakończyło naukę pomimo zapisanego w poprzednich 
ramach dotyczących Romów i w strategii „Europa 2020” celu zakładającego, że odsetek 
ten wyniesie 10%; mając na uwadze, że zaledwie 18% romskich dzieci przeszło na 
wyższe poziomy kształcenia, a wskaźniki absencji i przedwczesnego kończenia nauki 
wśród uczniów romskich są znacznie wyższe niż w przypadku innych kategorii 
uczniów; mając na uwadze, że dyskryminujące i błędne diagnozowanie wielu dzieci 
romskich jako dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych skutkuje 
nieproporcjonalnie wysoką liczbą dzieci romskich uczęszczających do szkół 
specjalnych, co odseparowuje je od głównego systemu szkolnictwa i często powoduje, 
że otrzymują gorsze wykształcenie; mając na uwadze, że bezpośrednia i pośrednia 
segregacja dzieci romskich jest zjawiskiem nadal praktykowanym przez państwa 
członkowskie;

N. mając na uwadze, że osoby ze społeczności romskich doświadczają dyskryminacji w 
kontekście inicjatyw na rzecz dostępu do zatrudnienia takich jak gwarancja dla 
młodzieży, a publiczne służby zatrudnienia często nie dysponują wystarczającymi 
zasobami, aby dotrzeć do nich, lub stosują wobec nich praktyki noszące znamiona 
dyskryminacji pośredniej; mając na uwadze, że wskaźnik osób wykonujących pracę 
zarobkową wśród społeczności romskich w wieku od 20 do 64 lat wynoszący 43% był 
znacznie niższy niż średnia dla UE, która w 2015 r. wynosiła 70%, oraz mając na 
uwadze, że sytuacja osób młodych jest znacznie gorsza, ponieważ 63% osób ze 
społeczności romskich w wieku od 16 do 24 lat nie kształci się, nie pracuje ani nie 
szkoli się (młodzież NEET), w porównaniu ze średnią unijną wynoszącą 12%, a także 
mając na uwadze, że wyniki badania świadczą o istnieniu znacznego zróżnicowania 
sytuacji kobiet i mężczyzn, ponieważ 72% młodych romskich kobiet nie pracuje, nie 
kształci się ani nie szkoli, w porównaniu z 55% młodych romskich mężczyzn; mając na 
uwadze, że 43% romskich mężczyzn i 22% romskich kobiet wykonuje jakąś formę 
pracy odpłatnej; mając na uwadze, że przyjęcie Europejskiego filaru praw socjalnych 
uwypukliło znaczenie przysługującego każdej osobie prawa podstawowego do 
wykonywania pracy oraz przyczyniło się do wzmocnienia praw socjalnych, co wywarło 
korzystny wpływ na życie osób należących do grup zmarginalizowanych takich jak 
społeczności romskie; mając na uwadze, że wiele osób ze społeczności romskich 
żyjących na granicy skrajnego ubóstwa jest zmuszonych przez tę sytuację do podjęcia 
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pracy z wynagrodzeniem znacznie poniżej płacy minimalnej, inni są zmuszeni do 
przetrwania z działalności nieformalnej, takiej jak zbieranie złomu metalicznego lub 
plastikowych butelek, co znacznie zwiększa ryzyko wykorzystania tych osób;

O. mając na uwadze, że w raportach ekspertów i w sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 
2019 r. w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów uznano, iż czynniki 
sukcesu obejmują krzyżowe, międzysektorowe i zintegrowane podejścia do zwalczania 
dyskryminacji i wielowymiarowego wykluczenia oraz że romskie kobiety oraz osoby 
LGBT i osoby z niepełnosprawnościami ze społeczności romskich doświadczają 
dyskryminacji krzyżowej; mając na uwadze, że w sprawozdaniach wśród priorytetów 
wymieniono potrzebę wspierania osób ze społeczności romskich w dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar dyskryminacji 
krzyżowej, a także wzmocnienia zdolności organów ds. równości do radzenia sobie z 
dyskryminacją społeczności romskich;

P. mając na uwadze, że problem naruszania praw kobiet dotyczy w szczególności kobiet 
romskich, które są często są narażone na brutalne przejawy nękania werbalnego, 
fizycznego, psychicznego i rasowego oraz segregacji etnicznej w placówkach opieki 
zdrowotnej nad matkami; mając na uwadze, że kobiety romskie umieszcza się w 
osobnych salach z osobnymi łazienkami i stołówkami; mając na uwadze, że w 
niektórych państwach członkowskich kobiety romskie poddaje się systematycznym 
praktykom wymuszonej i przymusowej sterylizacji oraz że nie są one w stanie uzyskać 
odpowiednich odszkodowań, w tym odszkodowania za wynikające z tego procederu 
naruszenia praw człowieka; 

Q. mając na uwadze, że przypadki braku sprawiedliwości w kwestiach dotyczących 
środowiska narażają zdrowie osób ze społeczności romskich na szwank i wywierają 
negatywny wpływ na te osoby, a także mając na uwadze, że osoby ze społeczności 
romskich są w nieproporcjonalnym stopniu obarczane obciążeniami środowiskowymi, 
dysponują bardziej ograniczonym dostępem do zasobów i usług środowiskowych oraz 
doświadczają dyskryminacji, jeżeli chodzi o ich prawo do informacji, uczestnictwa w 
procesie decyzyjnym i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
środowiskowych;

R.  mając na uwadze, że przyjęcie pierwszych europejskich ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów wprowadziło kwestie związane z koniecznością poprawy 
sytuacji społeczności romskich do europejskiego programu politycznego, doprowadziło 
do powstania kluczowych struktur instytucjonalnych i sieci oraz wywarło presję na 
państwa członkowskie, skłaniając je do opracowywania strategii krajowych mających 
na celu wyeliminowanie niedociągnięć w tym zakresie; mając na uwadze, że w oparciu 
o wyniki oceny obecnych ram UE należy kontynuować i ulepszać krajowe strategie 
integracji społeczności romskich na podstawie wniosku dotyczącego okresu po 2020 r., 
zwracając się do państw członkowskich o ściślejsze przestrzeganie przepisów, 
propagując stosowanie bardziej wiążących celów na rzecz zwiększenia zaangażowania i 
odpowiedzialności; mając na uwadze, że skuteczniejsze wdrożenie strategii krajowych 
wymaga włączenia tego rodzaju strategii do krajowych, regionalnych i lokalnych 
polityk sektorowych, a także bardziej efektywnego korzystania z finansowania UE, w 
szczególności jeżeli chodzi o długoterminowe projekty integracyjne;

S. mając na uwadze, że potrzebny jest wniosek ustawodawczy w sprawie równości, 
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włączenia społecznego i uczestnictwa społeczności romskich oraz zwalczania 
antycyganizmu i powinno się go opracować na podstawie bardziej realistycznych 
danych ilościowych i jakościowych zebranych przy wsparciu romskich organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji działających na szczeblu lokalnym;

T. mając na uwadze, że kultura społeczności romskich jest częścią europejskiej kultury i 
europejskich wartości oraz że społeczności romskie wnoszą wkład w bogactwo 
kulturowe, różnorodność, gospodarkę i wspólną historię UE; mając na uwadze, że 
ochrona i wzmacnianie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w państwach 
członkowskich odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójności społecznej;

U. mając na uwadze, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za opracowanie i 
skuteczne wdrażanie krajowych strategii integracji społeczności romskich zgodnie z 
zasadą pomocniczości; mając na uwadze, że z lokalnych, regionalnych i krajowych 
budżetów państw członkowskich powinno się przeznaczać odpowiednie środki na 
realizację krajowych strategii integracji osób pochodzenia romskiego po 2020 r., a 
środki te powinno uzupełniać finansowanie unijne; mając na uwadze, że należy 
opracować skuteczne i wzmocnione mechanizmy monitorowania, nadzoru i kar; mając 
na uwadze, że UE i państwa członkowskie muszą dopilnować, by przydzielane środki 
były wykorzystywane na realizację celów i projektów, które mogą wywrzeć 
potencjalnie największy długoterminowy wpływ na sytuację społeczności romskich, 
oraz by środki te właściwie wydatkowano i nie sprzeniewierzano ich;

V. mając na uwadze, że niemal połowa osób ze społeczności romskich w Europie żyje 
poza Unią Europejską; mając na uwadze, że ich sytuacja pozostaje szczególnie 
problematyczna w większości krajów kandydujących, potencjalnych krajów 
kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa; mając na uwadze, że 
Unia Europejska może wywrzeć istotny wpływ na sytuację społeczności romskich w 
toku negocjacji akcesyjnych, a także przez udzielanie wsparcia finansowego;

W. mając na uwadze, że powinno się w większym stopniu zapewnić równy udział 
społeczności romskich w procesie kształtowania polityki na wszystkich szczeblach i 
wzmocnić ich pozycję: mając na uwadze, że w opracowywanie, wdrażanie i 
monitorowanie polityki publicznej wobec osób pochodzenia romskiego po 2020 r. 
powinno się aktywnie angażować lokalne, regionalne, krajowe i europejskie 
zainteresowane strony (organizacje pozarządowe, aktywistów, ekspertów, członków 
społeczności itp.);

X. mając na uwadze, że większość społeczności romskich znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji jest często pozostawiona sama sobie i nie odnosi pożytku z 
krajowych programów integracji ze względu na ograniczenia w metodach mapowania 
stosowanych przy identyfikacji najbardziej potrzebujących społeczności; mając na 
uwadze, że przy planowaniu interwencji w ramach programów należy ukierunkować 
analizy na dokładny obszar geograficzny i dokładną liczbę rodzin i osób zagrożonych 
wykluczeniem społeczno-ekonomicznym;

Y. mając na uwadze, że cele dotyczące integracji społeczności romskich powinny być 
zestrojone z celami horyzontalnymi Unii Europejskiej, a szczególnie z planem 
odbudowy, nowymi wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–2027, Europejskim 
Zielonym Ładem, Europejskim filarem praw socjalnych, europejskim semestrem, 
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celami zrównoważonego rozwoju ONZ na rok 2030, nową wspólną polityką rolną, 
Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Nowym europejskim programem na 
rzecz umiejętności, europejską strategią cyfrową, strategią MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy; mając na uwadze, że wsparcie polityczne jest 
jednym z kluczowych elementów integracji społeczności romskich; mając na uwadze, 
że aby zapewnić zaangażowanie polityczne i rozliczalność państw członkowskich, 
potrzebna jest silna mobilizacja głównych zainteresowanych podmiotów na wszystkich 
szczeblach, w tym w Radzie;

Z. mając na uwadze, że antycyganizm istnieje w naszych społeczeństwach od wieków i 
przybrał najbardziej okrutną formę w czasie Holokaustu, w którym zginęło około 500 
000 ludzi należących do społeczności romskich; mając na uwadze, że przez prawie 500 
lat na terytorium dzisiejszej Rumunii antycyganizm przejawiał się w formie 
niewolnictwa osób ze społeczności romskich; mając na uwadze, że z powodu 
wielowiekowej dyskryminacji i wykluczenia społecznego społeczności romskie nie 
mogły skutecznie i znacząco korzystać ze stałego rozwoju społeczno-gospodarczego 
naszych społeczeństw; mając na uwadze, że społeczności romskie zostały pozostawione 
same sobie, w związku z czym wzrosły dysproporcje między tymi społecznościami a 
ogółem ludności;  

AA. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 pogorszył sytuację 
zmarginalizowanych społeczności romskich w przeludnionych dzielnicach i osadach, że 
nasiliły się rasizm, dyskryminacja, wykluczenie, przemoc policyjna wobec społeczności 
romskich i uprzedzenia antycygańskie wyrażające się w obwinianiu osób należących do 
tych społeczności o przenoszenie wirusa oraz że ze względu na ograniczony dostęp do 
odpowiedniej opieki zdrowotnej, wody pitnej, urządzeń sanitarnych i żywności osoby 
ze społeczności romskich są bardziej narażone na zachorowanie na COVID-19; mając 
na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 uwydatnił zatem, bardziej niż wyraźnie, 
pilną potrzebę zajęcia się przez UE i jej państwa członkowskie integracją społeczności 
romskich; mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny zapewniać wsparcie w 
sytuacjach nadzwyczajnych i opiekę medyczną, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa, oraz że gospodarcze i społeczne skutki kryzysu związanego z COVID-19 
najsilniej zagrażają ludności romskiej i grożą pogłębieniem istniejących nierówności we 
wszystkich priorytetowych obszarach integracji społeczności romskich;

Wniosek ustawodawczy UE dotyczący równości, integracji i uczestnictwa społeczności 
romskich oraz zwalczania antycyganizmu;  unijny wniosek strategiczny, priorytety i 
odpowiednie finansowanie po 2020 r.

1. zauważa, że społeczności romskie doświadczają utrzymującego się antycyganizmu – 
stanowiącego szczególną formę rasizmu – prowadzącego do najwyższych wskaźników 
ubóstwa i wykluczenia społecznego; z ubolewaniem zauważa, że pomimo stałego 
rozwoju społeczno-gospodarczego w UE i pomimo starań – zarówno na szczeblu 
unijnym, jak i krajowym – o zapewnienie integracji społeczności romskich ogólna 
sytuacja społeczności romskich w UE nie poprawiła się, często z powodu 
utrzymującego się antycyganizmu i braku woli politycznej; dlatego wzywa Komisję, 
aby dała przykład i wprowadziła zasadę uwzględniania społeczności romskich w 
całokształcie polityki, tak by brać pod uwagę ich perspektywę na wszystkich etapach i 
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szczeblach polityki, programów i projektów głównego nurtu, nie wykluczając jednak 
ukierunkowanego podejścia, a także zapobiegać dyskryminacji w polityce UE ogólnie 
oraz ułatwiać akcję afirmatywną i aktywne docieranie do społeczności romskich; 
wzywa państwa członkowskie, by również podążyły tą drogą i stworzyły politykę, która 
pomoże w aktywnym włączeniu społeczności romskich w nasze społeczeństwa;

2. wzywa Komisję do przedłożenia wniosku ustawodawczego dotyczącego równości, 
integracji i uczestnictwa społeczności romskich oraz zwalczania antycyganizmu, na 
podstawie dogłębnej oceny skutków i w drodze systematycznych konsultacji ze 
społecznościami romskimi, ekspertami (pro)romskimi oraz organizacjami 
pozarządowymi ze szczebla krajowego, regionalnego, a zwłaszcza lokalnego, jak 
również z innymi zainteresowanymi podmiotami, takimi jak Rada Europy i FRA; 
uważa, że wniosek ten mógłby opierać się na art. 19 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, gdyż stanowi właściwe działanie w celu zwalczania dyskryminacji 
osób ze społeczności romskich ze względu na pochodzenie etniczne; wzywa Komisję, 
aby uwzględniła wewnętrzną różnorodność tej społeczności w priorytetowych 
dziedzinach określonych we wniosku na okres po 2020 r., dopilnowując, by nikt nie 
został pominięty, oraz zdecydowanie zachęca, aby w unijnych strategiach politycznych 
i dyskusjach dotyczących okresu po 2020 r. określać grupy romskie terminem 
„społeczności romskie”; zauważa, że obok czterech głównych obszarów 
priorytetowych, tj. edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa i opieki zdrowotnej, we 
wniosku UE dotyczącym społeczności romskich na okres po 2020 r. należy wyraźnie 
wspomnieć o ich równym udziale we wszystkich dziedzinach życia publicznego, w tym 
w życiu politycznym, oraz o ich języku, sztuce, kulturze i historii;

3. uważa, że we wniosku należy nadać priorytet osiągnięciu znaczących pozytywnych 
skutków; należy w nim połączyć aspekty społeczno-ekonomiczne z podejściem opartym 
na prawach, co obejmuje plan na rzecz wyeliminowania nierówności w zakresie 
mieszkalnictwa, zdrowia, zatrudnienia i edukacji; powinien on obejmować konkretne, 
porównywalne, osiągalne, wiążące i ograniczone czasowo cele zakładające ochronę i 
poprawę integracji społeczności romskich, w tym osób należących do grup narażonych 
na dyskryminację wielokrotną, np. młodzieży, kobiet i dziewcząt, osób LGBTI oraz 
osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie edukacji włączającej i rozwoju 
wczesnodziecięcego oraz zwalczanie dyskryminacji i segregacji; należy nadać w nim 
priorytet sprawiedliwemu podejściu, zważywszy na zbiorowy i strukturalny charakter 
dyskryminacji osób ze społeczności romskich; zaznacza, że wniosek Komisji 
Europejskiej na okres po 2020 r. powinien koncentrować się na walce z ubóstwem i 
antycyganizmem, na poprawie warunków życiowych i zdrowotnych oraz na połączeniu 
podejścia ukierunkowanego i podejścia ogólnego;

4. zauważa, że aby przyszły unijny proces integracji społeczności romskich okazał się 
skuteczny i wiarygodny, przy opracowywaniu polityki dotyczącej tych społeczności 
potrzebna jest zasadnicza zmiana z podejścia paternalistycznego na niepaternalistyczne; 
podkreśla, że we wszystkich państwach członkowskich UE należy przyspieszyć 
krajowe działania na rzecz integracji społeczności romskich; zaznacza jednak, że należy 
położyć nacisk na te państwa o licznej ludności romskiej, w których nieskuteczność 
procesu integracji społeczności romskich powoduje problemy makroekonomiczne, 
pogłębia różnice między poszczególnymi regionami, a tym samym narusza spójność 
społeczną UE; podkreśla, że wsparcie UE dla tych państw powinno być na miarę 
wyzwań oraz że należy zwrócić większą uwagę na skuteczność polityki i środków 
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stosowanych w tych państwach, a także jest zdania, że wniosek na okres po 2020 r. 
powinien zawierać również komponent zewnętrzny dotyczący krajów kandydujących i 
potencjalnych krajów kandydujących, jak również krajów sąsiadujących, dzięki 
któremu UE mogłaby pomagać tym krajom w opracowywaniu kompleksowych strategii 
długoterminowych na rzecz integracji społeczności romskich oraz oferować wsparcie 
finansowe w obszarach takich jak edukacja, opieka zdrowotna, mieszkalnictwo i 
zatrudnienie;

5. wzywa Komisję, aby wzmocniła powiązanie między głównymi unijnymi instrumentami 
finansowymi i politycznymi oraz celami związanymi z rozwojem społeczno-
gospodarczym a integracją społeczności romskich określoną w prawnie wiążącym 
wniosku Komisji; wzywa Komisję, aby wykorzystała wieloletnie ramy finansowe na 
lata 2021–2027 i unijny plan odbudowy do mobilizacji środków na rzecz równości, 
integracji i uczestnictwa społeczności romskich; w związku z tym nalega, by z 
finansowania z budżetu Unii wykluczyć podmioty, które stosują praktyki 
dyskryminacyjne wobec społeczności romskich, podejmują decyzje lub wprowadzają 
środki tego rodzaju; wzywa Komisję, państwa członkowskie i kraje objęte procesem 
rozszerzenia, aby dostosowały istniejące główne mechanizmy finansowe i uelastyczniły 
je pod kątem mieszanego wykorzystania środków finansowych w społecznościach 
romskich przez zapewnienie dostępu do informacji, działania informacyjne, budowanie 
zdolności, udzielanie pomocy technicznej i gwarancji podczas procesu składania 
wniosków o finansowanie; uważa, że często środki finansowe są najskuteczniej 
wydawane na szczeblu lokalnym przez samorządy terytorialne i organizacje 
pozarządowe, w związku z czym wzywa Komisję, aby zwiększyła środki przekazywane 
im bezpośrednio oraz zaangażowała lokalnych przedstawicieli społeczności romskich w 
ich wdrażanie; jest zdania, że w celu wsparcia romskich i proromskich organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego należy uwzględnić bardziej elastyczne wymogi 
współfinansowania, gdyż wielu organizacji pozarządowych, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym, nie stać na własny wkład finansowy, co stanowi barierę w dostępie do 
środków unijnych dla oddolnych organizacji pozarządowych; wzywa Komisję do 
skutecznego reagowania na obawy dotyczące coraz bardziej kurczącej się przestrzeni 
niezależnego społeczeństwa obywatelskiego w niektórych państwach członkowskich; z 
zaniepokojeniem zauważa, że pandemia koronawirusa może przyczynić się do cięć w 
kolejnym programie „Prawa i Wartości” w WRF na lata 2021–2027, co wpłynęłoby 
negatywnie na organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz 
społeczności romskich, a tym samym na docieranie do tych społeczności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do skutecznego zaradzenia temu ryzyku;  

6. wzywa państwa członkowskie, aby uzupełniały wsparcie finansowe UE w celu poprawy 
sytuacji społeczności romskich; wzywa państwa członkowskie, aby wskazały poziom 
finansowania konieczny do realizacji proponowanych działań na rzecz integracji 
społeczności romskich oraz podały kwotę dostępną na takie działania ze środków 
krajowych i z budżetu UE; 

7. wzywa państwa członkowskie, aby w swoich regionalnych i lokalnych strukturach 
rozwojowych zastosowały lepsze metody mapowania zmarginalizowanych społeczności 
romskich i udoskonalone mechanizmy finansowania, co umożliwi bardziej 
ukierunkowane inwestycje w zmarginalizowane społeczności romskie i lepsze 
włączenie tych społeczności we wdrażanie funduszy, tak by zapewnić wykorzystywanie 
przydzielanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem i brak nadużyć;



RR\1212515PL.docx 21/63 PE650.654v04-00

PL

Gromadzenie danych zdezagregowanych

2

8. zwraca uwagę na konieczność systematycznego gromadzenia wiarygodnych danych w 
rozbiciu na pochodzenie etniczne i płeć celem ich wykorzystania do określenia potrzeb i 
do analizy kontekstu oraz do ustalenia celów i wskaźników oddziaływania, aby 
zapewnić jak najlepsze wyniki pod względem dopasowywania planowania i budżetu do 
potrzeb zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym; podkreśla znaczenie metod 
oceny skutków scenariuszy alternatywnych, by ograniczyć rozziew między ramami 
politycznymi a wdrażaniem w terenie; przypomina, że istotnym ograniczeniem 
niektórych działań jest rozbieżność między ambicjami a zdolnością istniejących struktur 
do osiągnięcia wyników z uwagi na brak planowania opartego na danych, 
niedostateczne środki budżetowe i występowanie nowych, nieprzewidzianych potrzeb;

9. przypomina, że w 2016 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że 
monitorowanie i ocena postępów w realizacji krajowych strategii integracji Romów 
stanowiły poważne wyzwanie we wszystkich wizytowanych państwach członkowskich; 
wzywa Komisję, aby opracowała innowacyjne podejścia ukierunkowane na wpływ i 
oparte na danych jako bezpośredni wkład w kolejną generację programów;

10. wzywa Komisję, aby pracowała z państwami członkowskimi nad wspólną metodyką 
gromadzenia i publikowania danych dotyczących równości, zdezagregowanych ze 
względu na pochodzenie etniczne w rozumieniu dyrektywy UE w sprawie równości 
rasowej, która to metodyka zakładałaby dobrowolność i anonimowość oraz 
zapewniałaby ochronę danych osobowych, samookreślenie i konsultacje z 
zainteresowanymi społecznościami, tak by pozyskiwać wiarygodne, porównywalne 
dane zgodnie z odpowiednimi krajowymi ramami prawnymi i z unijnymi przepisami o 
ochronie danych z myślą o wspieraniu polityki opartej na potwierdzonych faktach, 
poprawić skuteczność przyjętych strategii i środków oraz zidentyfikować problemy 
strukturalne;

11. wzywa państwa członkowskie, aby wykorzystały wszystkie dostępne dane, by określić 
punkty odniesienia i wyznaczyć kierunki opracowywania programu polityki; podkreśla, 
że konieczne jest opracowanie dokładniejszej charakterystyki ludności romskiej i jej 
potrzeb, również w krajach kandydujących; podkreśla, że wytyczne Agencji Praw 
Podstawowych miałyby kluczowe znaczenie w tym względzie;

Równy udział społeczności romskich w procesach decyzyjnych, krajowe strategie integracji

12. wzywa Komisję, aby – w dążeniu do zmiany podejścia paternalistycznego na 
niepaternalistyczne – wprowadziła inkluzywny mechanizm w celu zapewnienia 
równego udziału romskim i proromskim organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, 
ekspertom i członkom społeczności reprezentującym wszystkie szczeble, w tym 
działającym na szczeblu lokalnym i regionalnym, z uwzględnieniem perspektywy płci 
w debacie politycznej i przy podejmowaniu decyzji; apeluje do państw członkowskich o 
wspieranie edukacji wyborczej społeczności romskich i ich frekwencji wyborczej;

13.  wzywa Komisję do utworzenia grupy zadaniowej ds. społeczności romskich na 
szczeblu UE, aby ułatwić włączenie tych społeczności w różne obszary polityki oraz 
wzmocnić ich pozycję przez wspieranie – w sposób merytoryczny, godny, bezstronny, 
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inkluzywny i przejrzysty – budowania zdolności wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w zarządzanie unijnymi i krajowymi strategiami politycznymi na 
rzecz społeczności romskich oraz w ich wdrażanie; wzywa państwa członkowskie, aby 
podjęły takie same działania przy opracowywaniu własnych krajowych strategii 
integracji społeczności romskich na okres po 2020 r.; zaznacza, że lokalne i regionalne 
zainteresowane podmioty – w tym organizacje pozarządowe, aktywiści, eksperci 
lokalni, eksperci regionalni, członkowie społeczności, osoby doświadczające 
antycyganizmu – muszą być znacząco zaangażowane w opracowywanie, wdrażanie i 
monitorowanie krajowych strategii integracji i innych strategii publicznych na rzecz 
społeczności romskich, a uczestnictwo tych społeczności należy uczynić wiążącym 
wspólnym standardem jakości w przyszłych ramach oraz w krajowych strategiach 
integracji;

14. wzywa państwa członkowskie, aby opracowały krajowe strategie integracji 
społeczności romskich po 2020 r., uzupełnione kompleksowymi wspólnymi ramami 
oceny oraz ustalonym z góry odpowiednim budżetem włączonym do budżetów 
krajowych, regionalnych i lokalnych, który podlegałby okresowym przeglądom i ocenie 
oraz odpowiadałby skali potrzeb społeczności romskich w zakresie włączenia 
społecznego; podkreśla, że przy opracowywaniu budżetów lokalnych, regionalnych i 
krajowych wśród priorytetów musi znaleźć się integracja społeczności romskich; 
wzywa państwa członkowskie, aby włączyły walkę z antycyganizmem do podejścia 
horyzontalnego w swoich krajowych strategiach integracji, we wszystkich dziedzinach 
życia publicznego; wzywa Komisję, aby do zaleceń dla poszczególnych krajów 
włączyła ocenę postępów w realizacji celów krajowych strategii integracji;

Antycyganizm i dyskryminacja krzyżowa

15. podtrzymuje swoje stanowisko i zalecenia przedstawione w rezolucji z dnia 25 
października 2017 r. w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w 
UE: walka z antycygańskością; z uwagi na ograniczony zakres dotychczasowych 
działań wzywa Komisję do uwzględnienia tych zaleceń we wniosku na okres po 2020 r. 
dotyczącym równości, integracji i uczestnictwa społeczności romskich i zwalczania 
antycyganizmu, a szczególnie zaleceń dotyczących antycyganizmu oraz prawdy i 
pojednania, gdyż stanowią one podwalinę silnego społeczeństwa integracyjnego; 
zdecydowanie sprzeciwia się narracji politycznej i populizmowi prowadzącym do 
budowania polityki państwowej na podsycaniu antycyganizmu, na traktowaniu 
społeczności romskich jako kozła ofiarnego oraz na zarówno bezpośrednim, jak i 
pośrednim wspieraniu dyskryminacji lub segregacji; jest zdania, że takie działania 
polityczne naruszają nie tylko konstytucje krajowe, lecz także podstawowe prawa i 
wartości określone w Traktatach UE; dlatego wzywa Komisję do natychmiastowego 
działania przez wszczynanie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, gdy zachodzi ryzyko naruszenia prawa UE;

16. wzywa państwa członkowskie do oficjalnego uznania antycyganizmu za szczególną 
formę rasizmu wobec społeczności romskich;

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby odniosły się o kwestii antycyganizmu we 
wszystkich kluczowych obszarach uwzględnionych we wniosku na okres po 2020 r. 
dotyczącym społeczności romskich, oraz domaga się skutecznych europejskich i 
krajowych środków ustawodawczych i politycznych w celu przeciwdziałania temu 
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zjawisku zarówno w państwach członkowskich, jak i w krajach objętych procesem 
rozszerzenia; uważa, że walka z antycyganizmem jest kwestią horyzontalną i że należy 
ją uwzględniać we wszystkich obszarach polityki Unii, w tym w obszarze nowych 
technologii; wzywa państwa członkowskie do zadbania, aby nowe technologie 
opracowywane i wykorzystywane przez organy ścigania nie stwarzały ryzyka 
dyskryminacji mniejszości rasowych i etnicznych; wzywa Komisję do jeszcze 
pełniejszego uwzględnienia prac krajowych organów ds. równości przy opracowywaniu 
i wdrażaniu przyszłych ram politycznych; ponadto wzywa Komisję do zapewnienia 
większej synergii między krajowymi organami ds. równości a krajowymi punktami 
kontaktowymi ds. społeczności romskich w celu zwalczania antycyganizmu; wzywa 
państwa członkowskie, aby zagwarantowały organom ds. równości faktyczną 
niezależność, uprawnienia i niezbędne zasoby umożliwiające im realizację zadań w 
zakresie promowania i ochrony praw podstawowych również w przypadku społeczności 
romskich; jest zdania, że organy ds. równości są właściwymi instytucjami, aby 
gromadzić dane i identyfikować tendencje antycygańskie oraz przekazywać te 
informacje na szczebel europejski;

18. wzywa państwa członkowskie, aby zagwarantowały społecznościom romskim równy 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości i równość wobec prawa; wzywa państwa 
członkowskie, aby chroniły społeczności romskie przed zagrożeniem ze strony grup 
skrajnie prawicowych, badały przypadki nadużyć policji oraz zapewniły udział osób ze 
społeczności romskich w organach ścigania i siłach bezpieczeństwa;

19. zachęca państwa członkowskie do przyjęcia wytycznych i do opracowania szkoleń dla 
sił policyjnych w celu walki z nieproporcjonalną kryminalizacją społeczności romskich, 
profilowaniem etnicznym, nadmiernym stosowaniem procedur zatrzymania i 
przeszukania, niepotrzebnymi nalotami policyjnymi na osiedla romskie, arbitralnym 
zajmowaniem i niszczeniem mienia, nadmiernym użyciem siły podczas aresztowań, 
napaściami, groźbami, poniżającym traktowaniem, maltretowaniem fizycznym oraz 
odmawianiem praw podczas przesłuchań i zatrzymań policyjnych, a także 
niedostatecznym reagowaniem policji na przestępstwa przeciwko osobom ze 
społeczności romskich, w przypadkach gdy pomoc, ochrona (np. w sprawach 
dotyczących handlu ludźmi i w przypadku ofiar przemocy domowej) czy dochodzenia 
w sprawach przestępstw zgłoszonych przez osoby ze społeczności romskich (w 
szczególności przestępstw z nienawiści) są zapewniane w zbyt ograniczonym stopniu 
albo wcale nie są zapewniane; wzywa państwa członkowskie do zadbania, aby 
właściwe organy prowadziły pełne dochodzenia w takich sprawach; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków zaradczych;

20. z zadowoleniem przyjmuje opinię Rady Europy, że mowa nienawiści w internecie 
wymaga dodatkowej analizy i działań z myślą o wprowadzeniu regulacji i o znalezieniu 
nowych sposobów walki z tego rodzaju wypowiedziami, takich jak narracja 
alternatywna i technologie sprawdzania faktów;

21. wzywa państwa członkowskie, by zagwarantowały skuteczne praktyczne wdrożenie i 
wykonanie dyrektywy w sprawie równości rasowej oraz zapewniły skuteczne 
wykonanie decyzji ramowej w sprawie rasizmu i ksenofobii w celu walki z 
utrzymującym się antycyganizmem; ponownie wzywa Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej, ponieważ jest to 
warunek wstępny zapewnienia równości w UE; 
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22. ponownie wzywa państwa członkowskie do zintensyfikowania działań na rzecz walki z 
dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści w ramach krajowych i 
unijnych przepisów w zakresie walki z dyskryminacją, w szczególności w zakresie 
monitorowania sytuacji osób ze społeczności romskich będących ofiarami i udzielania 
im pomocy prawnej;

23. przypomina o obowiązku wyznaczenia przez państwa członkowskie  na mocy 
dyrektywy w sprawie równości rasowej specjalnego organu wspierającego równe 
traktowanie wszystkich osób bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe i 
etniczne; 

24. uważa, że UE i państwa członkowskie powinny podjąć działania dotyczące sytuacji i 
praw osób narażonych w UE na dyskryminację na wielu płaszczyznach, w 
szczególności kobiet, osób LGBTI i osób z niepełnosprawnościami;

25. przypomina o kluczowej roli mediów w zmniejszaniu postaw antycyganistycznych 
dzięki niedyskryminacyjnemu przedstawianiu mniejszości;

Zdrowie

26. wzywa państwa członkowskie do opracowania środków w celu poprawy dostępu osób 
ze społeczności romskich do dobrej jakości profilaktycznej i leczniczej opieki 
zdrowotnej w przystępnej cenie, w tym w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, w szczególności dla kobiet, dzieci, osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami; przypomina, że kluczowym elementem w tym względzie jest 
poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych – chodzi o dostęp fizyczny, lecz również 
usunięcie przeszkód niematerialnych w postaci uprzedzeń i rasizmu;

27. wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia odpowiednich środków na poprawę 
ogólnego stanu zdrowia społeczności romskich przez edukację zdrowotną i seksualną, 
mobilne profilaktyczne badania medyczne na obszarach dotkniętych segregacją, 
kampanie w zakresie edukacji zdrowotnej dotyczące zapobiegania, a także szkolenia 
pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych w zakresie różnorodności, co 
przyczyni się do uwzględnienia różnorodności w unijnych systemach opieki 
zdrowotnej; 

28. zdecydowanie potępia segregację etniczną kobiet romskich w placówkach opieki 
zdrowotnej nad matkami; wzywa państwa członkowskie do natychmiastowego 
wprowadzenia zakazu wszelkich form segregacji etnicznej w zakładach opieki 
zdrowotnej, w tym w placówkach opieki zdrowotnej nad matkami;

29. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznych i terminowych środków 
zaradczych dla wszystkich osób, które doświadczyły wymuszonej i przymusowej 
sterylizacji, w tym poprzez ustanowienie skutecznych systemów odszkodowań;

Równy i sprawiedliwy dostęp do edukacji, sztuki i kultury romskiej oraz języka romskiego

30. wzywa Komisję do opracowania nowych narzędzi finansowania lub podprogramów, 
które powinny uzupełniać środki państw członkowskich na rzecz ukierunkowanego i 
dostosowanego wsparcia wysokiej jakości edukacji od 3 trzeciego roku życia dla 
uczniów romskich, którzy borykają się ze skrajnym ubóstwem i nie mają dostępu do 
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istniejących i przyszłych inicjatyw UE w zakresie finansowania edukacji i włączenia 
społecznego, takich jak Erasmus Plus, gwarancja dla dzieci czy Europejski Fundusz 
Społeczny Plus;

31. zwraca uwagę, że w ostatnich latach w niektórych państwach członkowskich osiągnięto 
jedynie niewielkie postępy w edukacji dzieci romskich znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji społecznej, w szczególności ze względu na brak woli politycznej 
i antycyganizm, co powoduje utrzymujące się bardzo duże różnice w wynikach w nauce 
między uczniami i studentami romskimi i nieromskimi; przypomina, że zapewnienie 
dzieciom romskim równego startu w życiu jest kluczowe, by przerwać cykl 
przechodzenia ubóstwa z pokolenia na pokolenie; wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia całościowego podejścia we wszystkich obszarach polityki oraz do uczynienia 
kwestii edukacji dzieci romskich priorytetem w programach rządowych;

32. zaleca, by jak najwcześniej rozpocząć edukację szczególnie narażonych uczniów 
romskich, z uwzględnieniem specyficznych warunków panujących w danym państwie 
członkowskim, poprzez objęcie ich przystępnymi cenowo, dostępnymi i integracyjnymi 
usługami wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi; wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia strategii i programów mających na celu ułatwienie osobom ze 
społeczności romskich dostępu do placówek opieki nad dziećmi, szkół i uniwersytetów, 
co jest warunkiem wstępnym rozwoju osobistego i zawodowego, oraz przypomina, że 
zajęcia pozalekcyjne, takie jak zajęcia sportowe lub artystyczne, są doskonałym 
sposobem włączenia społecznego;

33. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego finansowania 
organizacji pozarządowych prowadzących takie działania, ponieważ właśnie one są 
kluczowe dla stworzenia środowiska i warunków, w których dzieci różnego 
pochodzenia mają równe szanse; uważa, że kluczowe znaczenie w tym obszarze ma 
również wymiana dobrych praktyk między państwami członkowskimi;

34. jest szczególnie zaniepokojony wysokim poziomem segregacji dzieci romskich w 
szkołach i nadal stosowaną w niektórych państwach członkowskich dyskryminacyjną 
praktyką umieszczania dzieci romskich w szkołach przeznaczonych dla dzieci 
dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną; wzywa państwa członkowskie, których 
dotyczy ten problem, do położenia kresu takim praktykom zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami w zakresie walki z dyskryminacją; wzywa państwa 
członkowskie do nadania priorytetowego znaczenia środkom eliminującym wszelkie 
formy segregacji szkolnej lub klasowej uczniów romskich zgodnie z zaleceniem Rady z 
2013 r. dzięki wdrożeniu szerokiego wachlarza środków zakładających aktywny udział 
lokalnych zainteresowanych stron, w szczególności rodziców i dzieci romskich, a także 
organizacji społeczności lokalnej oraz dzięki organizowaniu kampanii podnoszenia 
świadomości;

35. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, aby we wszystkich szkołach i 
inspektoratach rzeczywiście wypełniano zobowiązanie prawne do przeciwdziałania 
segregacji w szkołach, a także wzywa je do zobowiązania się do corocznego 
gromadzenia i publikowania informacji na temat sytuacji związanej z segregacją 
szkolną na wszystkich poziomach, w tym poprzez karanie osób, które nie wypełniają 
obowiązków; wzywa państwa członkowskie do wymiany dobrych praktyk, takich jak 
ustanowienie Ministerialnej Komisji ds. Przeciwdziałania Segregacji, zwiększanie jej 
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zdolności i zapewnianie jej zasobów w celu wspierania szkół, które chcą przeciwdziałać 
segregacji, oraz karania osób, które nie wypełniają obowiązków (poprawka 251); 
przypomina, że Komisja wszczęła 3 procedury o naruszenie w związku z segregacją 
dzieci romskich; uważa, że mimo wysiłków Komisji w ostatnich latach nie odnotowano 
żadnej poprawy w tym zakresie; w świetle powyższego wzywa Komisję do podjęcia 
dalszych działań i – w razie potrzeby – skierowania spraw do Trybunału 
Sprawiedliwości; 

36.  przypomina o pilnej potrzebie angażowania rodziców romskich w każdy etap nauki 
szkolnej ich dzieci; wzywa państwa członkowskie do opracowania programów 
mających na celu włączenie rodziców romskich w proces nauki szkolnej oraz rozwoju 
edukacyjnego i osobistego ich dzieci; podkreśla, że zdolność państw członkowskich do 
zapewnienia zaangażowania rodziców romskich zależy w dużym stopniu od wielu 
czynników, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, i zwraca się o specjalne 
wsparcie – w zakresie opieki zdrowotnej, dostarczania posiłków do szkół, zapewnienia 
odzieży – dla rodzin romskich borykających się z trudnościami finansowymi, 
społecznymi, zdrowotnymi lub mieszkaniowymi; uważa, że dla dzieci, które porzuciły 
szkołę lub są niepiśmienne i nie mają umiejętności podstawowych, należy stworzyć 
nowe możliwości kontynuowania kształcenia; wzywa w związku z tym państwa 
członkowskiego do pełnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym; 

37. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równego dostępu dzieci romskich do 
wysokiej jakości edukacji, w tym poprzez oferowanie możliwości pracy społecznej i 
uczenia się przez całe życie; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań 
strukturalnych w odniesieniu do poszanowania różnorodności, zrozumienia 
międzykulturowego i praw człowieka w ramach regularnych programów nauczania i w 
mediach; wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia w krajowych programach 
nauczania szkoleń z zakresu praw człowieka, przywództwa i demokratycznego 
obywatelstwa, a także historii społeczności romskich, oraz do rozpowszechniania i 
rozszerzania programów uniwersytetów romskich na szczeblu europejskim;

38. wzywa państwa członkowskie do opracowania przepisów i środków z zakresu polityki 
mających na celu zapewnienie naprawienia szkód wyrządzonych wszystkim dzieciom 
romskim, którym postawiono błędne diagnozy i które umieszczono w szkołach 
specjalnych lub klasach i szkołach wyłącznie romskich ze względu na ich pochodzenie 
etniczne, a co za tym idzie, których pozbawiono praw podstawowych i możliwości 
uzyskania wysokiej jakości edukacji i dobrej pracy; 

39. jest zdania, że COVID-19 spowodował konieczność aktywnego korzystania z 
technologii i metod informacyjno-komunikacyjnych (ICT); podkreśla jednak, że 
pandemia ujawniła niewystarczające przygotowanie do transformacji cyfrowej, 
ponieważ wiele rodzin romskich i szkół, do których uczęszczają ich dzieci, nie posiada 
odpowiednich narzędzi i umiejętności ICT, ponadto często nie stać ich na elektryczność 
i łączność cyfrową; uważa, że posiadanie urządzenia ICT jest kluczowym warunkiem 
edukacji cyfrowej, w związku z czym wzywa Komisję do stworzenia puli narzędzi ICT 
i ich dystrybucji wśród rodzin i dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, aby 
zapewnić im podstawowe narzędzia do uczenia się na odległość i przygotować je do 
epoki cyfrowej; uważa, że dostęp do internetu i umiejętności cyfrowe stanowią 
podwaliny nadchodzącej epoki cyfrowej dla każdego obywatela oraz jako takie są 
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niezbędne do wzmocnienia pozycji społeczności romskich; w związku z tym wzywa 
Komisję do uwzględnienia we wniosku dotyczącym okresu po 2020 r. przepisów 
dotyczących dostępu do internetu; wzywa państwa członkowskie do włączenia 
umiejętności ICT do programów nauczania od najmłodszych lat oraz do inwestowania 
w programy rozwoju umiejętności cyfrowych, które mogą wspierać dzieci romskie;

40.  wzywa państwa członkowskie do promowania języka romskiego oraz kultury i historii 
romskiej w programach nauczania, muzeach i innych formach wyrazu kulturowego i 
historycznego oraz do uznania wkładu kultury romskiej jako części dziedzictwa 
europejskiego; wzywa państwa członkowskie do opracowania otrzymujących 
odpowiednie wsparcie z budżetu spójnych i jednolitych środków w celu stymulowania, 
wspierania i promowania sztuki i kultury romskiej, badania i zachowania tych 
materiałów oraz niematerialnego dziedzictwa tradycyjnej kultury romskiej, a także 
odnowy i promowania tradycyjnego rzemiosła romskiego;

Wysokiej jakości mieszkania po przystępnych cenach, sprawiedliwość w sprawach 
dotyczących środowiska

41. podkreśla, że mieszkanie nie jest towarem, lecz koniecznością, bez której ludzie nie 
mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym ani korzystać z praw podstawowych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia w ich strategiach 
politycznych zaleceń zawartych w sprawozdaniu Komisarz Praw Człowieka Rady 
Europy „EKPS Prawo do mieszkania w przystępnej cenie: zaniedbany obowiązek 
europejski”, w szczególności do zapewnienia, aby wszystkie państwa członkowskie 
szybko przyjęły na siebie zobowiązanie do przestrzegania art. 31 zrewidowanej 
Europejskiej karty społecznej dotyczące prawa do mieszkania oraz zwiększyły 
inwestycje w mieszkania socjalne po przystępnych cenach w celu zwalczania 
nadmiernego obciążenia związanego z kosztami mieszkaniowymi, w szczególności 
wśród grup zmarginalizowanych;

42. zdecydowanie zachęca państwa członkowskie do zapewnienia należytej rejestracji osób 
ze społeczności romskich poprzez wydawanie dokumentów tożsamości i aktów 
urodzenia, do rejestracji ich nieruchomości (gruntów i domów) oraz do 
zagwarantowania w przyszłości bardziej elastycznych procedur prawnych i 
administracyjnych;

43. wzywa państwa członkowskie, by ograniczyły skutki pandemii COVID-19 w 
przepełnionych osadach romskich, gdzie panują nieludzkie warunki, przez 
zalegalizowanie nielegalnych osad romskich, inwestowanie w infrastrukturę i poprawę 
warunków mieszkaniowych w nowo zalegalizowanych osadach;  

44. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia kompleksowego mechanizmu zapobiegania 
dyskryminacji i nadużyciom wobec społeczności romskich w obszarze mieszkalnictwa i 
sankcjonowania takich działań, do zajęcia się kwestią bezdomności oraz zapewnienia 
wystarczających i odpowiednich miejsc postoju dla społeczności romskich 
prowadzących wędrowny tryb życia; wzywa państwa członkowskie, by zapobiegały 
dalszym przymusowym eksmisjom osób ze społeczności romskich, dopilnowując, by 
takie praktyki zawsze odbywały się w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym, 
europejskim i krajowym; wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by osoby 
eksmitowane z rozsądnym wyprzedzeniem otrzymywały powiadomienie i odpowiednie 
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informacje, a także zwraca uwagę, że eksmisje nie powinny mieć miejsca bez 
zapewnienia spełniającego normy, zastępczego, przystępnego cenowo i wysokiej 
jakości mieszkania, bez segregacji i z dostępem do usług publicznych; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych na rzecz przezwyciężenia segregacji; wzywa państwa 
członkowskie do promowania desegregacji przestrzennej i wskazuje na fakt, że izolacja 
geograficzna i segregacja w mieszkalnictwie odsuwa członków mniejszości etnicznych 
od godnych miejsc pracy, niezależnie od poziomu kwalifikacji; stwierdza, że 
znalezienie alternatywy wobec eksmisji przez angażowanie różnych instytucji ma 
kluczowe znaczenie, zaś działania dotyczące zakwaterowania osób ze społeczności 
romskich należy włączyć w szersze działania krajowe i objąć je inicjatywą 
ustawodawczą, koncentrując się na polityce budownictwa socjalnego i programach 
pomocowych;

45.  przypomina, że w całej UE skutki pandemii COVID-19 odczuwają najdotkliwiej osoby 
najbardziej potrzebujące, w tym społeczności romskie, oraz ubolewa, że w związku z 
pandemią COVID-19 społeczności romskie są jeszcze bardziej dyskryminowane i 
marginalizowane; wzywa państwa członkowskie, by w trakcie kryzysu COVID-19 
pilnie przyjęły środki pozwalające zająć się kwestią braku wody, odpowiednich 
warunków sanitarnych, elektryczności i niezbędnej infrastruktury w ubogich 
społecznościach romskich; wzywa państwa członkowskie do pełnego uwzględnienia 
osad romskich podczas dezynfekcji, do zakazu zawieszania podstawowych usług 
użyteczności publicznej podczas pandemii, rozważenia subsydiowania kosztów 
konsumpcji najbardziej narażonych grup oraz tych, którzy stracili dochody, lub 
zamrożenia płatności do końca okresu objętego planami odbudowy, do wsparcia 
finansowego dla samotnych rodziców/samotnych matek na utrzymanie dzieci, czynsz i 
inne wydatki w gospodarstwie domowym, co pozwoli zmniejszyć obciążenia 
finansowe, szczególnie w przypadku utraty pracy;

46. wzywa do ogólnounijnego wdrożenia konwencji z Aarhus, która łączy prawa 
środowiskowe z prawami człowieka; zaleca włączenie braku sprawiedliwości w 
kwestiach dotyczących środowiska do wniosku dotyczącego okresu po 2020 r. i wzywa 
Komisję do zajęcia się różnymi formami dyskryminacji środowiskowej;

Kobiety i dziewczęta romskie

47. podkreśla potrzebę priorytetowego traktowania perspektywy płci i polityki 
uwzględniającej aspekt płci oraz zwalczania przemocy (w tym handlu ludźmi); wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji 
stambulskiej, aby to pilnie uczyniły; zauważa, że różnice te trzeba uwzględnić w 
przyszłych politykach i dążyć do ich zniwelowania poprzez ukierunkowanie 
szczególnych działań i form wsparcia na kobiety romskie; podkreśla, że z uwagi na to, 
że kobiety i dziewczęta romskie często narażone są na wielopłaszczyznową 
dyskryminację, należy przewidzieć szczególne środki na rzecz wzmocnienia ich 
pozycji;  

48. wzywa rządy państw członkowskich, władze lokalne oraz, w stosownych przypadkach, 
instytucje UE do angażowania kobiet romskich – za pośrednictwem organizacji kobiet i 
odpowiednich zainteresowanych stron – w przygotowanie, wdrażanie, ocenę i 
monitorowanie krajowych strategii integracji społeczności romskich, a także do 
tworzenia powiązań między organami ds. równości płci, organizacjami ds. praw kobiet i 
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strategiami na rzecz włączenia społecznego w celu budowania zaufania wśród 
społeczności i zapewnienia uwrażliwienia na te kwestie na poziomie lokalnym;

49. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, aby w ich krajowych strategiach 
integracji ujęty został specjalny rozdział o prawach kobiet i równouprawnieniu płci oraz 
aby w każdej sekcji tychże strategii realizowano działania na rzecz uwzględniania 
aspektu płci mające na celu promowanie perspektywy praw kobiet i równouprawnienia 
płci, w szczególności w zakresie przydziału funduszy, zgodnie z konkluzjami Rady w 
sprawie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji społeczności 
romskich, które wymagają „uwzględnienia perspektywy płci we wszystkich obszarach 
polityki i działaniach na rzecz postępów w integracji społeczności romskich”; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do dokonania oceny, czy strategie polityczne osiągają 
zamierzone cele w zakresie poprawy sytuacji romskich kobiet i dziewcząt, oraz do 
podjęcia działań w przypadku braku postępów; 

50. wzywa państwa członkowskie do opracowania środków w celu wpierania kobiet 
romskich w pełnym wykorzystaniu ich potencjału i możliwości funkcjonowania jako 
niezależne, pewne siebie, samodzielne i aktywne obywatelki; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia wszystkich społeczności romskich obowiązkowym systemem 
opieki zdrowotnej i systemem mediacji szkolnej dla osób ze społeczności romskich, tak 
aby zapewnić jednego mediatora na 500 osób, a także zapewnić odpowiedni budżet i 
wsparcie dla tych systemów, nadając mediatorom bardziej centralną rolę w procesie 
integracji;

51. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wyraźniejszego uwzględnienia dziewcząt i 
kobiet romskich w strategiach politycznych dotyczących rynku pracy, w tym gwarancji 
dla młodzieży;

52. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, aby prawa podstawowe 
kobiet i dzieci romskich były przestrzegane oraz – również za pomocą kampanii 
uświadamiających – aby kobiety i dziewczynki romskie były świadome 
przysługujących im praw w ramach obowiązującego prawodawstwa krajowego 
dotyczącego równouprawnienia płci i dyskryminacji ze względu na płeć, aby zwalczać 
patriarchalne tradycje i szowinizm płciowy;

Wysokiej jakości usługi w zakresie zatrudnienia

53. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie 
zatrudnienia dla młodzieży romskiej, w tym młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się i zmagającej się ze skrajnym ubóstwem; 

54. wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie wytycznych i norm wolnej 
od dyskryminacji polityki rekrutacyjnej obowiązującej państwa członkowskie i 
pracodawców, w tym zaleceń w zakresie przyjęcia planów na rzecz równouprawnienia 
na poziomie przedsiębiorstw oraz w branżowych układach zbiorowych pracy, jak 
również powoływania zespołów ds. różnorodności w miejscu pracy, w tym zajmujących 
się stereotypami, uprzedzeniami i negatywnym podejściem, zapobiegających 
dyskryminacji w trakcie rekrutacji i awansu zawodowego, w odniesieniu do 
wynagrodzeń i dostępu do szkoleń; podkreśla, że z takich planów działania na rzecz 
równouprawnienia należy również korzystać, by promować różnorodność etniczną i 
kulturową w miejscu pracy, tworzyć regulaminy wewnętrzne pozwalające na walkę z 
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rasizmem, powiązaną dyskryminacją rasową, nękaniem w miejscu pracy, monitorować 
procedury rekrutacji, awansu i zatrzymywania pracowników i dokonywać przeglądu 
tych procedur w kontekście aspektów równouprawnienia, pozwalających wskazać 
bezpośrednie i pośrednie praktyki dyskryminacyjne i przyjąć środki ograniczania 
nierówności w każdym z tych obszarów i w tym celu zbierać dane dotyczące 
równouprawnienia przy poszanowaniu prawa do prywatności i standardów w zakresie 
praw podstawowych;

55. podkreśla, że najważniejszą kwestią, którą należy się zająć w obszarze zatrudnienia 
osób ze społeczności romskich, jest skuteczne wchodzenie na otwarty rynek pracy po 
skończeniu edukacji; podkreśla znaczenie zwalczania różnych form pracy 
nierejestrowanej i dyskryminacji ze strony pracodawców oraz zestrojenia popytu z 
podażą na rynku pracy;

56. wzywa Komisję, by wypełniła zobowiązanie do przyjęcia planu działania dotyczącego 
wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz do uwzględniania integracji 
społeczności romskich jako wskaźnika w tablicy wskaźników społecznych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do godnych miejsc pracy, 
sprawiedliwego wynagrodzenia i sprawiedliwych warunków pracy dla osób ze 
społeczności romskich i zagwarantowania, że systemy zabezpieczeń społecznych i 
służby socjalne są adekwatne, dostępne i wykorzystywane przez wszystkich 
potencjalnych beneficjentów i obejmują powszechną opiekę zdrowotną wolną od 
dyskryminacji oraz system minimalnych wynagrodzeń i uprawnień emerytalnych;

°

° °

57. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, rządom i parlamentom centralnym i regionalnym państw członkowskich i 
krajów kandydujących, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Komitetowi Regionów, Radzie Europy oraz 
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw 
wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
(2020/2011(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Tomáš Zdechovský

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), który stanowi, że przy określaniu i realizacji swej polityki i działań Unia bierze 
pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, 
z zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego;

B. mając na uwadze, że przyjęcie Europejskiego filaru praw socjalnych ma zasadnicze 
znaczenie dla wzmacniania praw socjalnych osób należących do marginalizowanych 
grup społecznych, takich jak osoby pochodzenia romskiego;

C. mając na uwadze, że Parlament Europejski z ogromnym zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do stworzenia wzmocnionych europejskich ram strategicznych 
na rzecz równouprawnienia ludności romskiej, sprawiedliwości społecznej i 
gospodarczej oraz zwalczania antycyganizmu na lata po 2020 r.;

D. mając na uwadze, że Romowie są największą mniejszością etniczną w Europie, że 
w UE żyje około 6 mln Romów, a ludność romska, charakteryzująca się dużą 
różnorodnością nie tylko etniczną, ale i społeczno-gospodarczą, doświadcza wielorakiej 
dyskryminacji; mając na uwadze, że około 80 % ludności romskiej żyje poniżej 
krajowego progu zagrożenia ubóstwem; mając na uwadze, że 43 % Romów (z czego 
56 % to mężczyźni, a 29 % to kobiety) wykonuje odpłatną pracę, w porównaniu ze 
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średnią UE wynoszącą 70 % w 2015 r.1; mając na uwadze, że 50 % ludności romskiej 
w wieku od 6 do 24 lat nie uczęszcza do szkoły, a 63 % młodych Romów (w wieku 16–
24 lata) nie kształci się, nie pracuje ani nie szkoli (NEET), w porównaniu ze średnią UE 
wynoszącą 12 %2; mając na uwadze, że odnotowano pogorszenie się sytuacji, jeśli 
chodzi o odsetek Romów, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się – był on 
w 2016 r. wyższy niż w 2011 r.3;

E. mając na uwadze, że równouprawnienie płci oraz sytuacja romskich dzieci i romskiej 
młodzieży to dwa kluczowe obszary, w których należy działać na rzecz integracji 
i włączenia społecznego ludności romskiej, i w których państwa członkowskie i UE 
mają niewystarczające osiągnięcia4; mając na uwadze, że znaczny odsetek kobiet 
romskich żyje w niepewnej sytuacji i boryka się ze szczególnie trudnymi warunkami 
z powodu dyskryminacji krzyżowej; mając na uwadze, że należy zadbać 
o równouprawnienie kobiet i mężczyzn i krzewić je we wszystkich obszarach, w tym na 
rynku pracy, w warunkach zatrudnienia, płacach, kwalifikacjach i szkoleniach, awansie 
i perspektywach zawodowych;

F. mając na uwadze, że warunki życia Romów, ich poziom wykształcenia i stan zdrowia 
determinują ich sytuację społeczną oraz sytuację na rynku pracy; mając na uwadze, że 
Romowie często wpadają w mechanizm błędnego koła ubóstwa, wykluczenia, niskiego 
wykształcenia i niskich kwalifikacji, który uniemożliwia im znalezienie stabilnego 
zatrudnienia, ponieważ nie spełniają wymogów; mając na uwadze, że utrzymujący się 
brak równości społeczno-gospodarczej i w dziedzinie ochrony zdrowia oraz różne 
formy dyskryminacji, w tym antycyganizm i dyskryminacja ze względu na wiek, 
sprawiają, że szczególnie ludność romska w jesieni życia znajduje się w trudnej 
sytuacji;

G. mając na uwadze, że zwalczanie systematycznej dyskryminacji ludności romskiej, 
w tym w dziedzinach priorytetowych, czyli oświacie, dostępie do opieki medycznej 
i mieszkalnictwie oraz zasadnicza poprawa statusu społeczno-ekonomicznego tej 
ludności jest uzależniona od wzrostu kapitału społecznego i kulturalnego na obszarach 
zamieszkałych przez społeczności romskie, jak również na długofalowym, 
uwzględniającym wiele podmiotów podejściu do integracji Romów, przy ich aktywnym 
udziale na wszystkich etapach;

H. mając na uwadze, że dane gromadzone w odniesieniu do równouprawnienia to 
wszelkiego rodzaju dane segregowane, z których korzysta się podczas oceny 
porównawczej konkretnych grup zagrożonych dyskryminacją, by stworzyć publiczne 
strategie polityczne przyczyniające się do promowania równouprawnienia oraz by 
ocenić ich wdrożenie, w oparciu o fakty, a nie tylko przypuszczenia; mając na uwadze, 

1 Sprawozdanie Komisji z 5 września w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów 
(COM(2019)0406), s. 3.
2 COM(2019)0406, s. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS [Środki integracji Romów zgłoszone 
w unijnych ramach dotyczących krajowych strategii integracji Romów], SWD(2019) 320 final, CZĘŚĆ 1/2, 
s. 18.
4 Expert reports building on forward-looking aspects of the evaluation of the EU Framework for National Roma 
Integration Strategies, Considering the Diversity of the Roma population in a post-2020 EU-initiative for Roma 
equality and inclusion [Sprawozdania ekspertów opierające się na perspektywicznych aspektach oceny unijnych 
ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów pt. Uwzględnianie różnorodności ludności romskiej 
w przewidzianej na lata po 2020 r. inicjatywie UE na rzecz równości i integracji Romów], styczeń 2020 r., s. 16.
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że gromadzenie takich danych (czyli danych ujawniających pochodzenie etniczne czy 
wyznanie) wymaga wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą i często budzi 
kontrowersje; mając na uwadze wyraźny zakaz profilowania rasowego czy etnicznego, 
w przypadku którego – bez wcześniejszej zgody – dana grupa ludzi jest identyfikowana 
w oparciu o jej postrzeganie przez osoby trzecie lub uogólnienia ze względu na rasę, 
pochodzenie etniczne, wyznanie lub narodowość;

I. mając na uwadze, że osoby należące do mniejszości są nadal dyskryminowane, gdy 
ubiegają się o pracę, a nawet gdy już ją wykonują, są nadal gorzej traktowane; mając na 
uwadze jedynie niektóre przejawy dyskryminacji, a mianowicie niższe uposażenie, brak 
perspektyw zawodowych, niepewne i trudne warunki pracy, brak możliwości awansu 
lub otrzymania dobrej pracy, nękanie i bezprawne zwolnienia; mając na uwadze, że 
w przypadku mniejszości etnicznych gorszy dostęp do praw pracowniczych i ochrony 
jest bardziej prawdopodobny; mając na uwadze, że pochodzenie etniczne wydaje się 
mieć również znaczenie w przypadku nękania w miejscu pracy i jawi się jako 
podstawowa przeszkoda w rozwoju kariery zawodowej;

J. mając na uwadze, że większość społeczności romskich, w szczególności w Europie 
Środkowo-Wschodniej, żyje w osiedlach dotkniętych zjawiskiem segregacji, często na 
obszarach w bardzo negatywny sposób wpływających na środowisko naturalne, 
wykluczonych ze społeczeństwa i odizolowanych, w warunkach niespełniających norm, 
gdzie dziedziczy się biedę; mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Komisji 
z 5 września w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów 
(COM(2019)0406) jedna trzecia romskich gospodarstw domowych nie ma wody 
bieżącej, niewiele ponad połowa ma toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % Romów 
mieszkało w przeludnionych lokalach w 2016 r.; mając na uwadze, że co dziesiąta 
osoba nie ma w domu elektryczności; mając na uwadze, że dostępne dane i wskaźniki 
wyników z wiarygodnych badań przeprowadzonych w dziewięciu państw 
członkowskich sugerują, że sytuacja mieszkaniowa w latach 2011–2016 pozostaje bez 
zmian, przy jedynie nieznacznej poprawie w dostępie do wody i podstawowych 
udogodnień w niektórych państwach członkowskich;

K. mając na uwadze, że segregacja przestrzenna pozostaje jednym z kluczowych wyzwań 
w dziedzinie mieszkalnictwa; mając na uwadze, że 43 % Romów jest 
dyskryminowanych przy próbach nabycia lub wynajęcia lokalu mieszkalnego i nie zna 
wystarczająco swoich praw dotyczących równości5; mając na uwadze, że brak tytułów 
własności i dokumentów osobistych, takich jak akt urodzenia i dowód tożsamości, 
stanowią przeszkodę w dostępie do mieszkań, usług publicznych lub podstawowych 
usług pomocy państwa;

L. mając na uwadze, że sytuacja Romów pogorszyła się przez kryzys COVID-19, 
ponieważ jego gospodarcze i społeczne skutki miały wpływ na ludność romską, 
w szczególności kobiety, oraz pogłębiły istniejące nierówności we wszystkich 
priorytetowych obszarach integracji Romów; mając na uwadze, że w przypadku 
Romów negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 są bardzo dotkliwe, ponieważ 
będą mieli ograniczony dostęp do opieki medycznej, oświaty, pomocy socjalnej, w tym 
zasiłków dla bezrobotnych czy wszelkich innych środków, których celem jest 
łagodzenie skutków koronawirusa;

5 COM(2019)0406.
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M. mając na uwadze, że niedostatecznie rozwinięta infrastruktura transportowa, brak 
publicznych organów administracji i usług, w szczególności wysokiej jakości placówek 
oświatowych i zakładów opieki zdrowotnej pogłębiają różnice regionalne i przyczyniają 
się do gettoizacji;

1. zaznacza, że Romowie należą do tych najliczniejszych mniejszości w Europie, 
w których występują najwyższe wskaźniki ubóstwa, dyskryminacji strukturalnej 
i wykluczenia społecznego i że utrudnia się im korzystanie z ich podstawowych praw, 
w szczególności gospodarczych i społecznych; z żalem zauważa, że pomimo dobrobytu 
gospodarczego w UE i pomimo unijnych ram dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów oraz środków wprowadzonych w ramach funduszy spójności 
w ostatnim dziesięcioleciu w celu włączenia społecznego Romów obserwuje się 
stagnację w ogólnej sytuacji Romów w UE, a postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki medycznej są ograniczone; wzywa samorządy do 
skutecznego wdrożenia krajowych strategii integracji Romów; wzywa Komisję, aby 
dawała przykład i prowadziła politykę uwzględniania kwestii romskich w głównym 
nurcie działań politycznych, programów i projektów w celu zapobiegania dyskryminacji 
i wspierania włączania Romów do społeczeństwa; wzywa Komisję do utrzymania 
wielosektorowego podejścia angażującego wiele podmiotów w krajowe strategie 
integracji Romów oraz do promowania aktywnego udziału Romów w przygotowanie i 
wdrażanie tych strategii;

2. wzywa Komisję, by ustaliła wiążące założenia, środki i cele dla państw członkowskich, 
przejrzysty harmonogram, jasne i wiążące wymogi w zakresie postępów, jak również 
wskaźniki powodzenia i odpowiednie finansowanie realizacji kolejnych unijnych ram 
dotyczących krajowych strategii integracji Romów; wzywa samorządy lokalne i rządy 
do priorytetowego traktowania realizacji krajowych strategii integracji Romów;

3. przypomina swoją rezolucję z 12 lutego 2019 r. w sprawie konieczności wzmocnienia 
strategicznych unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów po 
2020 r. i bardziej zdecydowanej walki z antycyganizmem6; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zaproponowania ambitnej, wszechstronnej i wiążącej unijnej strategii 
na rzecz równouprawnienia Romów, sprawiedliwości społecznej i gospodarczej oraz 
zwalczania antycyganizmu po 2020 r., z konkretnymi, powszechnymi założeniami na 
szczeblu UE i minimalnymi standardami, które państwa członkowskie mogą 
uwzględniać w celach krajowych i w których specyfika krajowa ma znaczenie o tyle, 
o ile państwo członkowskie chce osiągnąć coś więcej niż standardy minimalne, jak 
również do zaangażowania się w realizację takiej strategii, oraz do dopilnowania, by 
odpowiednio uwzględniono dyskryminację z wielu przyczyn jednocześnie i 
dyskryminację krzyżową, aspekt płci oraz podejście skupiające uwagę na potrzebach 
dzieci;

4. podkreśla potrzebę przerwania błędnego koła ubóstwa Romów, których ten problem 
dotyczy, przez podjęcie skoordynowanych działań od jak najmłodszych lat, ponieważ 
ukierunkowane środki na każdym poziomie edukacji mogą stać się skutecznymi 
narzędziami walki z ubóstwem, jak również potrzebę zwiększenia liczby osób 
kontynuujących edukację, przez wspieranie takich środków inwestycjami społecznymi;

5. wzywa do zwrócenia większej uwagi na te państwa członkowskie, które mają dużą 

6 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0075.
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populację Romów i historię raczej nieskutecznych środków; podkreśla, że Komisja 
powinna monitorować i lepiej wspierać państwa członkowskie i ich strategie polityczne 
oraz środki;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o integracyjne równouprawnienie 
Romów we wszystkich sferach życia, przy zwróceniu szczególnej uwagi na kobiety 
i dziewczęta oraz osoby z niepełnosprawnościami, które padają ofiarą dyskryminacji 
krzyżowej;

7. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia dyrektywy Rady z 2 lipca 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM(2008)0426);

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia ubóstwa, w tym 
w szczególności ubóstwa dzieci, wykluczenia społecznego i antycyganizmu oraz 
wolności od dyskryminacji jako przekrojowego wymiaru w czterech kluczowych 
obszarach unijnej strategii na rzecz Romów i unijnych ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów, przy jednoczesnej dbałości o to, by równouprawnienie, 
zrównoważone możliwości zatrudnienia, integracyjna edukacja, mieszkania dobrej 
jakości oraz adekwatna opieka zdrowotna przyczyniały się do ogólnej poprawy sytuacji 
Romów oraz by dyskryminacja z wielu powodów i dyskryminacja krzyżowa, 
uwzględnianie aspektu płci w głównym nurcie polityki i podejście zwracające 
szczególną uwagę na potrzeby dzieci zostały odpowiednio uwzględnione zarówno 
w unijnych ramach strategicznych, jak i krajowych strategiach integracji Romów po 
2020 r.; wzywa samorządy lokalne i regionalne oraz rządy krajowe do priorytetowego 
przyjęcia, przeglądu i wdrożenia krajowych strategii integracji Romów, zgodnie 
z unijnymi ramami dotyczącymi krajowych strategii integracji Romów po 2020 r. 
i zadbania o ścisłe powiązanie tych strategii z głównym nurtem polityki;

9. wzywa Komisję, aby zapewniła równy udział romskich organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, ekspertów i członków społeczności, w tym działających na szczeblu 
lokalnym i regionalnym zarówno w debacie politycznej, jak i w procesie podejmowania 
decyzji;

10. uznaje, że aby zagwarantować przestrzeganie praw społecznych i gospodarczych 
ludności romskiej, należy rozważyć bardziej wszechstronne podejście, wzmacniające 
instytucjonalne uznawanie mniejszości romskiej jako podmiotu społecznego oraz 
skuteczny i zorganizowany udział reprezentatywnych organizacji romskiego 
społeczeństwa obywatelskiego, co pozwoli na ich znaczący udział we wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie społecznych i gospodarczych strategii politycznych; wzywa 
Komisję do rozważenia udziału Romów jako wiążącego, powszechnego standardu 
jakości przyszłych unijnych ram strategicznych oraz strategii krajowych, jak również do 
tego, by mechanizmy finansowe i strukturalne zapewniały równy udział wysokiej 
jakości;

11. podkreśla, że zatrudnienie toruje drogę do integracji społecznej oraz że w związku 
z tym mniejszości etniczne muszą mieć możliwość pełnego udziału w rynku pracy, zaś 
zasada równego statusu i równiej płacy za tę samą pracę musi być stosowana do 
wszystkich zatrudnionych;

12. wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie wytycznych i norm wolnej 
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od dyskryminacji polityki rekrutacyjnej obowiązującej państwa członkowskie i 
pracodawców, w tym zaleceń w zakresie przyjęcia planów na rzecz równouprawnienia 
na poziomie przedsiębiorstw oraz w branżowych układach zbiorowych pracy, jak 
również powoływania zespołów ds. różnorodności w miejscach pracy, w tym 
zajmujących się stereotypami, uprzedzeniami i negatywnym podejściem, 
zapobiegających dyskryminacji w trakcie rekrutacji, awansu zawodowego, 
w odniesieniu do wynagrodzeń i dostępu do szkoleń; podkreśla, że z takich planów 
działania na rzecz równouprawnienia należy również korzystać, by promować 
różnorodność etniczną i kulturową w miejscu pracy, tworzyć regulaminy wewnętrzne 
pozwalające na walkę z rasizmem, powiązaną dyskryminacją rasową, nękaniem 
w miejscu pracy, monitorować procedury rekrutacji, awansu i zatrzymywania 
pracowników i dokonywać przeglądu tych procedur w kontekście aspektów 
równouprawnienia, pozwalających wskazać bezpośrednie i pośrednie praktyki 
dyskryminacyjne i przyjąć środki ograniczania nierówności w każdym z tych obszarów 
i w tym celu zbierać dane dotyczące równouprawnienia przy poszanowaniu prawa do 
prywatności i standardów w zakresie praw podstawowych;

13. wzywa Komisję do przyjęcia wspólnych unijnych ram gromadzenia i analizy 
wiarygodnych i porównywalnych segregowanych danych w zakresie równouprawnienia 
w celu zwalczania dyskryminacji także w sferze zatrudnienia; dodaje, że powinno to 
obejmować wskaźniki rynku pracy, by zmierzyć równe traktowanie, w tym sytuację 
migrantów i mniejszości pod względem zatrudnienia, przy pełnym poszanowaniu 
prywatności i standardów praw podstawowych;

14. zaznacza, że najpilniejsze kwestie związane z zatrudnieniem Romów to skuteczne 
wchodzenie na otwarty rynek pracy po ukończeniu edukacji, z uwagi na problem 
wysokiej absencji szkolnej, nieuczęszczania do szkoły i rezygnacji z nauki, który 
dotyka romskie dzieci i młodzież; podkreśla znaczenie zwalczania negatywnych 
stereotypów, które często stanowią największą przeszkodę w znalezieniu zatrudnienia; 
podkreśla znaczenie zwalczania różnych form nielegalnego zatrudnienia i 
dyskryminacji ze strony pracodawców, zestrojenie popytu z podażą na rynku pracy, 
a także problem rosnącego odsetka młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do szkół;

15. wzywa Komisję, by wypełniła zobowiązanie do przyjęcia planu działania dotyczącego 
wdrożenia Europejskiego filara praw socjalnych oraz do uwzględniania integracji 
Romów jako wskaźnika społecznego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
poświęcenia specjalnej uwagi ludności romskiej, tak by odzwierciedlono jej konkretną 
sytuację, przy jednoczesnym zadbaniu o zatrudnienie dobrej jakości, dostęp do godnych 
miejsc pracy, sprawiedliwe wynagrodzenia i warunki pracy i zagwarantowania, że 
systemy zabezpieczeń społecznych i służby socjalne są adekwatne, dostępne 
i wykorzystywane przez wszystkich potencjalnych beneficjentów, w tym powszechna 
opieka zdrowotna wolna od dyskryminacji, system minimalnych wynagrodzeń 
i uprawnień emerytalnych;

16. przypomina, że państwa członkowskie podjęły szereg środków w celu poprawy 
edukacji romskich dzieci, takich jak bezpłatne posiłki i podręczniki w szkołach, jak 
również rozszerzenie obowiązku szkolnego na przedszkola / edukację przedszkolną dla 
wszystkich młodszych dzieci; podkreśla, że takie podejście należy kontynuować;

17. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by osoby pochodzenia romskiego, które 
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korzystają z prawa do mobilności miały dostęp do niezbędnej opieki medycznej 
w państwie członkowskim zamieszkania; podkreśla, że ani ubóstwo, ani status 
rezydenta nie powinny utrudniać dostępu do potrzebnej opieki medycznej czy socjalnej;

18. wzywa państwa członkowskie do inwestycji w mechanizmy monitorowania rynku pracy 
i składania skarg, które będą dostępne i skuteczne, niezależnie od narodowości 
pracowników czy ich statusu rezydenta, tak aby chronić pracowników przed środkami 
odwetowymi pracodawcy i niekorzystnymi konsekwencjami, oraz do wspierania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego w udostępnianiu pracownikom informacji 
o ich prawach i sposobach korzystania z tych praw;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by plan odbudowy i nowe 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 były ściśle powiązane ze strategicznymi 
ramami UE na rzecz równości i integracji osób pochodzenia romskiego, z ich 
wiążącymi celami i z ich realizacją w ramach krajowych strategii integracji Romów; 
w tym kontekście podkreśla potrzebę systematycznego zbierania rzetelnych danych, 
segregowanych pod względem płci i wieku, by uzasadnić potrzeby i zasilić analizę 
kontekstową, pomóc w ustanowieniu celów i wskaźników wpływu, co z kolei przełoży 
się na jak najlepsze wyniki w zakresie dopasowywania planów i budżetu do potrzeb, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE;

20. wzywa Komisję i Radę do zajęcia się problemem nierównego traktowania Romów 
w całej UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); przypomina 
rezolucję z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+)7, w którego art. 4 ust. 1 ppkt (viiia) wymieniono konkretny cel, jakim jest 
„zwalczanie dyskryminacji oraz wspieranie integracji społeczno-gospodarczej 
społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie”;

21. wzywa Komisję do sporządzenia dokładnej oceny wskaźników skutków integracji 
Romów w latach 2014–2020 i do wskazania najlepszych sposobów postępowania 
i niedociągnięć; przypomina, że założeniem była poprawa monitorowania integracji 
Romów w oparciu o priorytet inwestycyjny EFS (PI 9(ii)), odnośne, konkretne 
założenia programów operacyjnych EFS i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), i korzystanie z powszechnego wskaźnika produktu EFS dla 
uczestników, jak również z konkretnych wskaźników i celów programu;

22. zaleca Komisji ułatwienie wymiany najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi i monitorowanie sytuacji w celu zapewnienia regularnej oceny;

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia przedstawicieli społeczności 
romskich, w tym młodzieży, w konsultacjach i procesie podejmowania decyzji, 
zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym;

24. przypomina, że dla zrównoważonego charakteru integracji Romów zasadnicze 
znaczenie ma rola władz lokalnych i krajowych, silne partnerstwo i zaangażowanie 
lokalnych podmiotów, takich jak lokalne gminy miejskie i kuratoria oświaty;

25. podkreśla potrzebę pilnego i pełnego zobowiązania się właściwych władz państwowych 

7 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0350.
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do desegregacji uczniów romskich w szkołach, zwiększenia ich udziału w całym cyklu 
edukacji oraz zapewnienia wszystkim tej samej jakości i integracyjnej powszechnej 
edukacji; wyraża ubolewanie, że błędne diagnozowanie dzieci romskich jako mających 
specjalne potrzeby edukacyjne jest nadal powszechną praktyką dyskryminacyjną, 
prowadzącą do wysyłania nieproporcjonalnie dużej liczby dzieci romskich do szkół 
specjalnych, co przekłada się na ich wykluczenie ze szkół powszechnych i fakt, że 
często otrzymują wykształcenie na niższym poziomie; w tym kontekście przypomina 
decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i procedury o naruszenie wobec 
trzech państw członkowskich, a mianowicie Republiki Czeskiej (2014 r.), Słowacji 
(2015 r.) i Węgier (2016 r.), związane z dyskryminacją Romów w systemie oświaty; 
wyraża przekonanie, że mimo wysiłków Komisji ostatnie lata wskazują na brak lub 
nikłą poprawę; wzywa Komisję do oceny odpowiednich środków naprawczych i ich 
wpływu na dzieci romskie, a jeżeli zostaną one uznane za niewystarczające 
i niewystarczająco skuteczne, do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;

26. przypomina o roli romskich pedagogów i ich obecności w placówkach oświatowych, 
gdzie wspierają proces desegregacji i zachęcają Romów do uczestnictwa w programach 
uczenia się przez całe życie i kształceniu dorosłych; zaleca kontynuowanie szkolenia i 
zatrudniania Romów jako mentorów młodzieży i mediatorów edukacyjnych 
wspierających młodzież w kontynuacji nauki i wchodzeniu na rynek pracy; podkreśla 
potrzebę poświęcenia większej uwagi Romom (młodzieży i kobietom) w aktywnej 
polityce rynku pracy, w tym gwarancji dla młodzieży oraz systematycznemu 
monitorowaniu i zwalczaniu dyskryminacji w dostępie do rynku pracy oraz w miejscu 
pracy; wzywa do przeszkolenia publicznych służb zatrudnienia w zakresie sposobów 
docierania do grup marginalizowanych i pomagania im;

27. wzywa do przyjęcia wspólnej polityki rolnej (WPR) w nowym kształcie, by umożliwić 
innowacyjne formy rolnictwa i promować je, w tym w spółdzielnie dla społeczności 
romskich, co mogłoby w istotny sposób przełożyć się na tworzenie sprawiedliwych, 
zdrowych i przyjaznych środowisku systemów żywnościowych; podkreśla, że takie 
działanie przyspieszyłoby realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu; wzywa do 
promowania i wymiany najlepszych sposobów postępowania w tym obszarze wśród 
państw członkowskich;

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania skoordynowanego podejścia 
do integracji dzieci romskich w społeczeństwie; wzywa zatem do pilnego przyjęcia 
europejskiej gwarancji dla dzieci w EFS+ ze specjalnymi środkami przeznaczonymi na 
wspieranie wydźwignięcia całego pokolenia z ubóstwa;

29. podkreśla, że bariery w dostępie do opieki zdrowotnej i brak podstawowej wiedzy 
o zdrowiu jeszcze bardziej potęgują powszechną segregację uczniów romskich 
w szkołach; podkreśla ponadto, że rozpowszechniony antycyganizm w 
społeczeństwach, w których żyją Romowie, strukturalna marginalizacja, z którą się 
borykają przy zapisywaniu dzieci do przedszkoli oraz wykluczenie społeczne stanowią 
pierwotne przyczyny segregacji w szkołach i dyskryminacji dzieci romskich, co 
prowadzi do błędnego koła bezrobocia i ubóstwa; podkreśla w tym kontekście, że 
zasadnicze znaczenie ma zajęcie się tymi pierwotnymi przyczynami, przy 
jednoczesnym poszerzaniu świadomości problemu;
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30. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki niektórych państw członkowskich, które przyjęły 
narzędzia ustawodawcze mające na celu zapewnienie równowagi między jakością 
a równością edukacji, przy jednoczesnym wprowadzaniu edukacji włączającej; 
stwierdza, że celem takich rozwiązań jest możliwie jak najszersze objęcie dzieci 
romskich, a także wszystkich innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
systemem edukacji, począwszy od wczesnej edukacji, aż po kształcenie na poziomie 
ponadgimnazjalnym, co jest warunkiem wstępnym rozwoju dziecka i jego późniejszej 
kariery zawodowej;

31. przypomina, że generalnie mediatorzy romscy i programy wsparcia ochrony zdrowia 
cieszą się pozytywną opinią, np. ułatwiają społeczności romskiej dostęp do opieki 
zdrowotnej, poprawiają dostęp do higieny i obiektów sanitarnych czy pomagają 
rozwiązać konkretne problemy kobiet romskich w zakresie zdrowia; podkreśla, że 
programy tworzenia sieci mediatorów zdrowia wśród Romów w Bułgarii, Rumunii i na 
Słowacji zostały zintensyfikowane przez rządy, a ocena programów wykazuje 
pozytywne zmiany (np. mniej dyskryminujących zachowań ze strony personelu 
świadczącego opiekę zdrowotną i mniej innych przeszkód w dostępie do opieki 
zdrowotnej, w uzupełnieniu do działań edukacyjnych w odniesieniu do tych 
społeczności); jednak podkreśla, że ocena takich programów wskazuje na potrzebę 
zastosowania nowych, skuteczniejszych podejść, odchodzących od zatrudniania 
romskich mediatorów na rzecz reformy instytucjonalnej likwidującej dyskryminację 
w całym systemie8;

32. podkreśla znaczenie wspierania zaangażowania rodziców w działania szkolne i 
oświatowe oraz zwiększania ich świadomości o roli przedszkola, zapisywania dzieci do 
szkoły i ich obecności na zajęciach szkolnych; z żalem zauważa, że dzieci romskie 
w niektórych państwach członkowskich wciąż mają ograniczony dostęp do edukacji 
przedszkolnej i opieki; z ubolewaniem zauważa, że UE i państwom członkowskim 
daleko do osiągnięcia celów unijnych ram integracji Romów; 

33. wzywa państwa członkowskie do zadbania, aby właściwe organy regionalne i lokalne 
wdrażały wraz ze społeczeństwem obywatelskim i zainteresowanymi podmiotami 
ekonomicznymi politykę zatrudnienia i politykę społeczną ukierunkowaną na Romów 
oraz monitorowały wyniki, przy jednoczesnym niewykluczaniu innych grup 
społecznych w podobnej sytuacji; ponadto wzywa państwa członkowskie do przyjęcia 
działań naprawczych i zapobiegawczych, aby zlikwidować stereotypy i antycyganizm 
na rynku pracy, do priorytetowego traktowania poprawy pozycji Romów poszukujących 
pracy przez publiczne służby zatrudnienia i przez pracodawców, a także zapewnienia 
równoległego wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy, przez kształcenie zawodowe lub 
staże w połączeniu ze szkoleniami informatycznymi i językowymi, uwzględniającymi 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości; zwraca uwagę na kluczową rolę 
publicznych służb zatrudnienia, jeśli chodzi o promowanie zatrudnienia Romów 
w służbie cywilnej oraz docieranie do Romów poszukujących pracy znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji;

34. podkreśla znaczenie promowania dostępu Romów do edukacji, szkolnictwa wyższego, 
praktyk i szkoleń zawodowych, by przyczyniać się do ich ekonomicznego i społecznego 
włączenia; wyraża opinię, że szkolenie i kształcenie zawodowe nadal nie są 

8 Fresno J.M., Lajčáková J., Szaira J., Mačáková S., Karoly M., Rossi M., „A meta-evaluation of interventions 
for Roma inclusion”, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2019.
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dostatecznie doceniane i traktowane priorytetowo jako rozwiązanie, które daje 
możliwość mobilizacji Romów i stwarza im dodatkowe szanse; zachęca państwa 
członkowskie do zadbania o to, by programy szkolenia zawodowego skierowane do 
Romów odzwierciedlały ich szczególną sytuację, a także rosnące wymagania rynku 
pracy: przypomina, że starzejąca się Europa staje w obliczu niedoboru 
wykwalifikowanych pracowników, a w związku z tym młodzi Romowie nie powinni 
być postrzegani jako ciężar, lecz jako szansa i potencjalni pracownicy; wzywa państwa 
członkowskie do zachęcania do większego zaangażowania przedsiębiorców, 
w szczególności na szczeblu lokalnym, i do rozważenia wsparcia rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych, by stworzyć miejsca pracy o zrównoważonym charakterze 
dla Romów, ze szczególnym naciskiem na romskie kobiety;

35. podkreśla, że formy zatrudniania Romów są często niepewne lub nietypowe; wyraża 
stanowcze przekonanie, że nowy instrument tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) powinien 
być ukierunkowany na osoby najbardziej narażone na takie zagrożenia w państwach 
członkowskich;

36. wzywa Komisję do ujednolicenia prawa UE z ramami prawnymi ONZ w odniesieniu do 
prawa człowieka do wody oraz do rozszerzenia stosowania dyrektyw dotyczących 
wody, tak by uwzględniały problemy z dostępem do wody i wodociągów 
i z przystępnością cenową tychże; wzywa również Komisję do tworzenia wskaźników 
i mechanizmów monitorowania w odniesieniu do równouprawnienia społecznego 
w dostępnie do wody i odpowiednich warunków sanitarnych w państwach 
członkowskich, do zlecenia Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej corocznego 
gromadzenia danych oraz do przeznaczania funduszy pozwalających na zajęcie się 
ograniczonym dostępem wykluczonych i dyskryminowanych ze względu na 
pochodzenie etniczne grup do wody i warunków sanitarnych oraz do usług w tym 
zakresie;

37. wzywa państwa członkowskie do dołożenia wspólnie wysiłków na rzecz uwrażliwienia 
opinii publicznej na kwestię integracji Romów;

38. wzywa państwa członkowskie, by ograniczyły skutki pandemii COVID-19 
w przepełnionych osadach romskich, gdzie panują nieludzkie warunki, przez 
zalegalizowanie nielegalnych osad romskich, inwestowanie w infrastrukturę i poprawę 
warunków mieszkaniowych w zalegalizowanych osadach oraz tworzenie wystarczającej 
liczby dogodnych miejsc postoju dla przemieszczających się taborów romskich; wzywa 
państwa członkowskie, by alternatywnie zapewniły Romom zamieszkującym obecnie 
bezprawnie niektóre budynki stałe, przystępne cenowo i bezpieczne dla środowiska 
lokale mieszkalne, w których panują godne warunki i które są wolne od segregacji;

39. wzywa państwa członkowskie, by w trakcie kryzysu COVID-19 pilnie przyjęły środki 
pozwalające zająć się kwestią braku wody, odpowiednich warunków sanitarnych, 
elektryczności i niezbędnej infrastruktury w ubogich społecznościach romskich; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego uwzględnienia osad romskich podczas dezynfekcji, 
do zakazu zawieszania podstawowych usług użyteczności publicznej podczas pandemii, 
rozważenia subsydiowania kosztów konsumpcji najbardziej narażonych grup oraz tych, 
którzy stracili dochody, lub zamrożenie płatności do końca okresu objętego planami 
odbudowy, do wsparcia finansowego samotnych rodziców/samotnych matek na 
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utrzymanie dzieci, czynsz i inne wydatki w gospodarstwie domowym, co pozwoli 
zmniejszyć obciążenia finansowe, szczególnie w przypadku utraty pracy;

40. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by Romowie nie byli pozostawieni bez 
pomocy podczas kryzysu COVID-19, i do wspierania pracowników romskich w trudnej 
sytuacji, w szczególności kobiet i samotnych rodziców; jak również do uwzględniania 
konkretnych przepisów dotyczących Romów podczas wdrażania europejskiego 
instrumentu tymczasowego wsparcia (np. SURE oraz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD));

41. przypomina, że dyrektywa w sprawie równości rasowej9 zapewnia ochronę i gwarancje 
równego traktowania w dostępie do dóbr i usług oraz dostarczaniu dóbr i usług, łącznie 
z zakwaterowaniem, co leży przede wszystkim w gestii władz krajowych 
i regionalnych; podkreśla, że naruszanie praw mieszkaniowych Romów i ograniczony 
dostęp do lokali mieszkalnych i usług użyteczności publicznej ma negatywny wpływ na 
edukację, zatrudnienie i stan zdrowia oraz ogólnie negatywnie przekłada się na 
integrację społeczną; podkreśla konieczność zadbania o właściwą i skuteczną 
transpozycję i odpowiednie wdrożenie dyrektywy;

42. podkreśla, że w obszarze działań ukierunkowanych na mieszkalnictwo trzeba należycie 
angażować ludność romską od samego początku; sugeruje oparcie polityki 
mieszkaniowej na zasadzie dzielenia kosztów lub udziału beneficjentów w kosztach 
zakwaterowania i usług użyteczności publicznej, przy czym beneficjenci romscy 
mogliby organizować się i realizować swoje własne inicjatywy oraz brać udział 
w planowaniu swoich osiedli10;

43. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały desegregację przestrzenną i angażowały 
beneficjentów romskich w opracowywanie i realizację projektów w zakresie 
mieszkalnictwa, aby ograniczyć przymusowe eksmisje i zapobiegać im, zająć się 
kwestią bezdomności oraz zapewnić wystarczające i odpowiednie miejsca postoju dla 
Romów prowadzących wędrowny tryb życia; wskazuje na fakt, że izolacja geograficzna 
i segregacja w mieszkalnictwie odsuwa członków mniejszości etnicznych od godnych 
miejsc pracy, niezależnie od kwalifikacji; stwierdza, że znalezienie alternatywy wobec 
eksmisji przez angażowanie różnych instytucji ma kluczowe znaczenie, zaś działania 
dotyczące zakwaterowania Romów należy włączyć w szersze działania krajowe i objąć 
je inicjatywą ustawodawczą, koncentrując się na polityce budownictwa socjalnego 
i programach pomocowych; zwraca uwagę, że żadne eksmisje nie powinny odbywać się 
bez zapewnienia standardowych, przystępnych cenowo i wysokiej jakości lokali 
zastępczych wolnych od segregacji i z dostępem do usług publicznych; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych na rzecz przezwyciężenia segregacji;

44. wzywa państwa członkowskie, by zajęły się nierównościami geograficznymi, 
segregacją przestrzenną oraz wszechstronnymi i wielorakimi niedogodnościami 
w planowaniu, ukierunkowaniu i wdrażaniu środków na rzecz integracji Romów, 
ponieważ podejście lokalne może mieć zasadnicze znaczenie w planowaniu i wdrażaniu 
środków integracji społecznej; zaleca państwom członkowskim ułatwienie dostępu do 

9 Art. 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion [Metaewaluacja środków na rzecz integracji Romów], 
Wspólne Centrum Badawcze, 2019, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
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bezpiecznej wody pitnej, urządzeń sanitarnych, systemów kanalizacyjnych i wdrożenie 
prawa do adekwatnych warunków życia, jak również prawa do zdrowego 
i bezpiecznego środowiska; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zadbały 
o uwzględnienie strategii politycznych ukierunkowanych na zwalczanie antycyganizmu 
we wszelkich jego formach oraz by uznała dyskryminację środowiskową za konkretny 
przejaw antycyganizmu; zaleca włączenie środowiska do ram na okres po 2020 r. 
i wzywa Komisję do zajęcia się różnymi formami dyskryminacji środowiskowej;

45. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do podejmowania dalszych wysiłków, 
by zapewnić zbieżność semestru europejskiego, EFS+ i wszystkich funduszy UE 
w okresie 2021–2027 i krajowych strategii integracji Romów oraz Europejskiego filaru 
praw socjalnych, jak również apeluje do państw członkowskich o publiczne ogłoszenie, 
jaką część budżetów krajowych przeznaczyły na ten cel, oraz o opublikowanie listy 
finansowanych projektów;

46. potępia wszelkie formy dyskryminacji napotykane przy wynajmowaniu domu lub 
ubieganiu się o pracę; przypomina w związku z tym o obowiązku wyznaczenia przez 
państwa członkowskie specjalnego organu mającego wspierać równe traktowanie 
wszystkich osób bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne 
wynikającym z dyrektywy w sprawie równości rasowej; wzywa państwa członkowskie 
do wzmocnienia niezależności, zwiększenia zasobów i rozszerzenia kompetencji 
i uprawnień krajowych organów ds. równouprawnienia, by dołożyć wysiłków 
w zakresie walki z dyskryminacją, w tym dyskryminacją Romów w instytucjach, przez 
wdrażanie zalecenia Komisji w zakresie standardów dla organów 
ds. równouprawnienia11;

47. wzywa państwa członkowskie, by zajęły się kwestią mieszkań i bezdomności, przez 
rozbudowę systemu mieszkań socjalnych oraz promowanie wolnego od dyskryminacji 
dostępu do takich mieszkań lub przez wspieranie udanych projektów, takich jak 
mikropożyczki dla rodzin romskich; podkreśla obiecujące podejście przyjęte 
w inicjatywach „najpierw mieszkanie” pozwalające na profilaktykę i zwalczanie 
bezdomności; zaleca, aby państwa członkowskie rozważyły odejście od etapowego 
modelu świadczenia usług (staircase model) i przeszły w kierunku wsparcia 
pozwalającego utrzymać zakwaterowanie, a mianowicie uzupełniania pomocy 
polegającej na przyznaniu lokalu mieszkalnego wsparciem w jego utrzymaniu, przez 
zatrudnienie, edukację, opiekę zdrowotną i rozwój społeczności; wzywa państwa 
członkowskie do takiego zaplanowania strategii politycznych wspierających osoby 
zmagające się z ubóstwem, w tym Romów, aby uzyskały dostęp do normalnej godnej 
pracy; wzywa państwa członkowskie do skoncentrowania się w szczególności na 
młodzieży i na tym, by kończyła szkołę średnią;

48. dostrzega, że w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów12 wprowadzono 
szczegółowy priorytet finansowania dotyczący Romów oraz że zalecenia dla 

11 Dz.U. L 167 z 4.7.2018, s. 28.
12 Załącznik XI dotyczący warunków wstępnych, część I: tematyczne warunki wstępne, priorytet inwestycyjny 
9.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
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poszczególnych krajów dotyczące włączenia Romów stały się warunkiem przyznania 
środków finansowych wspierających jego realizację; wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do zagwarantowania, że zmiany te zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie lokalnym13, niezależnie od kategorii regionu; wzywa 
Komisję, by monitorowała wdrażanie strategii podczas regularnych spotkań 
z państwami członkowskimi i publikowała sprawozdania z podziału funduszy na 
realizację tych strategii; wzywa Komisję do zbadania przyczyn niskiego wskaźnika 
absorpcji w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z zaleceniami Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego dla państw członkowskich i Komisji ze sprawozdania 
specjalnego14;

49. odnotowuje z ubolewaniem słabe powiązanie między dostępnymi narzędziami 
finansowania a planami strategicznymi i celami związanymi z rozwojem społeczno-
gospodarczym i integracją Romów; wzywa państwa członkowskie do stworzenia 
wydajnych mechanizmów monitorowania i nadzoru, w których zadba się o to, by 
programy głównego nurtu, w tym finansowane z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych, były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i bez nadużyć; 
podkreśla, iż monitorowanie ma szczególne znaczenie w przewidywaniu ewentualnych 
zagrożeń i łagodzeniu ich skutków oraz skutecznym wdrażaniu środków 
interwencyjnych, co przełożyłoby się na dalsze wsparcie rzetelnie udokumentowanych 
inicjatyw politycznych oraz skuteczniejsze określanie celów i przyznawanie zasobów; 
przypomina, iż w 2016 r. Trybunał Obrachunkowy uznał, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne były przyznawane państwom członkowskim na podstawie 
wskaźników, które nie odnosiły się konkretnie do ludności romskiej, i wyraził opinię, że 
wskaźniki te nie są najlepszym sposobem na ustalanie, ile środków finansowych UE na 
integrację Romów powinno być przyznane każdemu państwu członkowskiemu; 
podkreśla znaczenie metod oceny skutków scenariuszy alternatywnych, by ograniczyć 
rozziew między ramami politycznymi a wdrażaniem w terenie;

50. wyraża opinię, że uwzględnianie Romów w głównym nurcie politycznym jest wciąż 
zasadne, skoro same tylko ukierunkowane środki mogą nie być dostatecznie skuteczne, 
w związku z tym podkreśla potrzebę dalszego włączania aspektów integracji Romów do 
unijnych i krajowych programów politycznych;

51. uznaje, że przenoszenie środków interwencyjnych z jednego państwa członkowskiego 
na grunt innego nie jest procesem mechanicznym; choć założenia, metody działania i 
narzędzia można przenieść, strategie i procesy wymagają dostosowania do 
uwarunkowań lokalnych, a te uwarunkowania mogą z kolei wiązać się z możliwościami 
instytucjonalnymi, wsparciem różnych podmiotów czy kontekstem lokalnym; 
w związku z tym wzywa państwa członkowskie i Komisję do właściwego 
wykorzystania metod oceny skutków scenariuszy alternatywnych oraz do porównania i 
wyjaśnienia różnic w wynikach państw członkowskich;

52. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do wzmocnienia danych i badań, by 
lepiej określić i zrozumieć dyskryminację krzyżową; zachęca Komisję do śledzenia 

13 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, czerwiec 2017, s.17.
14 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne nr 14/2016 pt. „Unijne inicjatywy polityczne 
i wsparcie finansowe na rzecz integracji Romów – w ostatnim dziesięcioleciu osiągnięto istotne postępy, 
potrzebne są jednak dodatkowe działania w terenie” z 2016 r.
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wielostronnych aspektów ubóstwa i wykluczenia społecznego Romów, przy 
zastosowaniu kompleksowego wskaźnika AROPE Eurostatu, który łączy ryzyko 
ubóstwa i wykluczenie społeczne;

53. zachęca Komisję do opracowywania innowacyjnych, zorientowanych na skutki 
i opartych na danych podejść jako bezpośredniego wkładu w kolejną edycję programów 
(program InvestEU oraz EFS+ na lata 2021–2027) oraz strategii (a mianowicie unijnej 
strategii na rzecz równouprawnienia i integracji Romów po 2020 r.);

54. podkreśla, że społeczności znajdujące się w najmniej korzystnej sytuacji, w tym 
społeczności romskie w całej Europie, odczuwają najbardziej skutki pandemii COVID-
19; podkreśla, że UE powinna skupić się na bezpośrednich potrzebach obywateli, a 
udzielanie szybkiej i adekwatnej odpowiedzi na występujące problemy jest niezbędne, 
by wzmocnić spójność, zwiększyć zaufanie do instytucji UE, jak również praktycznie 
stosować wartości UE, w szczególności solidarność; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do oceny wpływu pandemii COVID-19 na sytuację społeczności 
romskich oraz do wdrożenia skutecznych środków zaradczych; z zadowoleniem 
przyjmuje proponowane wzmocnienie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w celu wsparcia osób w potrzebie; z ubolewaniem stwierdza, że 
pandemia COVID-19 może doprowadzić do cięć w kolejnych WRF na lata 2021–2027, 
co będzie miało negatywny wpływ na organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
działające na rzecz społeczności romskich i w konsekwencji wpłynie na ich działalność 
informacyjną.
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OPINIA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie sprawozdania z wdrażania krajowych strategii integracji Romów:  zwalczanie 
negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
(2020/2011(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Peter Pollák

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że w ostatnich latach w niektórych państwach członkowskich 
osiągnięto jedynie niewielkie postępy w edukacji dzieci romskich znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji społecznej, w szczególności ze względu na brak woli politycznej i 
antycyganizm, co powoduje utrzymujące się bardzo duże różnice w wynikach w nauce 
między uczniami i studentami romskimi i nieromskimi; przypomina, że zapewnienie dzieciom 
romskim równego startu w życiu jest kluczowe, by przerwać cykl międzypokoleniowego 
dziedziczenia ubóstwa; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia całościowego podejścia 
we wszystkich obszarach polityki oraz do uwzględnienia kwestii edukacji dzieci romskich 
jako priorytetu w programach rządowych w celu skutecznego przeciwdziałania ubóstwu, 
wykluczeniu społecznemu i antycyganizmowi, których dzieci te doświadczają;

2. przypomina, że uczniowie romscy są obywatelami UE oraz że w związku z tym mają 
te same prawa i obowiązki oraz należy zapewnić im równe szanse i wykształcenie na 
wszystkich szczeblach w wysokiej jakości placówkach edukacji powszechnej sprzyjających 
włączeniu społecznemu; przypomina, że pomimo obowiązujących przepisów i polityk 
dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji segregacja uczniów romskich w specjalnych 
szkołach lub klasach, nawet jeśli odbywa się to w placówkach edukacji powszechnej, jest 
nadal częstą praktyką w niektórych państwach członkowskich; podkreśla, że należy 
wprowadzić skuteczne strategie przeciwdziałania segregacji, oparte na poziomach odniesienia 
dotyczących przeciwdziałania segregacji i na wymianie najlepszych praktyk w zakresie 
edukacji włączającej i międzykulturowej, zwłaszcza w państwach członkowskich UE o 
znacznej liczbie ludności romskiej; przypomina, że rola nauczycieli romskich w 
przeciwdziałaniu segregacji w edukacji ma zasadnicze znaczenie, i podkreśla potrzebę 
szkolenia kadry edukacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości i walki z dyskryminacją, 
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aby skutecznie wyeliminować antycyganizm w sektorze edukacji;

3. zaleca, by ze względu na znaczenie wczesnej edukacji wysokiej jakości, która, jak 
wiadomo, wiąże się z lepszymi wynikami w nauce i stanowi podstawę późniejszej 
integracji społecznej, jak najwcześniej rozpocząć edukację szczególnie narażonych 
uczniów romskich, najlepiej w wieku trzech lat – z uwzględnieniem szczególnych 
warunków panujących w każdym państwie członkowskim – poprzez objęcie tych 
uczniów przystępnymi cenowo, dostępnymi usługami wczesnej edukacji i opieki nad 
dziećmi sprzyjającymi włączeniu społecznemu; wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia strategii i programów mających na celu ułatwienie Romom 
dostępu do placówek opieki nad dziećmi, szkół i uniwersytetów, co jest warunkiem 
wstępnym rozwoju osobistego i zawodowego, oraz przypomina, że zajęcia 
pozalekcyjne, takie jak zajęcia sportowe lub artystyczne, są doskonałym sposobem 
integracji;

4. podkreśla, że dzieci romskie powinny pozostać w systemie edukacji przynajmniej do 
ukończenia kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym; w tym celu wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia wystarczającego finansowania, tak by ogólna polityka w 
dziedzinie edukacji służyła wzmacnianiu zdolności szkół i nauczycieli do 
odpowiedniego reagowania na potrzeby uczniów romskich w zakresie uczenia się; 
wzywa Komisję do wzmocnienia swojej strategii w dążeniu do dalszego ograniczenia 
liczby dzieci romskich opuszczających przedwcześnie system edukacji oraz do unikania 
sytuacji powtarzania klas, w szczególności za pośrednictwem analizy środków o 
najwyższym wskaźniku skuteczności, ułatwiania wymiany najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi i promowania osiągnięć Romów w ramach programu 
Erasmus+; podkreśla, że należy zapewnić wsparcie rodzinom oraz odpowiednie 
szkolenie nauczycieli, a także wczesną, systematyczną i terminową pomoc dla uczniów 
i studentów romskich, w tym w ramach kształcenia pozaszkolnego;

5. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia przejścia między różnymi ścieżkami 
kształcenia, w tym do szkolnictwa wyższego, poprzez zapewnienie odpowiedniego 
doradztwa edukacyjnego i zawodowego i programów wsparcia oraz oferowanie 
wsparcia trenera rozwoju osobistego podczas procesu przechodzenia ze szkoły do życia 
zawodowego, a także udzielenie pomocy finansowej, takiej jak stypendia, dotacje i 
pożyczki, w celu umożliwienia młodym Romom zdobycia kwalifikacji – w tym 
umiejętności cyfrowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości – jakich 
potrzebują do skutecznej integracji społecznej i wejścia na rynek pracy;

6. przypomina o pilnej potrzebie angażowania rodziców romskich w każdy etap nauki 
szkolnej ich dzieci; wzywa państwa członkowskie do opracowania programów 
mających na celu włączenie rodziców romskich w proces nauki szkolnej oraz rozwoju 
edukacyjnego i osobistego ich dzieci; podkreśla, że zdolność państw członkowskich do 
zapewnienia zaangażowania romskich rodziców zależy w dużym stopniu od wielu 
czynników, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, i zwraca się o specjalne 
wsparcie – w zakresie opieki zdrowotnej, dostarczania posiłków do szkół, zapewnienia 
odzieży – dla rodzin romskich borykających się z trudnościami finansowymi, 
społecznymi, zdrowotnymi lub mieszkaniowymi;

7. podkreśla, że uczniowie romscy w nieproporcjonalnie dużym stopniu odczuwają skutki 
działań podejmowanych w związku z obecną pandemią COVID-19, ze względu na fakt, 
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że zdecydowana większość z nich żyje w ubogich, marginalizowanych dzielnicach i nie 
ma dostępu do zdalnego uczenia się ani edukacji domowej; wzywa państwa 
członkowskie do unikania sytuacji całkowitego przerwania edukacji w przypadku tych 
dzieci romskich oraz do zadbania o to, by korzystały one z tej samej wysokiej jakości 
edukacji co inni uczniowie;

8. wzywa państwa członkowskie do promowania języka, kultury i historii Romów w 
programach nauczania jako strategii zwalczania dyskryminacji, ograniczenia 
negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego oraz poprawy ich integracji  
społeczno-kulturalnej.
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OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie sprawozdania z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie 
negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
(2020/2011(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Lívia Járóka

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A mając na uwadze, że Romowie są w Europie największą mniejszością etniczną, przy 
czym w UE żyje ok. 6 mln osób pochodzenia romskiego, z których większość posiada 
obywatelstwo danego państwa członkowskiego; mając na uwadze, że termin 
„Romowie” obejmuje różne grupy, m.in. Romów, Cyganów, Trawelerów, Manuszów, 
Aszkali, Sinti i Bojaszów; mając na uwadze, że każda osoba w UE ma równe prawo i 
obowiązek stać się pełnoprawnym, aktywnym i zintegrowanym członkiem 
społeczeństwa, natomiast statystyki pokazują, że Romowie są nadal pozbawieni praw 
człowieka w Europie, a około 80 % osób o romskim pochodzeniu żyje poniżej progu 
zagrożenia ubóstwem ich kraju; mając na uwadze, że Romowie są częścią europejskiej 
kultury i europejskich wartości oraz że zapewniają oni wkład w bogactwo kulturowe, 
różnorodność, gospodarkę i wspólną historię UE; mając na uwadze, że ochrona i 
wzmacnianie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w państwach 
członkowskich odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójności społecznej; mając na 
uwadze, że osoby pochodzenia romskiego muszą być w stanie w pełni uczestniczyć i 
przedstawiać swoją opinię w planowaniu, wdrażaniu, ocenie i monitorowaniu środków 
mających na celu poprawę ich sytuacji;

B. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta pochodzenia romskiego często są ofiarami 
dyskryminacji krzyżowej związanej z antycyganizmem i seksizmem oraz szkodliwych 
stereotypów, zarówno ze strony całego społeczeństwa, jak i społeczności, do której 
należą; mając na uwadze, że stanowią one jedną z grup znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji w państwach członkowskich, żyją w prowizorycznych osiedlach, 
doświadczając nierównego dostępu i szczególnych przeszkód w zakresie edukacji, 
pracy i usług zdrowotnych, a także w dostępie do wody bieżącej i urządzeń sanitarnych, 
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a także należą do grup, które dotknęła w największym stopniu pandemia COVID-19;

C. mając na uwadze, że społeczność romska jest mniejszością zagrożoną wykluczeniem 
społecznym ze względu na nierówny dostęp do edukacji lub niski poziom 
wykształcenia, czego skutkiem jest brak kwalifikacji wymaganych na rynku pracy, a co 
za tym idzie, gorsza sytuacja życiowa i zdrowotna; mając na uwadze, że wskaźnik 
absencji, przedwczesnego kończenia nauki oraz odsetek młodzieży niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się (NEET) wśród Romów jest znacznie wyższy niż 
średnia, gdyż 68 % Romów rezygnuje przedwcześnie z nauki, podczas gdy ogólny 
wskaźnik osób przedwcześnie kończących naukę w Europie w 2020 r. wynosi 10 %; 
mając na uwadze, że jedynie 18 % dzieci pochodzenia romskiego kontynuuje naukę do 
poziomu studiów uniwersyteckich; mając na uwadze, że potrzebne jest lepsze wsparcie 
edukacyjne, planowanie kariery zawodowej i zmiana postaw wśród osób pracujących w 
sektorze edukacji wobec uczniów romskich, aby wspierać ich umiejętności zawodowe i 
dostęp do pracy;

D. mając na uwadze, że ogółem 72 % młodych kobiet romskich w wieku od 16 do 24 lat 
należy do grupy NEET, w porównaniu z 55 % romskich mężczyzn; mając na uwadze, 
że 28 % wszystkich kobiet pochodzenia romskiego, które wzięły udział w badaniu EU-
MIDIS II, wskazało jako główną działalność „pracę w gospodarstwie domowym” w 
porównaniu z 6 % wszystkich mężczyzn; mając na uwadze, że wskaźnik ten jest wysoki 
w przypadku kobiet pochodzenia romskiego w porównaniu ze wskaźnikiem kobiet w 
całym społeczeństwie49; mając na uwadze, że stereotypy płciowe, tradycje i struktury 
patriarchalne są krzywdzące dla kobiet i mężczyzn, szkodzą prawom kobiet i 
osiągnięciu równości płci i nigdy nie mogą być wykorzystywane jako pretekst do 
przemocy lub ucisku; mając na uwadze, że narzędzia edukacyjne na rzecz edukacji 
uwzględniającej problematykę płci w celu zwalczania stereotypów mają kluczowe 
znaczenie od najmłodszych lat;

E. mając na uwadze, że duża część ludności romskiej staje się niezależna i zakłada rodzinę 
w bardzo młodym wieku; mając na uwadze, że młode romskie kobiety z rodzinami, 
które żyją w prowizorycznych osiedlach, są narażone na wysokie ryzyko wykluczenia i 
marginalizacji; mając na uwadze, że zjawisko to należy zrozumieć i zwalczać wspólnie 
z Romami za pomocą środków uwzględniających aspekt płci; mając na uwadze, że 
istnieje potrzeba ukierunkowanych inwestycji uwzględniających kwestię płci, zwłaszcza 
w przypadku młodych kobiet i mężczyzn pochodzenia romskiego, którzy wchodzą w 
związek małżeński, porzucają naukę i podejmują pracę w bardzo młodym wieku, co 
sprawia, że otrzymują miejsca pracy wymagające niskich kwalifikacji z niewielką 
możliwością rozwoju osobistego; mając na uwadze, że w związku z tym we wspieraniu 
młodych rodzin pochodzenia romskiego kluczowe znaczenie mają doradztwo, rola 
rodziny oraz wiedza na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych, co wymaga pracy 
uwzględniającej aspekty kulturowe, opartej na podstawowej wiedzy o różnicach 
kulturowych i tradycjach między kulturą Romów a głównym nurtem kultury;

F. mając na uwadze, że kobiety romskie są szczególnie zagrożone ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym i dotkliwą deprywacją; mając na uwadze, że brakuje im 
dostępu do mieszkań i edukacji, poziom ich zatrudnienia jest znacznie niższy, zarówno 
w porównaniu z mężczyznami romskimi, jak i ogółem społeczeństwa, a ich prawa do 

49 Drugie badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji, FRA (2016).
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ochrony zdrowia są nadal naruszane; mając na uwadze, że szczególne potrzeby osób 
LGBTI+ pochodzenia romskiego, romskich kobiet z niepełnosprawnościami i starszych 
Romów nadal pozostają w znacznej mierze zaniedbywane;

G. mając na uwadze, że wśród kobiet pochodzenia romskiego stwierdza się znacznie 
niższy wskaźnik zatrudnienia (16 %) niż wśród mężczyzn romskich (34 %); mając na 
uwadze, że – dla porównania – wśród ogółu społeczeństwa zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn jest nadal znaczne, ale nie tak duże jak wśród Romów, gdzie 
zatrudnionych jest 71 % mężczyzn i 57 % kobiet50.

H. mając na uwadze, że dostęp do usług zdrowotnych ma szczególne znaczenie dla kobiet, 
zwłaszcza bezpieczny, terminowy i pełny dostęp do zdrowia i praw reprodukcyjnych i 
seksualnych, ponieważ stanowi podstawę osiągnięcia równouprawnienia płci;

I. mając na uwadze, że znaczna liczba osób pochodzenia romskiego mieszka na 
Bałkanach Zachodnich, gdzie średnio żyją krócej, a ich sytuacja w zakresie zdrowia, 
edukacji, zatrudnienia jest gorsza w porównaniu z osobami mieszkającymi w Unii 
Europejskiej;

J. mając na uwadze, że kobiety pochodzenia romskiego nadal są wykluczane z pełnego 
udziału w życiu społecznym i demokratycznym, a także nie są reprezentowane ani w 
Parlamencie Europejskim, ani w parlamentach krajowych, ani też szczeblu regionalnym 
i lokalnym; mając na uwadze, że należy wspierać promowanie równouprawnienia płci i 
równości mniejszości w populacji romskiej; mając na uwadze, że przy planowaniu, 
wdrażaniu, ocenie i monitorowaniu poprawy sytuacji Romów należy stosować zasadę 
uwzględniania aspektu płci;

K. mając na uwadze, że zasady niedyskryminacji i równości są podstawowymi 
wartościami zapisanymi w Traktacie o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej; mając na uwadze, że osoby pochodzenia romskiego 
napotykają szczególne przeszkody w dostępie do usług publicznych w dziedzinie 
zatrudnienia, mieszkalnictwa i edukacji od wczesnego dzieciństwa; mając na uwadze, 
że taka dyskryminacja ma jeszcze większy wpływ na kobiety, ponieważ często to one 
muszą wykonywać znakomitą część prac domowych; mając na uwadze, że szczególne 
potrzeby ofiar dyskryminacji ze względu na orientację seksualną są nadal w dużej 
mierze zaniedbywane;

L. mając na uwadze, że społeczność romska odczuła w znacznym stopniu uboczne skutki 
gospodarcze i społeczne kryzysu związanego z COVID-19; mając na uwadze, że wiele 
z tych osób straciło dzienny dochód i ma ograniczony dostęp do świadczeń socjalnych, 
który często był utrudniony w związku ze stosowaniem środków związanych z 
kwarantanną; mając na uwadze, że liczba przestępstw z nienawiści i przypadków 
dyskryminacji obywateli romskich zwiększyła się w niektórych dziedzinach w okresie 
pandemii i stwarza nieproporcjonalnie duże ryzyko dla kobiet i dziewcząt;

1. z ubolewaniem stwierdza, że od czasu przyjęcia unijnych ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów do 2020 r. odnotowano poważny brak postępów w zakresie 
wzmocnienia pozycji i włączenia kobiet romskich;

50 Drugie badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji, FRA (2016).
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2. apeluje do Komisji o zadbanie o to, by kobiety i dziewczęta pochodzenia romskiego 
były włączane we wdrażanie strategii na rzecz równości płci i we wszystkie etapy 
opracowywania wszystkich obszarów polityki UE, w tym planu odbudowy dla Europy i 
wzmocnionych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027, zgodnie z 
horyzontalną zasadą intersekcjonalności przewidzianą w strategii; wzywa Komisję do 
zagwarantowania perspektywy płci w ambitnych unijnych ramach dotyczących 
krajowych strategii integracji Romów po 2020 r.; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do włączenia i zawarcia w głównym nurcie podejścia uwzględniającego 
kwestię płci oraz podejścia dostosowanego do dzieci, w oparciu o analizę potrzeb kobiet 
i dzieci pochodzenia romskiego, oraz do ukierunkowanych interwencji koncentrujących 
się na prawach kobiet pochodzenia romskiego, wzmocnienia pozycji i uwzględnianie 
aspektu płci w kolejnych krajowych strategiach integracji Romów;

3. wzywa państwa członkowskie do osiągnięcia wymiernych wyników we wdrażaniu 
lokalnych środków mających na celu wspieranie krajowych strategii integracji Romów 
w czterech kluczowych obszarach: dostępu do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej 
i mieszkalnictwa; wzywa zatem rządy państw członkowskich, władze lokalne oraz, w 
stosownych przypadkach, instytucje UE do angażowania kobiet romskich – za 
pośrednictwem organizacji kobiet, romskich organizacji pozarządowych i odpowiednich 
zainteresowanych stron – w przygotowanie, wdrażanie, ocenę i monitorowanie 
krajowych strategii integracji Romów, a także do tworzenia powiązań między organami 
ds. równości płci, organizacjami ds. praw kobiet i strategiami na rzecz włączenia 
społecznego w celu budowania zaufania wśród społeczności i zapewnienia 
uwrażliwienia na te kwestie na poziomie lokalnym; wzywa Komisję do rozwiązania w 
spójny sposób problemu równouprawnienia płci podczas wdrażania strategii 
Europa 2020 i krajowych programów reform; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przeciwdziałania antycyganizmowi jako formie rasizmu, która może prowadzić do 
dyskryminacji strukturalnej;

4. wzywa Komisję do przedstawienia schematu procesu integracji Romów w UE 
obejmującego osiągnięcia, cele oraz szczególne środki służące ich realizacji, a także do 
przedstawienia aktualnego stanu wdrażania środków i kolejnych kroków;

5. podkreśla potrzebę poszanowania zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet 
i dziewcząt romskich, m.in poprzez działania na rzecz poprawy dostępu do 
kompleksowej edukacji seksualnej, badań lekarskich, opieki przedporodowej i 
poporodowej, a także planowania rodziny, w tym bezpiecznej i legalnej aborcji; 
zdecydowanie potępia segregację etniczną kobiet pochodzenia romskiego w 
placówkach opieki zdrowotnej nad matkami; wzywa państwa członkowskie do 
natychmiastowego wprowadzenia zakazu wszelkich form segregacji etnicznej w 
zakładach opieki zdrowotnej, w tym w placówkach opieki zdrowotnej nad matkami; 
wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznych i terminowych środków 
zaradczych dla wszystkich osób, które doświadczyły wymuszonej i przymusowej 
sterylizacji, w tym poprzez ustanowienie skutecznych systemów odszkodowań;

6. wzywa państwa członkowskie do włączenia do programów krajowych strategii 
integracji Romów dostępu do programów edukacyjnych realizowanych bez segregacji, 
w szczególności dotyczących edukacji w okresie wczesnego dzieciństwa, edukacji 
dorosłych i uczenia się przez całe życie, oraz do podjęcia ukierunkowanych działań w 
celu rozwiązania problemu absencji i przedwczesnego kończenia nauki, tak aby objąć 
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kobiety romskie edukacją, a w konsekwencji włączyć na rynek pracy; wzywa państwa 
członkowskie do uwzględnienia kwestii umocnienia pozycji kobiet i dziewcząt 
romskich jako celu horyzontalnego we wszystkich priorytetowych obszarach krajowych 
strategii integracji Romów oraz do promowania ich udziału w społeczeństwie i życiu 
politycznym; wzywa państwa członkowskie do zajęcia się kwestią przemocy ze 
względu na płeć wobec kobiet i dziewcząt pochodzenia romskiego, w tym wczesnych i 
przymusowych małżeństw, braku dostępu do opieki w zakresie zdrowia oraz praw 
reprodukcyjnych i seksualnych, przymusowej sterylizacji, brutalności policji czy też 
różnych innych form wykorzystywania;

7. wzywa zatem wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały 
konwencji stambulskiej, aby to pilnie uczyniły;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wyraźniejszego uwzględnienia dziewcząt i 
kobiet pochodzenia romskiego w strategiach politycznych dotyczących rynku pracy, w 
tym gwarancji dla młodzieży;

9. podkreśla potrzebę zagwarantowania miejsc pracy i zamieszkania osobom pochodzenia 
romskiego w celu uniknięcia ich jeszcze większego ubóstwa i podatności na zagrożenia 
po tym okresie; w związku z powyższym wzywa do wdrożenia konwencji nr 190 i 189 
Międzynarodowej Organizacji Pracy w celu wzmocnienia praw pracowników, 
zwłaszcza kobiet, w dążeniu wyeliminowania gospodarki nieformalnej;

10. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia przepisów określonych w zaleceniu Rady z 
dnia 9 grudnia 2013 r.51, które promują możliwości zatrudnienia w służbie cywilnej 
osób pochodzących z mniejszości etnicznych, takich jak osoby pochodzenia romskiego, 
a w szczególności kobiety;

11. podkreśla, że różnice w udziale kobiet i mężczyzn pochodzenia romskiego w rynku 
pracy można wytłumaczyć większym zaangażowaniem kobiet w pracę w gospodarstwie 
domowym jako główną działalność; wzywa państwa członkowskie do zwalczania 
stereotypów etnicznych i uwarunkowanych płcią mających wpływ na kobiety ze 
środowisk romskich;

12. wzywa państwa członkowskie, by zachęcały do większego zaangażowania 
przedsiębiorstw, w szczególności na szczeblu lokalnym, i by rozważyły wsparcie 
rozwoju przedsiębiorstw społecznych, by stworzyć miejsca pracy o zrównoważonym 
charakterze dla osób pochodzenia romskiego, a w szczególności kobiet romskich;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania rzeczywistego planu 
finansowania na rzecz ochrony kobiet, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, przed 
przemocą ze strony mężczyzn i przemocą seksualną, a także do umożliwienia im 
korzystania z pomocy materialnej i psychologicznej w nagłych przypadkach wraz z 
dostępem do mieszkań, nadzorem psychologicznym i finansowym oraz wsparcia w 
dążeniu do niezależności finansowej;

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia specjalnej pomocy dla kobiet najbardziej narażonych, 
ofiar handlu ludźmi i prostytucji, aby umożliwić im uzyskanie niezbędnej opieki i 
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bezpieczeństwa w celu chronienia ich przed wykorzystywaniem seksualnym;

15. oczekuje na przyszłą strategię UE w zakresie zwalczania handlu ludźmi, gdyż kobiety i 
dziewczęta pochodzenia romskiego są szczególnie narażone; podkreśla potrzebę 
wyraźnego skoncentrowania się na problematyce płci i perspektywy ukierunkowanej na 
prawa ofiar, w tym środków i strategii mających na celu ograniczenie popytu; wzywa 
Radę, by odblokowała negocjacje w sprawie horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej, która jest podstawowym warunkiem osiągnięcia równości w UE;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania polityki publicznej w celu 
stworzenia warunków, w którym osoby pochodzenia romskiego mogą z ufnością 
zgłaszać przypadki dyskryminującego traktowania, w tym dyskryminujące profilowanie 
etniczne, oraz wiedzieć, że ich skargi są traktowane z powagą i rozpatrywane przez 
właściwe organy;

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania Romów w dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wielorakiej dyskryminacji, 
takich jak kobiety, osoby LGBTI+ oraz Romowie niebędący obywatelami, a także 
wzmocnienia zdolności organów ds. równości do przeciwdziałania dyskryminacji osób 
pochodzenia romskiego;

18. wzywa państwa członkowskie do walki z segregacją przestrzenną, przymusowymi 
eksmisjami i bezdomnością mężczyzn i kobiet pochodzenia romskiego; z niepokojem 
odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z wdrażania z 2019 r.52 
mieszkalnictwo stanowi politykę, w której stwierdza się najmniej przykładów 
obiecującego podejścia wspólnego dla wielu krajów; w związku z powyższym wzywa 
państwa członkowskie, by podjęły środki służące radykalnej poprawie warunków 
mieszkaniowych dzięki przejrzystym strategiom politycznym oraz by, zamiast dążyć do 
poprawy jakości w miejscach, w których dochodzi do segregacji, dążyły do realizacji 
długoterminowego priorytetu położenia kresu segregacji; podkreśla, że należy włączyć 
romskich beneficjentów w opracowanie i wdrożenie społecznościowych i 
indywidualnych możliwości mieszkaniowych;

19. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby środki oszczędnościowe nie miały 
nieproporcjonalnie dużego wpływu na kobiety romskie i należące do społeczności 
Trawelerów oraz aby decyzje budżetowe opierały się na zasadach dotyczących praw 
człowieka; zachęca państwa członkowskie do opracowania programów 
ukierunkowanych i zaprojektowanych w celu wsparcia kobiet pochodzenia romskiego, 
dzięki którym zwiększy się ich udział w edukacji (w tym w dziedzinie kultury, historii i 
społeczeństwa), działalności zawodowej, ochronie zdrowia i poprawie warunków 
mieszkaniowych i które przyczynią się do przeciwdziałania wszelkim potencjalnym 
przejawom dyskryminacji; wzywa Komisję do rozważenia nowego instrumentu 
finansowego lub podprogramu, który byłby powiązany z istniejącym unijnym 
programem finansowania w dziedzinie edukacji i spraw socjalnych i byłby 
przeznaczony na ukierunkowane i dostosowane do potrzeb wsparcie w zapewnianiu 
wysokiej jakości edukacji dla uczniów pochodzenia romskiego, a zwłaszcza dla 
dziewcząt;

20. podkreśla znaczenie zachęcania młodych osób pochodzenia romskiego do ukończenia 
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studiów wyższych w celu poprawy ich perspektyw zawodowych i udziału w życiu 
społecznym;

21. wzywa państwa członkowskie do położenia w krajowych strategiach integracji Romów 
większego nacisku na terytorialny aspekt włączenia społecznego oraz do skupienia się 
na najbardziej potrzebujących mikroregionach za pośrednictwem całościowych i 
zintegrowanych programów rozwoju;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przy opracowywaniu konkretnych 
środków w ramach krajowych strategii integracji Romów przeprowadzały oceny 
wpływu z uwzględnieniem aspektu płci;

23. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości, 
przystępnych cenowo placówek opieki nad dziećmi oraz placówek edukacji 
wczesnoszkolnej, usług w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz 
edukacji dzieci pochodzenia romskiego opartej na partnerskiej współpracy z rodzicami, 
aby ponownie wprowadzić cele barcelońskie w zakresie opieki nad dziećmi i rozwinąć 
łatwo dostępne, przystępne cenowo, wysokiej jakości usługi opieki przez cały okres 
życia;

24. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapobiegać zwalnianiu pracownic w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, oraz do 
rozważenia możliwości uznania okresu wychowywania dzieci za okres wliczany przy 
ustalaniu świadczeń emerytalnych;

25. wzywa państwa członkowskie do promowania sieci studentów pochodzenia romskiego, 
aby zachęcać do solidarności między nimi, tak aby zwiększyć widoczność osób, które 
odniosły sukces, i przezwyciężyć izolację studentów romskich;

26. wzywa państwa członkowskie do zachęcania rodzin pochodzenia romskiego do udziału 
w życiu szkół, do oceny szkół, w których uczą się dzieci i młodzież pochodzenia 
romskiego, oraz do dokonania wszelkich niezbędnych zmian w celu zapewnienia 
integracji edukacyjnej i osiągnięć dla wszystkich; zwraca uwagę, że specjalne środki 
należy kierować do dziewcząt pochodzenia romskiego, w oparciu o historie osób, które 
odniosły sukces potwierdzony przez społeczność akademicką;

27. podkreśla, że państwa członkowskie powinny się dzielić najlepszymi praktykami i 
promować je w całej Europie, w tym w regionie Bałkanów, między innymi w 
odniesieniu do struktury wsparcia w zakresie mieszkalnictwa i mobilności, dostępu do 
usług zdrowotnych, w tym zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego, polityki podatkowej i promocji placówek wczesnej 
edukacji; zwraca uwagę, że należy zoptymalizować politykę podatkową, aby zwiększyć 
zachęty do uczestnictwa kobiet pochodzenia romskiego w rynku pracy;

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia poszanowania praw 
podstawowych kobiet i dzieci pochodzenia romskiego, przy wykorzystaniu różnych 
środków, które obejmują kampanie informacyjne, w celu zadbania o to, by kobiety i 
dziewczęta pochodzenia romskiego były świadome swoich praw wynikających z 
obowiązujących przepisów krajowych w zakresie równości płci i dyskryminacji, a także 
do dalszego zwalczania patriarchalnych i seksistowskich tradycji;
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29. wzywa państwa członkowskie do wdrażania w umowach o partnerstwie obecnych i 
przyszłych zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru, w 
tym środków na rzecz kobiet pochodzenia romskiego; podkreśla ponadto potrzebę 
systematycznego gromadzenia solidnych, zdezagregowanych danych i wskaźników 
wpływu, aby informować o rozwoju polityki i zapewniać mierzenie i monitorowanie 
postępów; przypomina o znaczeniu budowania zdolności w obu przypadkach;

30. podkreśla, że krajowe strategie integracji Romów muszą skupiać się na wzmocnieniu 
pozycji kobiet pochodzenia romskiego, tak aby mogły one przejąć kontrolę nad 
własnym życiem, stając się widoczną siłą napędową zmian w swoich społecznościach i 
zabierając głos w celu wywierania wpływu na strategie polityczne i programy, które ich 
dotyczą; podkreśla, że krajowe strategie integracji Romów muszą wzmacniać 
społeczno-ekonomiczną odporność kobiet pochodzenia romskiego (tj. ich zdolność do 
dostosowania się do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego) poprzez 
oszczędzanie i zapobieganie obniżaniu wartości mienia.
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INCIR, Marina KALJURAND, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec 
RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Sylwia SPUREK, Bettina VOLLATH, Elena YONCHEVA

RENEW Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Nathalie 
LOISEAU, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Ramona STRUGARIU, Dragoş TUDORACHE

GREENS/EFA Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Alice KUHNKE, Terry REINTKE, Diana RIBA I 
GINER, Tineke STRIK

EUL/NGL Pernando BARRENA ARZA, Malin BJÖRK, Clare DALY, Cornelia ERNST

NI Laura FERRARA  

9 -
ID Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom 

VANDENDRIESSCHE

ECR Jorge BUXADÉ VILLALBA, Nicola PROCACCINI

NI Milan UHRÍK

5 0
ECR Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI, Patryk JAKI, Assita KANKO, Jadwiga WIŚNIEWSKA

NI Kostas PAPADAKIS

Objaśnienie używanych znaków
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


