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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV

Postopek

Poročevalec je novembra 2019 dobil nalogo pripraviti poročilo o izvajanju nacionalnih 
strategij vključevanja Romov ter boju proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v 
Evropi.

Od imenovanja je zbiral informacije in uporabil tudi naslednje vire:

– oceno učinka za okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki jo je pripravila 
služba Evropskega parlamenta za raziskave;

– poročila in študije, ki so jih pripravile Evropska komisija, Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice, druge ustrezne institucije in organizacije civilne družbe;

– informacije ustreznih institucionalnih deležnikov in civilne družbe.

Povzetek dejstev in ugotovitev

Romi so največja evropska narodnostna manjšina. Po ocenah jih v Evropi živi od 10 do 12 
milijonov, od tega jih 6 milijonov živi v EU in večina med njimi ima državljanstvo države 
članice EU1. Precej Romov v Evropi živi na obrobju tako v mestih kot na podeželju ter v zelo 
slabih socialno-ekonomskih razmerah. Diskriminacija, socialno izključevanje in segregacija, 
ki jih doživljajo Romi, se vzajemno krepijo. Imajo omejen dostop do kakovostnega 
izobraževanja, težave pri vključevanju na trg dela, bolj jih ogrožata brezposelnost in 
prekarnost zaposlitve, s čimer se zmanjšujejo njihove možnosti za zmanjšanje revščine in 
socialne izključenosti prek trga dela, dohodki pa so zato nižji. Poleg tega imajo je slabo 
dostopno kakovostno zdravstveno varstvo ter živijo v slabih zdravstvenih in življenjskih 
razmerah. Zaradi teh okoliščin je med njimi v primerjavi z neromskim prebivalstvom višja 
stopnja umrljivosti, življenjska doba je krajša in večje tveganje prezgodnje smrti zaradi 
kroničnih in neprenosljivih bolezni ter raka2.

Po podatkih iz druge raziskave Evropske unije o manjšinah, ki jo je leta 2016 objavila 
Agencija EU za temeljne pravice, „približno 80 % Romov v devetih državah članicah EU z 
največjim romskim prebivalstvom živi pod pragom revščine v državi; vsak tretji Rom živi v 
bivališču brez tekoče vode; vsak tretji romski otrok živi v gospodinjstvu, kjer je šel nekdo v 
preteklem mesecu najmanj enkrat spat lačen, in 50 % Romov med 6. in 24. letom ni vključenih 
v izobraževanje.“ Ta trend se je potrdil tudi v raziskavi Agencije EU za temeljne pravice o 
Romih in potujočih skupinah iz leta 2019, kjer se je pokazal izredno visok delež odraslih in 
otrok, ki so šli v zadnjem mesecu vsaj enkrat lačni spat, hkrati pa se ugotavlja, da je skoraj 
polovica Romov in članov potujočih skupin (45 %) v šestih državah članicah EU v zadnjem 
letu doživela diskriminacijo na najmanj enem življenjskem področju, vključenem v 
raziskavo.3

1Spletno mesto Evropske komisije Who are the Roma? Kdo so Romi?
2“Roma Education in Europe, Practices, policies and politics”, Maja Miskovic (ur.), 2013.
3Roma and Travellers Survey 2019, selected key findings from six EU Member States, including the UK 
(Raziskava o Romih in potujočih skupinah 2019, izbrane najpomembnejše ugotovitve iz šestih držav članic EU, 
vključno z Združenim kraljestvom), Agencija EU za temeljne pravice (osnutek, objava predvidoma julija 2020).

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_sl
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Glede na to je sklepati, da Romi doživljajo diskriminacijo in imajo neenak dostop do javnih 
storitev4.

Evropska komisija je leta 2011 pozvala k pripravi nacionalnih strategij vključevanja Romov. 
Tako je za uvedbo učinkovitih politik v državah članicah predlagala pripravo nacionalnih 
strategij vključevanja Romov, če pa že obstajajo, naj se prilagodijo uresničevanju ciljev EU 
za vključevanje Romov, imajo pa naj ciljne ukrepe in zadostna finančna sredstva (nacionalna, 
sredstva EU in druga) za njihovo uresničitev. Predlagala je rešitve za odpravo ovir, da bi se 
sredstva EU učinkoviteje porabljala, ter zasnovala mehanizem spremljanja.

Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov je spodbujal države članice (in države 
v širitvenem procesu), naj sprejmejo celovit pristop k vključevanju Romov, naj s pomočjo 
politike, pravnih in finančnih instrumentov v ospredje postavijo vključevanje Romov, 
sprejmejo nacionalne strategije za to ter vzpostavijo mehanizme za usklajevanje, posvetovanje 
in spremljanje. Splošni cilj sedanjega okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, 
ki se bo zaključil leta 2020, je bil spodbujati enako obravnavo Romov ter njihovo socialno in 
ekonomsko vključevanje v evropsko družbo. Ravno tako so bili določeni posebni cilji za 
vključevanje Romov pri dostopu do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in 
stanovanj, ki naj bi jih države članice podprle. Države članice so bile pravzaprav pozvane, 
naj:

– poskrbijo, da vsi romski otroci zaključijo osnovno šolo;

– odpravijo razkorak med Romi in Neromi pri zaposlovanju;

– odpravijo razkorak med Romi in Neromi na področju zdravja;

– odpravijo razkorak med Romi in Neromi na področju stanovanj in javnih storitev (vode, 
elektrike).

Evropska komisija je na ravni EU vzpostavila strukture in mehanizme za usklajevanje in 
posvetovanje, zagotovila finančna sredstva in začela spremljati uresničevanje ciljev iz okvira 
EU. Okrepila je dialog z državami članicami o vključevanju Romov, za kar je oktobra 2012 
vzpostavila mrežo nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov, cilj tega pa je 
razprava o reševanju problemov.

Leta 2013 je bil okvir EU za Rome okrepljen s priporočilom Sveta o učinkovitih ukrepih za 
vključevanje Romov5. S tem priporočilom se več poudarka namenja dvema horizontalnima 
področjema, boju proti diskriminaciji in zmanjševanju revščine. Leta 2016 je bilo uvedeno 
tudi obvezno letno poročanje držav članic, kar naj bi prispevalo k vzpostavitvi evropskega 
sistema spremljanja. Sklepi Sveta decembra 2016 o pospešitvi procesa vključevanja Romov 
so potrdili zavezanost držav članic.

Rezultati ocene za sedanji okvir EU za Rome in nadaljnji koraki do direktive EU o enakosti in 
vključevanju ljudi romskega porekla po letu 2020.

Sedanji okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 je okvir v 

4Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji, Romi – izbrani rezultati, Agencija EU za 
temeljne pravice, 2016.
5Priporočilo Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_sl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_sl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013H1224%2801%29
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nastajanju. Dosežek je že njegova vzpostavitev, ki je pomenila preobrat za romske skupnosti 
v Evropi. S tem okvirom je socialno vključevanje ljudi romskega porekla dobilo pomembno 
mesto na dnevnem redu evropske politike, hkrati pa se ustvarja pritisk na države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije.

Kot mehko politično orodje predstavlja ogrodje za usklajevanje politik, posvetovanje in 
spremljanje ter usmerjena politična priporočila za nacionalne strategije vključevanja Romov. 
Nacionalnim, regionalnim in lokalnim vladam je prepuščeno, če in kako bodo priporočila 
preoblikovale v upravne zmogljivosti in konkretne politične ukrepe.

Zato se v poročilu Komisije o oceni okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020 napredek pri uresničevanju ciljev za vključevanje Romov na splošno ocenjuje kot 
skromen, razlike med območji in državami pa so precejšnje. Največ napredka je bilo 
ugotovljenega pri izobraževanju (izboljšanje pri zgodnjem opuščanju šolanja, predšolski 
vzgoji in obveznem izobraževanju, vendar poslabšanje na področju segregacije). Izboljšala se 
je samoocena Romov o zdravju, vendar je vključenost v zdravstveno zavarovanje še vedno 
skromna. Izboljšanja ni opaziti na področju zaposlovanja, delež mladih Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, pa se je celo povečal. Še naprej so težave pri 
stanovanjih. Nekaj napredka je bilo ugotovljenega pri splošnem cilju za zmanjšanje revščine. 
Zelo zaskrbljujoči ostajajo anticiganizem in kazniva dejanja iz sovraštva, čeprav Romi pri 
dostopu do storitev na nekaterih področjih doživljajo manj diskriminacije.6

Število romskih dijakov, ki so med letoma 2011 in 2016 opustili srednješolsko izobraževanje, 
se je v povprečju zmanjšalo s 87 % leta 2011 na 68 % leta 2016. Še vedno v vseh državah v 
raziskavi ostaja visok delež romskih otrok, ki zgodaj opustijo šolanje, v primerjavi s splošnim 
prebivalstvom.7

Leta 2019 je šolanje zgodijo opustilo 68 % Romov. Poleg tega le 18 % romskih otrok 
nadaljuje šolanje na višjih stopnjah, stopnja odsotnosti od pouka in zgodnjega opuščanja 
šolanja pa je pri Romih še vedno precej višja kot pri ostalih skupinah učencev8.

Na področju zaposlovanja je razkorak med Romi in neromskim prebivalstvom še vedno 
precejšen, pa tudi pri mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. V večini 
držav članic je zaposlenih približno 40 % Romov, odstotek mladih Romov, ki niso zaposleni, 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, pa se je s 56 % leta 2011 povečal na 63 % leta 20169.

Razlike pri stanovanjih so še vedno precejšnje: približno 30 % Romov še vedno nima vode v 
stanovanju, 36 % pa nima stranišča, prhe ali kopalnice10.

Delež/število Romov z zdravstvenim zavarovanjem se je med letoma 2011 in 2016 le malo 
povečal. Delež Romov z nacionalnim zdravstvenim zavarovanjem znaša 76 %, kar je precej 

6Evropska komisija:Poročilo o oceni okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020.
7 A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion, (Nenehna skrb: anticiganizem kot ovira za 
vključevanje Romov), str.28, Agencija EU za temeljne pravice, 2018.
8 Report on National Roma Integration Strategies:Key Conclusions (Poročilo o nacionalnih strategijah 
vključevanja Romov: glavne ugotovitve), Evropska komisija, september 2019.
9 Report on the National Roma integration strategies: Key conclusions (Poročilo o nacionalnih strategijah 
vključevanja Romov: glavne ugotovitve), str. 3, Evropska komisija, 2019.
10Mid-term evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, final report 
(Vmesni pregled okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, končno poročilo), str. 41, 
Evropska komisija, 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
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manj kot pri neromskem prebivalstvu. 68 % Romov svoje zdravje ocenjuje kot „dobro“ ali 
„zelo dobro“. Več kot četrtina med njimi se zaradi zdravja čuti omejene pri dejavnostih, 22 % 
Romov pa ima dolgotrajno bolezen ali zdravstvene težave. V okviru za nacionalne strategije 
vključevanja Romov je tudi omenjeno, da je v EU pričakovana življenjska doba ob rojstvu 76 
let za moške in 82 let za ženske. Po ocenah je pri Romih ta doba za 10 let krajša. Stopnja 
umrljivosti dojenčkov v EU je 4,3 na tisoč živorojenih otrok, podatki pa kažejo, da je v 
romskih skupnostih precej višja.

Očitno je glavna pomanjkljivost sedanjega okvira njegova neobvezujoča narava. Gre za 
mehko politiko, ki v veliki meri sloni na politični volji za uresničevanje nacionalne strategije 
na vseh ravneh vlade v državah članicah ter na upravni zmogljivosti in proračunu. Žal je 
večina držav članic pripravila nacionalne strategije, ne da bi zanje namenila ustrezen proračun 
za izvajanje11.

Za odpravo tega se predlaga direktiva EU za enakost in vključevanje ljudi romskega porekla 
po letu 2020, ki bo zavezujoč pravni akt za države članice glede uresničevanja ciljev za 
vključevanje Romov. V času, ko se močno povečuje rasizem proti različnim manjšinam, je pri 
vključevanju Romov bistvenega pomena politična podpora. Nujno je treba pritegniti 
najpomembnejše deležnike ter izkoristiti priložnosti ob naslednjih predsedstvih EU, da bi 
lahko zagotovili politične zaveze za morebitno direktivo za obdobje po letu 2020. S tem 
pristopom se bodo namenila ustrezna sredstva, s čimer bi bilo izvajanje nacionalnih strategij 
ali akcijskih načrtov uspešnejše, zlasti na regionalni in lokalni ravni. Unija mora z direktivo 
povezati svoje politične in finančne prednostne naloge. Ena prednostnih nalog pri pripravi 
lokalnih nacionalnih proračunov naj bo vključevanje ljudi romskega porekla. Treba je 
vzpostaviti učinkovitejše in okrepljene mehanizme spremljanja in nadzora, Evropska komisija 
in države članice pa bodo v primeru sprejetja direktive poskrbele, da bodo dodeljena sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena.

Kritizira se tudi uporaba skupne oznake Romi. V okviru se sicer izpostavlja raznolikost, ki se 
skriva pod širšim pojmom Romi12, vendar se ne upošteva raznolikost ljudi romskega porekla. 
Izraz Romi oziroma dvojnica Sinti in Romi, ki se uporablja v politikah in razpravah EU, 
namreč ne odraža heterogenosti manjšine, tako da se ljudje romskega porekla, kot so Kaléji, 
Manuši, Lovari, Rissende, Bojaši, Domi, Kalderaši, Romaničali in Sinti, čutijo izključene 
oziroma nenaslovljene. Romi so ena od skupin ljudi romskega porekla v Evropi. Člani 
skupnosti pogosto kritizirajo, da se v politikah in razpravah EU ime ene skupine uporablja 
tudi za druge.

Glede na to bi morala politika za enakost in vključevanje ljudi romskega porekla po letu 2020 
na prednostnih področjih upoštevati notranjo heterogenost skupnosti, da ne bi bil nihče 
zapostavljen, niti skupnosti, ki niso etničnega porekla, kot so Aškali, Egipčani ali potujoče 
skupine, a so stigmatizirani kot Cigani. Poleg tega bi moralo biti poimenovanje za vse skupine 
ljudje romskega porekla.

V veljavnem okviru prednostne naloge niso usklajene. V politiki po letu 2020 bi morali kot 
dodatne ukrepe za štiri glavna prednostna področja izobraževanja, zaposlitve, stanovanj in 
zdravstvenega varstva izrecno omeniti tematska področja dejavnosti, kot so politična 

11 Eurodiaconia:Towards a post 2020 EU Roma Inclusion Strategy, str.4. (Eurodiaconia: Strategiji EU za 
vključevanje Romov po letu 2020 naproti)
12Izraz Romi vključuje različne skupine, tudi Rome, Cigane, potujoče skupine, Manuše, Aškale, Sinte in Bojaše. 
V političnih dokumentih EU in razpravah se najpogosteje uporablja izraz Romi.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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udeležba, romska umetnost in kultura ter romski jezik in zgodovina13.

Da bi bili pri tem učinkoviti, bi morale Evropska komisija in države članice opustiti 
pokroviteljski pristop (od zgoraj navzdol), ki se je zvečine uporabljal pri pripravi sedanjega 
okvira. S pristopom od spodaj navzgor bi ljudje romskega porekla lahko na vseh ravneh 
učinkoviteje sodelovali pri pripravi politike: pri pripravi, izvajanju in spremljanju javne 
politike za ljudi romskega porekla po letu 2020 morajo sodelovati tudi lokalni in regionalni 
deležniki (nevladne organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani skupnosti itd.). Z 
nepokroviteljskim pristopom bo direktiva EU za enakost in vključevanje ljudi romskega 
porekla po letu 2020 pripravljena na podlagi bolj zanesljivih kvantitativnih in kvalitativnih 
podatkov: naslednje strategije bodo temeljile na najnovejših informacijah, saj bo dostopnih 
več skupnosti kot pa leta 2011 in precej virov z rešitvami za izboljšanje položaja Romov. Ti 
podatki morajo biti podlaga za natančnejše in realistične akcijske načrte z realnim in vnaprej 
določenim ustreznim proračunom, ki bo vključen v nacionalne, regionalne in lokalne 
proračune, glede na obseg potreb za socialno vključevanje ljudi romskega porekla.

V tem primeru dobro prakso predstavlja državna pogodba, ki jo je nemška dežela Baden-
Württemberg podpisala z nemškim regionalnim združenjem Sintov in Romov. Leta 2014 je 
bil ustanovljen skupni svet. Člani sveta so predstavniki nemških Sintov in Romov v deželi 
Baden-Württemberg, predstavniki deželne vlade, deželnega parlamenta in deželnih občinskih 
združenj. Pri svojem delu se osredotočajo predvsem na spodbujanje izobraževanja in kulture 
Sintov in Romov14.

Pri določanju ciljev za direktivo EU po letu 2020 in nacionalne strategije vključevanja Romov 
se ne bi smeli osredotočati zgolj na marginalizirane Rome. Treba bi bilo povečati naložbe za 
romsko mladino, ženske in otroke (zlasti osnovnošolce, ki težko hodijo v šolo zaradi 
prekarnega finančnega in socialnega položaja njihovih družin) in okrepiti njihov položaj ter se 
bolj posvetiti notranji mobilnosti Romov v EU.

Ker v sedanjem okviru sprva ni bilo odziva na anticiganizem, je to povzročilo nekaj 
zadržanosti pri vključevanju konkretnih ukrepov proti diskriminaciji in zlasti anticiganizmu v 
nacionalne strategije.

Agencija za temeljne pravice je v svoji raziskavi o Romih in potujočih skupinah leta 2019 
ugotovila, da je skoraj polovica vprašanih Romov in članov potujočih skupin (44 %) v 12 
mesecih pred raziskavo doživela nadlegovanje iz sovraštva15. Kot primer je raziskovalna 
skupina z Univerze v Leipzigu ugotovila, da se množičen anticiganizem pogosto sploh ne 
zazna: „60 % Nemcev se strinja z izjavo, da so Sinti in Romi nagnjeni h kriminalu, 49,2 % pa 
jih želi izgnati iz mestnih središč.“16 Poleg tega so v času koronavirusa Romi postali grešni 

13 Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the Post-2020 Future, (Ponovni 
pregled okvira EU za Rome: ocena evropske razsežnosti za prihodnost po letu 2020), Open Society Institute, 
Anna Mirga-Kruszelnicka, marec 2017, str. 5.
14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011. Študija o stanju izobraževanja med 
nemškimi Sinti in Romi, 2011
15Roma and Travellers Survey 2019, selected key findings from six EU Member States, including the UK 
(Raziskava o Romih in potujočih skupinah 2019: zbrane najpomembnejše ugotovitve iz šestih držav članic EU, 
vključno z Združenim kraljestvom), Agencija Evropske unije za temeljne pravice (osnutek, objava predvidoma 
julija 2020).
16 Leipzig Authoritarianism Study 2018:Nearly one in three Germans support xenophobic views (Leipziška 
študija o avtoritarizmu 2018: Skoraj vsak tretji Nemec podpira ksenofobne poglede).

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/
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kozel za širjenje virusa. To se je žal zgodilo v vzhodnoevropskih državah17. Tako je treba na 
glavna področja nove politike EU po letu 2020 vključiti boj proti anticiganizmu, ki je posebna 
oblika rasizma nad ljudmi romskega porekla. Pripraviti je treba preventivne in reaktivne 
ukrepe ter jih vključiti v politike za Rome po letu 2020. Države članice morajo anticiganizem 
uradno priznati kot posebno obliko rasizma nad ljudmi romskega porekla ter izvajati posebne 
ukrepe za njegovo odpravo ne glede na raven, kjer se pojavlja.

17 Coronavirus:NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response. (Koronavirus: nevladne 
organizacije opozarjajo na izključenost Romov pri odzivanju EU na krizo).

http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi 
romskega porekla v Evropi
(2020/2011(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, Evropske socialne listine, Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin 
ter poročil in priporočil komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, Evropske 
komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) ter drugih mehanizmov Sveta 
Evrope; ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic in mednarodnih pogodb 
Organizacije združenih narodov o človekovih pravicah, vključno z Mednarodnim 
paktom o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodnim paktom o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah, Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije, Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Konvencijo o 
otrokovih pravicah;

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost1;

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu2;

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju 
proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi 
sredstvi3;

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti4;

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. aprila 2011 o okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov do leta 2020 (COM(2011)0173) in nadaljnjih poročil o 
izvajanju in ocenjevanju,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za 
vključevanje Romov v državah članicah5 ter sklepov Sveta z dne 8. decembra 2016 o 
pospešitvi procesa vključevanja Romov in z dne 13. oktobra 2016 o posebnem poročilu 

1 UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
2 UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
3 UL L 328, 6.12.2008, str. 55.
4 UL L 264, 25.9.2006, str. 13.
5UL C 378, 24.12.2013, str. 1.
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Evropskega računskega sodišča št. 14/2016,

– ob upoštevanju poročil Evropskega parlamenta iz leta 2010 o strategiji EU za 
vključevanje Romov in poročila o vidikih enakosti spolov v evropskem okviru za 
nacionalne strategije za vključevanje Romov iz leta 2013;

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. aprila 2015 ob mednarodnem dnevu Romov – 
rasno sovraštvo do Romov v Evropi in priznanje, s strani EU, dneva spomina na 
genocid nad Romi med drugo svetovno vojno6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2017 o vidikih temeljnih pravic pri 
vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o razmerah na področju 
temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 20178,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 2019 o potrebi po okrepljenem 
strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020 in 
okrepitvi boja proti anticiganizmu9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2018 o varstvu in nediskriminaciji 
manjšin v državah članicah EU10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2018 o regijah EU, ki zaostajajo v 
razvoju11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o porastu neofašističnega nasilja 
v Evropi12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. novembra 2018 o minimalnih standardih za 
manjšine v Evropski uniji13,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. septembra 2019 z naslovom Poročilo o 
izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov –2019 (COM(2019)0406)14,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. decembra 2018 z naslovom Poročilo o oceni 
okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 
(COM(2018)0785)15,

– ob upoštevanju postopka za ugotavljanje kršitev o neskladnosti z Direktivo 2000/43/ES 
o rasni enakosti in diskriminaciji romskih otrok v izobraževanju (številke kršitev 

6UL C 328, 6.9.2016, str. 4.
7UL C 346, 27.9.2018, str. 171.
8Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0032.
9Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.
10Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0032.
11Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0067.
12Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0428.
13Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0447.
14Evropska komisija, poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov – 2019
15European Commission, Mid-term evaluation of the EU framework for NRIS. Evropska komisija, vmesna 
ocena okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov.

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_en
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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20142174, 20152025 in 20152206),

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o položaju romskih 
žensk SOC/585-EESC-2018;

– ob upoštevanju izjave partneric z Zahodnega Balkana o vključevanju Romov v okviru 
procesa širitve EU iz Poznana;

– ob upoštevanju druge raziskave Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji (EU-
MIDIS II), ki jo je opravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice,

– ob upoštevanju splošnega političnega priporočila Evropske komisije za boj proti 
rasizmu in nestrpnosti št. 13;

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030;

– ob upoštevanju zemljevida revščine Svetovne banke iz leta 2016, na katerem so jasno 
opredeljene evropske regije, ki najbolj zaostajajo;

– ob upoštevanju ustreznih poročil in priporočil raziskovalnih ustanov ter romskih in 
proromskih organizacij civilne družbe ter lokalnih romskih nevladnih organizacij;

– ob upoštevanju evropske državljanske pobude o zaščiti manjšin in pobude o kohezijski 
politiki za enakost regij in ohranitev regionalnih kultur;

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 
dne 12. decembra 2002 o postopku pridobitve dovoljenja za pripravo samoiniciativnih 
poročil in priloge 3 k temu sklepu,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za kulturo in 
izobraževanje ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov;

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0147/2020),

A. ker so Romi največja evropska narodnostna manjšina;

B. ker je v sedanjem okviru izpostavljena raznolikost pod širokim pojmom „Romi“; ker se 
ne pokaže raznolikost med romskega prebivalstva; ker se je izraz Romi oziroma 
dvojnica Sinti in Romi uporabljal v času, ko so nosilci odločanja o romskih politikah 
odločali brez dejanskega sodelovanja z romskimi skupnostmi, zato so se te skupnosti 
čutile izključene, in ker ta opredelitev, ki se uporablja v politikah in razpravah EU, ne 
odraža raznolikosti romske skupnosti in jo zato pogosto kritizirajo;

C. ker bo raznolikost med Romi precej bolje izražena v zakonodajnem predlogu za 
obdobje po letu 2020 za enakost, vključevanje in udeležbo Romov; ker izraz „ljudje 
romskega porekla“ vključuje ljudi, ki so po poreklu Romi, Kaléji, Manuši, Lovari, 
Rissende, Bojaši, Domi, Kalderaši, Romaničali in Sinti; ker nova opredelitev precej 
bolje zaobjame vse, ki so stigmatizirani kot Cigani, a niso tega etničnega porekla, kot so 
Egipčani, Aškali ali potujoče skupine;
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D. ker precejšen del Romov v Evropi živi v izjemno negotovih razmerah tako v mestih kot 
na podeželju ter v zelo slabih socialno-ekonomskih okoliščinah16; ker so večini Romov 
kršene temeljne človekove pravice na vseh področjih življenja;

E. ker po podatkih raziskave o manjšinah in diskriminaciji v EU 61 % državljanov EU 
meni, da je v njihovi državi razširjena diskriminacija zoper Rome; ker na vseh ravneh 
evropske družbe še vedno obstaja globoko zakoreninjen, trdovraten in strukturni ter 
pogosto institucionalni in vladni anticiganizem, ki se kaže vsak dan ter ostaja velika 
ovira za uresničevanje polnega potenciala Romov kot državljanov EU, ki v celoti 
uživajo temeljne pravice, socialno vključevanje in enakost na vseh področjih življenja, 
tudi pri stanovanjih, izobraževanju, zdravstvenem varstvu in zaposlovanju;

F. ker so Romi še vedno vse bolj izpostavljeni sovražnemu govoru, zlasti v javnosti in 
družbenih medijih ter sovražnemu govoru javnih osebnosti, politikov in uradnikov; ker 
so Romi tudi žrtve policijskega nasilja in kolektivnega kaznovanja, rasnega profiliranja 
ter stanovanjske segregacije in segregacije v šolah; ker so za boj proti temu pojavu 
potrebni posebni ukrepi; ker zaradi pomanjkljivosti pri delovanju pravne države na 
področju kazenskega pravosodja žrtvam policijskega nasilja nista zagotovljena zaščita 
in dostop do pravnega varstva, državni organi pa pogosto preganjajo žrtve;

G. ker boj proti anticiganizmu s pomočjo obstoječe protidiskriminacijske zakonodaje ne 
zadostuje; ker bi morale države članice EU pokazati odločenost, da prekinejo začarani 
krog anticiganizma, zlasti pri stiku Romov z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi 
upravnimi organi, zaščitijo enakost in nediskriminacijo za romske državljane ter jim 
zagotovijo popolno uživanje temeljnih človekovih pravic;

H. ker je rasizem do Romov vzrok za nasilje in uboje; ker so nadlegovanje in kazniva 
dejanja iz sovraštva zoper Rome še vedno zelo razširjeni in ker večina incidentov iz 
sovraštva ni prijavljenih;

I. ker po podatkih raziskave o manjšinah in diskriminaciji v EU iz leta 2016 približno 
80 % Romov v devetih državah članicah EU z največjim romskim prebivalstvom živi 
pod pragom revščine v državi; ker je revščina tako rezultat kot gonilo anticiganizma in 
izključenosti na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in stanovanj; ker je 
ključni cilj strategije EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast odpraviti 
tveganje revščine za 20 milijonov ljudi, tudi Romov; ker se je število ljudi, ki jim grozi 
revščina ali socialna izključenost, med letoma 2008 in 2017 zmanjšalo za 3,1 milijona, 
EU pa je še vedno daleč od cilja strategije Evropa 2020, da to število do leta 2020 
zmanjša za 20 milijonov;

J. ker vsaka tretja oseba romskega porekla živi v bivališču brez tekoče vode in vsaka 
deseta brez elektrike; ker ima le nekaj več kot polovica Romov notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v prenaseljenih stanovanjih; ker številni Romi 
še vedno živijo v neformalnih, nehigienskih in neurejenih naseljih v izjemno slabih 
življenjskih razmerah; ker mnogi nimajo identifikacijskih dokumentov in zdravstvenega 
zavarovanja17;

16Agencija EU za temeljne pravice, Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji, Romi – 
izbrani rezultati 2016
17Agencija EU za temeljne pravice, Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji, Romi – 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_sl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_sl.pdf
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K. ker je 43 % Romov diskriminiranih, ko poskušajo kupiti ali najeti stanovanje in ne 
poznajo dovolj svojih pravic na področju enakosti; ker je treba v čim večji meri 
izboljšati urejanje premoženjskih pravic, zlasti v neurejenih razmerah; ker bi morali 
odpravo neurejenih razmer (izselitve) združiti z ustreznimi spremljevalnimi ukrepi, tudi 
zagotavljanjem druge nastanitve; ker proti državam članicam niso bili sprejeti nobeni 
pravni ali politični ukrepi, da bi odpravile stanovanjsko segregacijo in prisilne izselitve 
ter zagotovile kakovostna stanovanja; ker slab dostop do stanovanj in javnih storitev, 
kot so čista voda in sanitarne storitve, negativno vpliva na rezultate na področju 
izobraževanja, zaposlovanja in zdravja ter na socialno vključevanje na splošno;

L. ker sta pričakovana življenjska doba in zdravstveno stanje Romov še vedno precej 
slabša kot pri neromskem prebivalstvu v vseh evropskih državah; ker je pričakovana 
življenjska doba ob rojstvu v EU 76 let za moške in 82 let za ženske, za Rome pa naj bi 
bila po ocenah 10 let nižja; ker je stopnja umrljivosti novorojenčkov v EU 4,3 na tisoč 
živorojenih otrok, po razpoložljivih podatkih pa je v romskih skupnostih precej višja;

M. ker je med Romi izredno visoka stopnja nepismenosti in zgodnjega opuščanja šolanja; 
ker samo vsak drugi romski otrok obiskuje predšolsko izobraževanje ali vrtec in le zelo 
majhen delež nadaljuje šolanje po obveznem šolanju; ker 50 % romskih otrok in mladih 
med 6. in 24. letom ni vključenih v izobraževanje; ker je samo 21 % romskih žensk in 
25 % romskih moških, starih od 16 do 24 let, zaključilo srednjo šolo (ISCED3) ali višjo 
stopnjo; ker je leta 2019 68 % romskih otrok zgodaj opustilo izobraževanje kljub 10-
odstotnemu cilju iz prejšnjega okvira za Rome in strategije EU 2020; poleg tega le 18 % 
romskih otrok nadaljuje šolanje na višji stopnji, stopnja odsotnosti od pouka in 
zgodnjega opuščanja šolanja pa je pri romskih učencih še vedno precej višja kot pri 
ostalih skupinah; ker diskriminatorna napačna diagnoza pri mnogih romskih otrocih kot 
otrocih s posebnimi učnimi potrebami vodi v nesorazmerno število romskih otrok, ki 
obiskujejo šole za otroke s posebnimi potrebami, so ločeni od splošnega šolskega 
sistema in so pogosto vključeni v manj kakovostno izobraževanje; ker se v državah 
članicah še vedno izjava neposredna in posredna segregacija romskih otrok;

N. ker se Romi soočajo z diskriminacijo pri pobudah za zaposlovanje, kot je jamstvo za 
mlade in ker javni zavodi za zaposlovanje pogosto nimajo zmogljivosti, da bi stopili v 
stik z njimi ali izvajajo prakse s posredno diskriminacijo; ker je stopnja plačanega dela 
za Rome, stare od 20 do 64 let, 43 %, kar je precej pod povprečjem EU, ki je leta 2015 
znašalo 70 %, ker je situacija pri mladih še bistveno slabša, saj 63 % Romov, starih od 
16 do 24 let, ni zaposlenih, se ne izobražuje ali usposablja, povprečje EU pa je 12 %, 
ker rezultati kažejo na veliko razliko med spoloma, saj ni zaposlenih, se ne izobražuje 
ali usposablja 72 % mladih žensk romskega porekla v primerjavi s 55 % mladih 
romskih moških; ker 43 % Romov in 22 % Rominj opravlja kako obliko plačanega dela; 
ker je sprejetje evropskega stebra socialnih pravic v ospredje postavilo temeljno pravico 
vsakogar do dela in krepitev socialnih pravic, kar bo pozitivno vplivalo na življenje 
ljudi, ki pripadajo marginaliziranim skupinam, kot so Romi; ker številni Romi živijo na 
robu skrajne revščine, zaradi česar morajo sprejemati dela, ki so plačana precej manj od 
minimalne plače, drugi pa so prisiljeni v preživljanje z neformalnimi dejavnostmi, kot je 
zbiranje odpadnih kovin ali plastenk, kar znatno povečuje možnosti izkoriščanja teh 
ljudi;

izbrani rezultati, 2016.
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O. ker strokovnjaki in Evropska komisija v svojem poročilu iz leta 2019 o izvajanju 
nacionalnih strategij vključevanja Romov priznavajo, da dejavniki uspeha zajemajo 
presečne, medsektorske in integrirane pristope k odpravi diskriminacije in 
večrazsežnostnega izključevanja, ter da so romske ženske, osebe LGBTI in invalidi 
žrtve presečne diskriminacije; ker je v poročilih med prednostnimi nalogami navedeno 
tudi podpiranje dostopa Romov do pravnega varstva s poudarkom na žrtvah presečne 
diskriminacije in krepitvi zmogljivosti organov za enakost pri obravnavanju 
diskriminacije Romov;

P. ker so Rominje še posebej prikrajšane na področju pravic žensk in se pogosto soočajo s 
hujšimi oblikami besednega, telesnega, psihičnega in rasnega nadlegovanja ter etnične 
segregacije v porodnišnicah; ker so Rominje nameščene v ločene sobe z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami; ker so v nekaterih državah članicah Rominje sistematično 
prisilno sterilizirali ter niso mogle dobiti ustrezne odškodnine in nadomestila zaradi 
kršenja človekovih pravic; 

Q. ker okoljske krivice za Rome redno pomenijo zdravstvena tveganja in negativne 
posledice in ker jih okoljska bremena nesorazmerno prizadenejo, imajo slabši dostop do 
okoljskih virov in storitev ter so diskriminirani pri svoji pravici do obveščenosti, 
sodelovanja pri odločanju in dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah;

R.  ker se je zaradi vzpostavitve prvega evropskega okvira za nacionalne strategije 
vključevanja Romov izboljšanje njihovega položaja uvrstilo na evropsko politično 
agendo, oblikovale so se nujne institucionalne strukture in omrežja, hkrati pa je to 
pomenilo pritisk na države članice, da pripravijo nacionalne strategije za odpravo 
pomanjkljivosti; ker je poleg rezultatov ocene za sedanji okvir EU bistvenega pomena, 
da se nacionalne strategije vključevanja Romov v okviru predloga za obdobje po letu 
2020 nadaljujejo in izboljšujejo, pri čemer je treba od držav članic zahtevati večje 
spoštovanje predpisov in spodbujati bolj zavezujoče cilje, da bi povečali zavezanost in 
odgovornost; ker je treba nacionalne strategije zaradi boljšega izvajanja vključiti v 
nacionalne, regionalne in lokalne sektorske politike ter učinkoviteje porabljati finančna 
sredstva EU, zlasti za dolgoročne projekte vključevanja;

S. ker je potreben zakonodajni predlog za enakost, vključevanje in sodelovanje Romov ter 
boj proti anticiganizmu, podlaga zanj pa morajo biti bolj realni kvantitativni in 
kvalitativni razčlenjeni podatki, ki se zbirajo s pomočjo romskih organizacij civilne 
družbe, tudi na lokalni ravni;

T. ker je romska kultura sestavni del evropske kulture in vrednot, Romi pa prispevajo h 
kulturnemu bogastvu, raznolikosti, gospodarstvu in skupni zgodovini EU; ker ima 
varstvo in krepitev kulturne dediščine v zvezi z narodnimi manjšinami v državah 
članicah bistveno vlogo pri socialni koheziji;

U. ker so v skladu z načelom subsidiarnosti za pripravo in učinkovito izvajanje nacionalnih 
strategij vključevanja Romov pristojne države članice; ker je treba za izvajanje 
nacionalnih strategij vključevanja ljudi romskega porekla po letu 2020 nameniti 
ustrezna finančna sredstva v lokalnih, regionalnih in nacionalnih proračunih držav 
članic ter jih dopolniti s sredstvi EU; ker je treba vzpostaviti učinkovite in okrepljene 
mehanizme spremljanja in nadzora; ker morajo Unija in držav članice poskrbeti, da se 
dodelijo sredstva za cilje in projekte, ki imajo največji možni dolgoročni učinek na 
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položaj Romov ter da se sredstva ustrezno porabijo in ne zapravijo;

V. ker približno polovica Romov v Evropi živi zunaj Evropske unije; ker so njihove 
razmere še vedno zlasti problematične v večini držav kandidatk, potencialnih držav 
kandidatk in sosedskih držav; ker lahko Evropska unija prek pristopnih pogajanj in 
finančne pomoči močno vpliva na njihov položaj;

W. ker je treba izboljšati enakopravno sodelovanje in krepitev vloge Romov v sprejemanju 
odločitev na vseh ravneh: lokalni, regionalni, nacionalni in evropski deležniki (nevladne 
organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani skupnosti itd.) bi morali v večji meri 
sodelovati pri pripravi, izvajanju in spremljanju javne politike za ljudi romskega porekla 
po letu 2020;

X. ker je večina prikrajšanih skupnosti Romov pogosto zapostavljena in ne uživa koristi 
nacionalnih programov vključevanja zaradi omejitev pri metodologijah kartiranja, ki se 
uporabljajo za določanje najbolj pomoči potrebnih skupnosti; ker bi morale biti analize 
pri pripravi programskih ukrepov usmerjene na točno določeno geografsko območje in 
število družin in oseb, ki se soočajo s socialno-ekonomsko izključenostjo;

Y. ker bi morali biti cilji vključevanja Romov usklajeni s horizontalnimi cilji Evropske 
unije, zlasti z načrtom za oživitev gospodarstva, novim večletnim finančnim okvirom za 
obdobje 2021–2027, evropskim zelenim dogovorom, evropskim stebrom socialnih 
pravic, evropskim semestrom, cilji OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, novo skupno 
kmetijsko politiko, skladom za pravični prehod, novim programom znanj in spretnosti 
za Evropo, evropsko digitalno strategijo in strategijo za MSP za trajnostno in digitalno 
Evropo; ker je politična podpora bistvenega pomena za vključevanje Romov; ker je 
treba pritegniti najpomembnejše deležnike na vseh ravneh, tudi v Svetu, da bi lahko 
zagotovili politične zaveze in odgovornost držav članic;

Z. ker je anticiganizem v naših družbah prisoten že stoletja, v najbolj kruti obliki pa je 
izbruhnil med holokavstom, ko je bilo po ocenah umorjenih 500 000 Romov; ker je za 
Rome na ozemlju današnje Romunije anticiganizem pomenil skoraj 500 let suženjstva; 
ker Romi zaradi stoletij diskriminacije in socialne izključenosti niso mogli učinkovito in 
uspešno izkoristiti stalnega družbenega in gospodarskega razvoja naših družb; ker so 
bili zapostavljeni, zaradi česar so se razlike med Romi in ostalim prebivalstvom le 
povečevale; 

AA. ker se je v pandemiji covida-19 položaj marginaliziranih romskih skupnosti v 
prenatrpanih stanovanjskih kompleksih in naseljih poslabšal, okrepili so se rasizem, 
diskriminacija, izključevanje, policijsko nasilje nad Romi in anticiganizem do Romov, 
ki naj bi širili virus, zaradi slabše dostopnosti ustrezne zdravstvene oskrbe, pitne vode, 
sanitarne oskrbe in hrane pa je pri Romih večje tveganje za okužbo s koronavirusom; 
ker se je v kriznih razmerah zaradi covida-19 še jasneje pokazalo, da morajo Evropska 
unija in države članice nujno obravnavati vključevanje Romov; ker bi morale države 
članice zagotoviti nujno pomoč in zdravstveno oskrbo, da bi omejile širjenje virusa in 
ker bo zaradi gospodarskih in družbenih posledic pandemije covida-19 najbolj prizadeto 
romsko prebivalstvo in se bodo neenakosti na vseh prednostnih področjih vključevanja 
Romov še poglobile;

Zakonodajni predlog EU za enakost, vključevanje in sodelovanje Romov ter boj proti 
anticiganizmu; strateški predlog, prednostne naloge in primerno financiranje EU po letu 
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1. ugotavlja, da so Romi žrtve vztrajnega anticiganizma, posebne oblike rasizma, ki vodi v 
najvišje možne stopnje revščine in socialne izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
se splošni položaj Romov v Uniji kljub stalnemu socialno-ekonomskemu razvoju v EU 
in prizadevanjem, da bi zagotavljali njihovo vključevanje na ravni EU in na nacionalni 
ravni, ni izboljšal, kar je pogosto mogoče pripisati vztrajnemu anticiganizmu in 
pomanjkanju politične volje; zato poziva Komisijo, naj bo za zgled in naj uvede politiko 
vključevanja vidika Romov, da bi vidik ljudi romskega porekla vključili v vse ravni in 
vse faze glavnih politik, programov in projektov, ne da bi izključili ciljno usmerjeni 
pristop, in da bi preprečili diskriminacijo v politiki EU na splošno in olajšali pozitivne 
ukrepe in dejavno sodelovanje z Romi; poziva tudi države članice, naj sledijo temu 
zgledu in oblikujejo politike, ki bodo pomagale pri dejavnem vključevanju Romov v 
naše družbe;

2. poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog za enakost, vključevanje in 
sodelovanje Romov ter boj proti anticiganizmu na podlagi temeljite ocene učinka in 
sistematičnih posvetovanj z Romi, strokovnjaki za Rome in nevladnimi organizacijami 
z nacionalne, regionalne in lokalne ravni ter drugimi zainteresiranimi deležniki, kot sta 
Svet Evrope in Agencija Evropske unije za temeljne pravice; meni, da bi lahko ta 
predlog temeljil na členu 19(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije kot ustrezen ukrep 
za boj proti diskriminaciji Romov na podlagi njihove narodnostne pripadnosti; poziva 
Komisijo, naj na prednostnih področjih v predlogu za obdobje po letu 2020 upošteva 
notranjo heterogenost skupnosti, poskrbi, da nihče ne bo zapostavljen, v politiki in 
razpravah EU za obdobje po letu 2020 pa naj za romske skupine uporablja izraz Romi; 
ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu EU za Rome po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh področjih javnega življenja, politično udeležbo ter 
jezik, umetnost, kulturo in zgodovino Romov kot dodatne ukrepe poleg štirih glavnih 
prednostnih področij izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike in 
zdravstvenega varstva;

3. meni, da bi morala biti v predlogu glavna točka doseganje znatnega pozitivnega učinka; 
v njem bi morali združiti socialno-ekonomske vidike in pristop na podlagi pravic, 
vključno z načrtom za odpravo stanovanjskih, zdravstvenih, zaposlovalnih in 
izobraževalnih neenakosti; vsebovati bi moral konkretne, primerljive, dosegljive, 
zavezujoče in časovno opredeljene cilje za zaščito in izboljšanje vključevanja Romov, 
tudi pripadnikov skupin, ki se soočajo z večplastno diskriminacijo, kot so mladi, ženske 
in deklice, osebe LGBTI in invalidi, za spodbujanje vključujočega izobraževanja ter 
razvoja v zgodnjem otroštvu in za boj proti diskriminaciji in segregaciji; prednost bi 
moral dati pristopu na osnovi pravičnosti, saj so Romi žrtve kolektivne in strukturne 
diskriminacije; poudarja, da bi se morala Evropska komisija v predlogu za obdobje po 
letu 2020 osredotočiti na boj proti revščini in anticiganizmu, izboljšanje življenjskih in 
zdravstvenih razmer ter združevanje ciljno usmerjenega in splošnega dostopa;

4. ugotavlja, da bo treba za uspešen in verodostojen proces vključevanja Romov v 
prihodnosti korenito spremeniti pristop pri oblikovanju politik in ukrepov za Rome, in 
sicer opustiti pokroviteljski pristop; poudarja, da bi bilo treba nacionalna prizadevanja 
za vključevanje Romov pospešiti v vseh državah članicah EU; vendar poudarja tudi, da 
bi bilo treba pozornost usmeriti predvsem na države z znatnim deležem romskega 
prebivalstva, kjer neučinkovito vključevanje Romov povzroča makroekonomske izzive, 



RR\1212515SL.docx 17/54 PE650.654v04-00

SL

poglablja regionalne razlike in s tem ovira socialno kohezijo EU; poudarja, da bi bilo 
treba podporo EU tem državam prilagoditi izzivom in da bi bilo treba večjo pozornost 
posvetiti učinkovitosti politik in ukrepov v teh državah, saj meni, da bi moral predlog za 
obdobje po letu 2020 vključevati tudi zunanjo komponento, ki zadeva države 
kandidatke in potencialne države kandidatke, pa tudi sosednje države, prek katerih bi 
EU lahko podprla te države pri razvijanju celovitih dolgoročnih strategij za vključevanje 
Romov ter nudila finančno pomoč na področjih, kot so izobraževanje, zdravstveno 
varstvo, stanovanjska politika in zaposlovanje;

5. poziva Komisijo, naj okrepi povezavo med glavnimi finančnimi in političnimi 
instrumenti in cilji EU , povezanimi s socialno-ekonomskim razvojem in vključevanjem 
Romov, ki so določeni v pravno zavezujočem predlogu Komisije; poziva Komisijo, naj 
v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in v načrtu EU za okrevanje 
aktivira sredstva za enakost, vključevanje in udeležbo Romov; v zvezi s tem vztraja, da 
subjekti, ki izvajajo diskriminatorne dejavnosti proti Romom oziroma sprejemajo 
odločitve ali izvajajo ukrepe v ta namen, ne bi smeli biti upravičeni do financiranja iz 
proračuna Unije; poziva Komisijo, države članice in države, ki se pripravljajo na 
pristop, naj prilagodijo obstoječe splošne finančne mehanizme in poskrbijo, da bodo 
prilagodljivi za kombinirano uporabo sredstev v romskih skupnostih, tako da omogočijo 
dostop do informacij, obveščanje, krepitev zmogljivosti, zagotavljanje tehnične pomoči 
in jamstev med postopkom prijave financiranja; meni, da sredstva pogosto 
najučinkoviteje porabijo lokalne oblasti in NVO na lokalni ravni, zato poziva Komisijo, 
naj poveča sredstva, ki so jim neposredno namenjena, v izvajanje pa vključi tudi lokalne 
predstavnike Romov; meni, da bi bilo treba za podporo romskim in proromskim 
organizacijam civilne družbe upoštevati prožnejše zahteve po sofinanciranju, saj si 
številne NVO, zlasti na lokalni ravni, ne morejo privoščiti lastnih finančnih prispevkov, 
kar je za lokalne nevladne organizacije ovira pri dostopu do sredstev EU; poziva 
Komisijo, naj se učinkovito odzove na skrbi zaradi vse večjega krčenja prostora za 
neodvisno civilno družbo v nekaterih državah članicah; je zaskrbljen, da se utegnejo 
zaradi zdajšnje pandemije zmanjšati sredstva za programe na področju pravic in vrednot 
v naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, kar bi negativno 
vplivalo na organizacije civilne družbe, ki se zavzemajo za romske skupnosti, in s tem 
na doseganje teh skupnosti; poziva Komisijo in države članice, naj se učinkovito 
posvetijo temu tveganju;

6. poziva države članice, naj dopolnijo finančno podporo EU za izboljšanje položaja 
Romov; poziva države članice, naj navedejo obseg sredstev, potrebnih za izvajanje 
predlaganih ukrepov za vključevanje Romov, ter znesek v državnem proračunu in 
proračunu EU, ki ga imajo na voljo za te ukrepe; 

7. poziva države članice, naj v svoje regionalne in lokalne razvojne strukture uvedejo 
boljše metode prepoznavanja za marginalizirane romske skupnosti in okrepljene 
mehanizme financiranja, ki omogočajo bolj ciljno usmerjene naložbe v marginalizirane 
romske skupnosti in boljše vključevanje romskih skupnosti v razdeljevanje sredstev, da 
bi zagotovili, da bodo namenska sredstva dosegla Rome in bodo ustrezno porabljena in 
ne zapravljena;

Zbiranje razčlenjenih podatkov



PE650.654v04-00 18/54 RR\1212515SL.docx

SL

8. poudarja, da je treba v ta namen sistematično zbirati zanesljive podatke, razčlenjene po 
narodnosti in spolu, za analizo potreb in okoliščin, ki bo v pomoč pri določanju ciljev in 
kazalnikov učinka, da bi zagotovili najboljše rezultate z vidika usklajevanja potreb z 
načrtovanjem in pripravo proračuna na nacionalni in evropski ravni; poudarja pomen 
metod ocenjevanja učinka na podlagi nasprotnih dejstev, da bi zmanjšali vrzel med 
političnimi okviri in dejanskim izvajanjem na terenu; opozarja, da je kritična omejitev 
za nekatere intervencije vrzel med ambicijami in zmogljivostjo vzpostavljene strukture 
za doseganje rezultatov, in to zaradi pomanjkljivega načrtovanja na podlagi podatkov, 
nezadostnih sredstev in pojava novih nepredvidenih potreb;

9. spominja, da je Evropsko računsko sodišče leta 2016 ugotovilo, da je bilo spremljanje in 
ocenjevanje napredka nacionalnih strategij vključevanja Romov velik izziv za vse 
obiskane države članice; poziva Komisijo, naj oblikuje inovativne, v učinek usmerjene 
pristope, ki temeljijo na podatkih, kot neposreden prispevek k naslednji generaciji 
programov;

10. poziva Komisijo, naj sodeluje z državami članicami pri skupni metodologiji za zbiranje 
in objavljanje podatkov o enakosti, razčlenjenih po narodnosti, kot je opredeljeno v 
direktivi EU o rasni enakosti, ki je prostovoljna, anonimna in zagotavlja varstvo osebnih 
podatkov, samoidentifikacijo in posvetovanje z ustreznimi skupnostmi, da bi pridobili 
zanesljive in primerljive podatke v skladu z ustreznimi nacionalnimi pravnimi okviri in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, ki bi podpirali na dokazih temelječe ukrepe, 
prispevali k večji učinkovitosti sprejetih strategij in ukrepov ter k opredelitvi strukturnih 
problemov;

11. poziva države članice, naj uporabijo vse razpoložljive podatke za oblikovanje meril in 
usmerjajo razvoj političnega programa; poudarja, da je pomembno razviti natančnejši 
profil romskega prebivalstva in njegovih potreb, tudi v državah kandidatkah; opozarja, 
da bi bile smernice Agencije za temeljne pravice v zvezi s tem ključnega pomena;

Enakopravna udeležba Romov v postopkih odločanja, nacionalne strategije vključevanja

12. poziva Komisijo, naj vzpostavi vključujoč mehanizem, s katerim bo poskrbela za 
enakopravno udeležbo romskih in proromskih organizacij civilne družbe, strokovnjakov 
in članov skupnosti z vseh ravni, tudi tistih, ki so dejavni na lokalni in regionalni ravni, 
pri čemer naj opusti pokroviteljski pristop, v politični razpravi in pri odločanju pa naj 
upošteva razsežnost spola; poziva države članice, naj spodbujajo izobraževanje romskih 
volivcev in njihovo udeležbo na volitvah;

13.  poziva Komisijo, naj na ravni EU oblikuje projektno skupino za Rome, ki bo olajšala 
vključevanje Romov v različna politična področja in krepitev njihove vloge s 
konkretnim, dostojanstvenim, nepristranskim, vključujočim in preglednim podpiranjem 
krepitve zmogljivosti vseh udeležencev pri upravljanju in izvajanju nacionalnih in 
evropskih romskih politik; poziva države članice, naj enako storijo pri oblikovanju 
svojih nacionalnih strategij vključevanja Romov za obdobje po letu 2020; poudarja, da 
morajo pri razvoju, izvajanju in spremljanju nacionalnih strategij vključevanja in drugih 
javnih politik za Rome dejansko sodelovati tudi lokalni in regionalni deležniki 
(nevladne organizacije, aktivisti, lokalni in regionalni strokovnjaki, člani skupnosti, 
ljudje, ki se srečujejo z anticiganizmom itd.), tako da bo njihova udeležba zavezujoč 
skupni standard kakovosti za prihodnji okvir in nacionalne strategije vključevanja;
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14. poziva države članice, naj pripravijo nacionalne strategije za vključevanje Romov za 
obdobje po letu 2020, ki jih bo spremljal celovit skupni ocenjevalni okvir in ustrezen, 
vnaprej določen proračun, vključen v nacionalne, regionalne in lokalne proračune, ki se 
jih redno pregleduje in oceni, ki bo odražal obseg potreb pri socialnem vključevanju 
Romov; poudarja, da mora biti med prednostnimi nalogami pri pripravi lokalnih, 
regionalnih in nacionalnih proračunov tudi vključevanje Romov; poziva države članice, 
naj v svojih nacionalnih strategijah vključevanja v horizontalni pristop vključijo tudi boj 
proti anticiganizmu na vseh področjih javnega življenja; poziva Komisijo, naj v 
priporočila za posamezne države vključi oceno napredka pri doseganju ciljev iz 
nacionalnih strategij;

Anticiganizem in presečna diskriminacija

15. ponavlja svoje stališče in priporočila, ki jih je predstavil v resoluciji z dne 
25. oktobra 2017 o vidikih temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti 
anticiganizmu; ker je bilo doslej sprejetih le malo ukrepov, poziva Komisijo, naj ta 
priporočila vključi v svoj predlog EU za enakost, vključevanje Romov in boj proti 
anticiganizmu po letu 2020, zlasti priporočila v zvezi z anticiganizmom ter resnico in 
spravo, saj je to osrednjega pomena za gradnjo močne in vključujoče družbe; odločno 
zavrača politični diskurz in populizem za oblikovanje vladne politike, s katero se 
spodbuja anticiganizem, vali krivda na Rome in spodbuja njihova neposredna ali 
posredna diskriminacija ali segregacija; meni, da so ti politični ukrepi v nasprotju z 
nacionalnimi ustavami in temeljnimi pravicami in vrednotami iz Pogodb EU; zato 
poziva Komisijo, naj nemudoma ukrepa in začne postopke za ugotavljanje kršitev, kjer 
obstaja tveganje kršitve prava EU;

16. poziva države članice, naj uradno priznajo anticiganizem kot posebno obliko rasizma 
proti Romom;

17. poziva Komisijo in države članice, naj se borijo proti anticiganizmu na vseh ključnih 
področjih predloga za Rome po letu 2020 in zahteva učinkovite evropske in nacionalne 
zakonodajne in politične ukrepe za boj proti temu pojavu v državah članicah in državah, 
ki se pripravljajo na pristop; meni, da je boj proti anticiganizmu horizontalno vprašanje 
in bi ga bilo treba upoštevati na vseh področjih politike Unije, tudi na področju novih 
tehnologij; poziva države članice, naj zagotovijo, da nove tehnologije, ki jih oblikujejo 
in uporabljajo organi kazenskega pregona, ne povzročajo tveganja diskriminacije rasnih 
in narodnostnih manjšin; poziva Komisijo, naj delo nacionalnih organov za enakost še 
bolj vključi v razvoj in izvajanje prihodnjega političnega okvira; nadalje poziva 
Komisijo, naj razvije močnejšo sinergijo med nacionalnimi organi za enakost in 
nacionalnimi romskimi kontaktnimi točkami za boj proti anticiganizmu; poziva države 
članice, naj organom za enakost zagotovijo dejansko neodvisnost, pooblastila in 
potrebna sredstva, da bodo lahko opravljali svoje naloge pri spodbujanju in varstvu 
temeljnih pravic Romov; meni, da so organi za enakost prava institucija za zbiranje 
podatkov in ugotavljanje trendov v anticiganizmu ter za usmerjanje teh podatkov na 
evropsko raven;

18. poziva države članice, naj Romom zagotovijo enakopraven dostop do pravnega varstva 
in enakost pred zakonom; poziva države članice, naj Rome zaščitijo pred grožnjami 
skrajnodesničarskih skupin, preiščejo primere policijske zlorabe in zagotovijo 
sodelovanje Romov v organih pregona in varnostnih silah;
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19. spodbuja države članice, naj sprejmejo smernice in razvijejo usposabljanja za policijske 
sile proti nesorazmerni kriminalizaciji Romov, narodnostnemu profiliranju, pretirani 
uporabi postopkov ustavljanja in preiskovanja, nepotrebnim racijam v romskih naseljih, 
samovoljnim zasegom in uničenju lastnine, prekomerni uporabi sile pri aretacijah, 
napadom, grožnjam, ponižujočemu ravnanju, fizični zlorabi ter odrekanju pravic med 
policijskim zasliševanjem in pridržanjem ter proti nezadostni policijski obravnavi 
kaznivih dejanj zoper Rome, zagotavljanju malo ali nič pomoči, zaščite (na primer v 
primerih trgovine z ljudmi in za žrtve nasilja v družini) ali preiskave kaznivih dejanj, ki 
jih prijavijo Romi (zlasti kazniva dejanja iz sovraštva); poziva države članice, naj 
zagotovijo, da pristojni organi opravijo celovito preiskavo teh primerov; poziva države 
članice, naj zagotovijo ustrezna pravna sredstva;

20. pozdravlja izjave Sveta Evrope, da je treba sovražni govor na internetu dodatno preučiti 
in uvesti ukrepe za ureditev in nove načine boja proti sovražnemu govoru, kot so 
alternativne tehnologije za preverjanje zgodb in dejstev;

21. poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito dejansko uvedbo in izvrševanje 
direktive o rasni enakosti in okvirnega sklepa o rasizmu in ksenofobiji za boj proti 
zakoreninjenemu anticiganizmu; ponovno poziva Svet, naj spet začne prekinjena 
pogajanja o horizontalni direktivi proti diskriminaciji, saj je to osnovni pogoj za 
doseganje enakosti v EU; 

22. nadalje poziva države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za boj proti 
diskriminaciji, sovražnemu govoru in kaznivim dejanjem iz sovraštva v nacionalni 
zakonodaji in zakonodaji EU na področju boja proti diskriminaciji, zlasti kar zadeva 
spremljanje Romov, ki so žrtve teh dejanj, in nudenje pravosodne pomoči;

23. opozarja na obveznost držav članic iz direktive o rasni enakosti, da imenujejo 
specializiran organ za spodbujanje enake obravnave vseh oseb brez diskriminacije na 
podlagi rase in narodnosti; 

24. meni, da bi morale EU in države članice ukrepati glede položaja in pravic 
posameznikov, ki so izpostavljeni presečni diskriminaciji, kot so ženske, migranti, 
osebe LGBTI in invalidi;

25. opozarja na ključno vlogo medijev, ki lahko z nediskriminatorno obravnavo manjšin 
pripomorejo k zmanjšanju anticiganskih čustev;

Zdravje

26. poziva države članice, naj razvijejo ukrepe za izboljšanje dostopa do kakovostnega in 
cenovno dostopnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva za Rome, 
vključno s spolnim in reproduktivnim zdravstvenim varstvom, zlasti za ženske, otroke, 
starejše in invalide; poudarja, da je ključni element v zvezi s tem izboljšanje dostopa do 
zdravstvenih storitev, in sicer tako izboljšanje fizičnega dostopa kot odprava 
neotipljivih ovir, kot so predsodki in rasizem;

27. poziva države članice, naj zagotovijo zadostna sredstva za izboljšanje splošnega 
zdravstvenega stanja romskih skupnosti z zdravstvenim in spolnim izobraževanjem, 
mobilnimi zdravstvenimi pregledi na segregiranih območjih, izobraževalnimi 
zdravstvenimi kampanjami na področju preventive ter z usposabljanjem zdravstvenih in 
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socialnih delavcev o raznolikosti, kar prispeva k prilagoditvi zdravstvenih sistemov EU 
na raznolikost; 

28. močno obsoja narodnostno segregacijo Rominj v porodnišnicah; poziva države članice, 
naj nemudoma prepovejo vse oblike narodnostne segregacije v zdravstvenih ustanovah, 
tudi porodnišnicah;

29. poziva države članice, naj zagotovijo učinkovite in pravočasne pravne instrumente za 
vse, ki so jih prisilno sterilizirali, vključno z ustanovitvijo učinkovitih odškodninskih 
shem;

Enak in enakopraven dostop do izobraževanja, romske umetnosti, jezika in kulture

30. poziva Komisijo, naj oblikuje nova orodja ali podprograme financiranja, ki bi morali 
dopolnjevati ukrepe držav članic za ciljno usmerjeno in prilagojeno podporo za 
kakovostno izobraževanje romskih učencev od treh let naprej, ki se soočajo s hudo 
revščino in nimajo dostopa do obstoječih in prihodnjih pobud EU za financiranje 
izobraževanja in socialnega vključevanja, kot so Erasmus Plus, jamstvo za otroke ali 
Evropski socialni sklad plus;

31. ugotavlja, da je bilo v nekaterih državah članicah preteklih letih doseženega le malo 
napredka pri izobraževanju socialno ogroženih romskih otrok, zato še vedno obstaja 
velik razkorak med romskimi in neromskimi učenci in dijaki pri učnem uspehu, zlasti 
zaradi pomanjkanja politične volje in anticiganizma; opominja, da je bistveno, da se 
romskim otrokom omogoči enako življenjsko izhodišče, saj je to nujno za prekinitev 
začaranega kroga medgeneracijskega prenosa revščine; poziva države članice, naj 
sprejmejo celosten pristop na vseh področjih politike, izobraževanje romskih otrok pa 
naj ima pomembno mesto v vladnih delovnih načrtih;

32. priporoča, naj se izobraževanje ranljivih romskih učencev začne čim bolj zgodaj ob 
upoštevanju razmer v posameznih državah članicah, tako da se vključijo v enakopravno, 
cenovno ugodno, dostopno in vključujočo predšolsko vzgojo in varstvo; poziva države 
članice, naj razvijejo in izvajajo strategije in programe za lajšanje dostopa Romov do 
otroškega varstva, šol in univerz, kar je pogoj za osebni in poklicni razvoj, ter opozarja, 
da so zunajšolske dejavnosti, kot so športne ali umetniške dejavnosti, odlično sredstvo 
za vključevanje;

33. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezno financiranje nevladnih 
organizacij, ki omogočajo tovrstne dejavnosti, saj so te bistvenega pomena pri 
vzpostavljanju okolja in pogojev, kjer imajo otroci iz vseh okolij enake možnosti; meni, 
da je na tem področju bistvena tudi izmenjava dobre prakse med državami članicami;

34. je še posebej zaskrbljen zaradi precejšnje segregacije romskih otrok v šolah in 
diskriminatorne prakse v nekaterih državah članicah, kjer te otroke še vedno vpisujejo v 
šole za otroke z motnjami v duševnem razvoju; poziva te države članice, naj v skladu z 
veljavno zakonodajo proti diskriminaciji končajo to prakso; poziva države članice, naj 
dajo prednost ukrepom za odpravo vseh oblik segregacije romskih učencev v šolah ali 
razredih, v skladu s priporočilom Sveta iz leta 2013, z izvajanjem številnih ukrepov, ki 
vključujejo lokalne deležnike, zlasti romske starše in otroke ter organizacije v 
skupnosti, ter z razvojem ukrepov za ozaveščanje;
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35. poziva države članice, naj zagotovijo, da vse šole in inšpektorati dejansko izpolnjujejo 
svojo pravno obveznost za desegregacijo šol, in se zavežejo, da bodo vsako leto zbrale 
in objavile podatke o segregaciji v šolah na vseh ravneh in sankcionirale tiste, ki ne 
spoštujejo pravil; poziva države članice, naj izmenjajo dobro prakso, kot je 
vzpostavitev, omogočanje dela in financiranje ministrskih komisij za desegregacijo, da 
bi podprli šole, ki želijo doseči desegregacijo, in sankcionirali tiste, ki tega ne 
spoštujejo; opozarja, da je Komisija glede segregacije romskih otrok sprožila tri 
postopke za ugotavljanje kršitev; meni, da v zadnjih letih kljub prizadevanjem Komisije 
ni vidnega napredka; zato poziva Komisijo, naj nadalje ukrepa in te primere po potrebi 
vloži na Sodišče Evropske unije; 

36.  opozarja, da morajo romski starši sodelovati na vseh stopnjah šolanja svojih otrok; 
poziva države članice, naj oblikujejo programe za vključevanje romskih staršev v 
šolanje njihovih otrok ter njihov izobraževalni in osebni razvoj; poudarja, da je 
sposobnost držav članic, da zagotovijo udeležbo romskih staršev, zelo odvisna od več 
dejavnikov, ki so tako družbeni kot ekonomski, in prosi za posebno podporo v obliki 
zdravstvene oskrbe, šolske prehrane in oblačil za romske družine, ki se soočajo z 
ekonomskimi, socialnimi, zdravstvenimi ali stanovanjskimi težavami; meni, da bi bilo 
treba otrokom, ki so opustili šolanje in/ali so nepismeni ter nimajo osnovnih znanj in 
spretnosti, nuditi nove priložnosti za nadaljevanje šolanja; poziva države članice, naj 
topogledno v celoti izkoristijo Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim; 

37. poziva države članice EU, naj zagotovijo enakopraven dostop romskih otrok do 
kakovostnega izobraževanja, tudi priložnosti za učenje prek dela v korist skupnosti in za 
vseživljenjsko učenje; poziva države članice, naj v okviru rednih šolskih programov in 
medijev strukturno obravnavajo spoštovanje raznolikosti, medkulturnega razumevanja 
in človekovih pravic; v svoje šolske programe naj vključijo obravnavanje človekovih 
pravic, vodenja in demokratičnega državljanstva, ter širijo in izpopolnijo romske 
univerzitetne programe na evropski ravni;

38. poziva države članice, naj oblikujejo zakone in politične ukrepe, da se zagotovi pomoč 
za vse romske otroke, ki jim je bila postavljena napačna diagnoza in so bili poslani v 
posebne šole ali v razrede in šole samo za romske otroke ter so jim bile tako odvzete 
temeljne pravice in priložnost za kakovostno izobraževanje in dobra delovna mesta; 

39. meni, da je zaradi epidemije covida-19 dejavna uporaba informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij in metod postala nujna; poudarja pa, da je pandemija 
razkrila nezadostno pripravljenost na digitalno preobrazbo, saj številne družine 
romskega porekla in njihove šole nimajo ustreznih orodij in znanj na področju IKT ter 
si pogosto ne morejo privoščiti povezav v električno in digitalno omrežje; meni, da je 
posedovanje naprave IKT točka prehoda v digitalno izobraževanje, zato poziva 
Komisijo, naj oblikuje nabor orodij IKT in jih razdeli med najranljivejše družine in 
otroke, da bi jim zagotovili osnovna orodja za učenje na daljavo in jih pripravili na 
digitalno dobo; meni, da so dostop do interneta in spretnosti IKT temelj prihajajoče 
digitalne dobe za vse državljane in da je zato pomembno krepiti vlogo Romov; zato 
poziva Komisijo, naj v predlog za obdobje po letu 2020 vključi določbe v zvezi z 
dostopom do interneta; poziva države članice, naj v šolske programe od zgodnjega 
otroštva dodajajo znanja in spretnosti na področju informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter vlagajo v programe digitalnega opismenjevanja, ki lahko podpirajo 
romske otroke;
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40.  poziva države članice, naj spodbujajo vključitev romskega jezika, kulture in zgodovine 
v šolske programe, muzeje in druge oblike kulturnega in zgodovinskega izražanja ter 
naj priznajo prispevek romske kulture kot del evropske dediščine; poziva države 
članice, naj razvijejo usklajene in dosledne ukrepe z ustreznimi proračuni za 
spodbujanje in podpiranje romske umetnosti in kulture, naj raziskujejo in ohranjajo 
materialno in nematerialno dediščino tradicionalne romske kulture ter oživijo in 
spodbujajo romske tradicionalne obrti;

Kakovost in cenovno dostopa stanovanja, okoljska pravičnost

41. poudarja, da stanovanje ni dobrina, temveč nuja, brez katere prebivalstvo ne more polno 
sodelovati v družbi in uveljavljati temeljnih pravic; poziva Komisijo in države članice, 
naj v svojo politiko vključijo priporočila iz poročila komisarja Sveta Evrope za 
človekove pravice z naslovom „ECSR The Right to affordable housing, Europe's 
neglected duty (Evropski odbor za socialne pravice: pravica do cenovno dostopnih 
stanovanj, zanemarjena dolžnost Evrope)“, s posebnim poudarkom na zagotavljanju, da 
vse države članice takoj sprejmejo zavezo iz člena 31 spremenjene Evropske socialne 
listine, ki obravnava pravico do stanovanja, in povečajo naložbe v socialna in cenovno 
dostopna stanovanja, da bi odpravili preveliko breme stanovanjskih stroškov, zlasti med 
marginaliziranimi skupinami;

42. odločno spodbuja države članice, naj zagotovijo, da so Romi ustrezno registrirani in 
opremljeni z osebnimi dokumenti in rojstnimi listi ter da so registrirane tudi njihove 
nepremičnine (zemljišča in hiše), ter v prihodnosti zagotovijo bolj prilagodljive pravne 
in upravne postopke;

43. poziva države članice, naj čim bolj zmanjšajo učinke pandemije covida-19 na 
prenatrpana bivališča in nečloveške stanovanjske razmere Romov tako, da legalizirajo 
neuradna romska naselja ter vlagajo v izboljšanje infrastrukture in stanovanjskih razmer 
v novo legaliziranih neuradnih naseljih;

44. poziva države članice, naj sprejmejo celovit mehanizem za preprečevanje in 
sankcioniranje diskriminacije in zlorab Romov na stanovanjskem področju, za reševanje 
vprašanja brezdomcev in za zagotovitev primernih počivališč za Rome, ki ne prebivajo 
na enem mestu; poziva države članice, naj preprečijo nadaljnje prisilne izselitve Romov 
tako, da zagotovijo, da te dejavnosti vedno potekajo popolnoma v skladu z 
mednarodnim, evropskim in nacionalnim pravom; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo te osebe prejele razumen odpovedni rok in zadostne informacije, ter 
poudarja, da izselitve ne bi smele potekati brez zagotovitve nadomestne standardne, 
cenovno dostopne in kakovostne nastanitve v nesegregiranem okolju z dostopom do 
javnih storitev; poudarja, da so nujno potrebne javne naložbe v odpravo segregacije; 
poziva države članice, naj spodbujajo odpravo prostorske segregacije; poudarja, da je 
zaradi geografske izolacije in stanovanjske segregacije pripadnikom narodnostnih 
manjšin onemogočen dostop do dostojnih delovnih mest, ne glede na njihove 
kvalifikacije; ugotavlja, da je bistvenega pomena iskanje rešitev za izselitve s 
povezovanjem z različnimi institucijami, pri čemer bi bilo treba ukrepe za obravnavanje 
stanovanjskega vprašanja Romov vključiti v širše nacionalne dejavnosti in zakonodajne 
pobude s poudarkom na socialnih stanovanjih ali programih pomoči;

45.  opozarja, da posledice pandemije covida-19 najbolj občutijo najbolj prikrajšani v EU, 
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vključno z romskimi skupnostmi, in obsoja dejstvo, da so romske skupnosti zaradi te 
pandemije še bolj diskriminirane in marginalizirane; poziva države članice, naj v zvezi s 
krizo zaradi covida‑19 sprejmejo nujne ukrepe za obravnavanje pomanjkanja dostopa do 
vode, ustreznih sanitarij, električne energije in potrebne infrastrukture v revnih romskih 
skupnostih; poziva države članice, naj v ukrepe za razkuževanje v celoti vključijo 
romska naselja, prepovejo ukinitev osnovnih storitev zagotavljanja javnih dobrin med 
pandemijo, razmislijo o subvencioniranju stroškov porabe za najbolj ranljive in tiste, ki 
so izgubili prihodke, ali zamrznitvi plačil do konca obdobja okrevanja, zagotovijo 
finančno podporo staršem samohranilcem/materam samohranilkam za varstvo otrok, 
najemnine in druge gospodinjske stroške, da bi zmanjšali finančno stisko, zlasti glede 
na izgubo delovnih mest;

46. poziva celotno EU, naj izvaja Aarhuško konvencijo, ki povezuje okoljske pravice in 
človekove pravice; priporoča, da se v predlog za obdobje po letu 2020 vključijo 
okoljske krivice, in poziva Komisijo, naj obravnava različne oblike okoljske 
diskriminacije;

Rominje

47. poudarja, da je treba dati prednost vidiku spola, politikam, ki upoštevajo različnost 
spolov, ter boju proti nasilju (vključno s trgovino z ljudmi); poziva države članice, ki še 
niso ratificirale Istanbulske konvencije, naj to nemudoma storijo; ugotavlja, da je treba 
v prihodnjih politikah priznati te razlike in jih obravnavati ter zagotoviti posebne ukrepe 
in oblike podpore za Rominje; poudarja, da je treba predvideti posebne ukrepe za 
krepitev vloge romskih žensk in deklic, saj so pogosto izpostavljene večplastni 
diskriminaciji;

48. poziva vlade držav članic, lokalne organe in, kjer je to ustrezno, institucije EU, naj v 
pripravo, izvajanje, ocenjevanje in spremljanje nacionalnih strategij vključevanja 
Romov vključijo Rominje, in sicer prek ženskih organizacij in ustreznih deležnikov, ter 
naj ustvarijo povezave med organi za enakost spolov, organizacijami za pravice žensk 
in strategijami socialnega vključevanja, da bi v skupnostih pridobili zaupanje in 
poskrbeli za upoštevanje lokalnih razmer;

49. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo v njihove nacionalne strategije vključevanja 
vključeno posebno poglavje o pravicah žensk in enakosti spolov ter da bo vsak oddelek 
teh strategij vseboval ukrepe za vključevanje načela enakosti spolov z namenom 
spodbujati pravice žensk in enakost spolov, zlasti pri dodeljevanju sredstev, v skladu s 
sklepi Sveta o okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, kjer je 
poudarjeno, da je treba vidik spolov upoštevati v vseh politikah in ukrepih za 
izboljšanje vključevanja Romov; poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo, ali 
politike dosegajo želene izboljšave za Rominje, in naj ukrepajo, če ni napredka; 

50. poziva države članice, naj oblikujejo ukrepe za podporo Rominj, da bodo lahko v celoti 
izkoristile svoj potencial in možnosti, da delujejo kot neodvisne, samozavestne in 
emancipirane aktivne državljanke; poziva države članice, naj razširijo obvezne romske 
zdravstvene sisteme in sisteme za šolsko mediacijo na vse romske skupnosti, naj 
zagotovijo mediatorja na vsakih 500 ljudi in ustrezno financirajo ter podprejo te 
sisteme, pri čemer bodo imeli mediatorji pomembnejšo vlogo v procesu vključevanja;

51. poziva Komisijo in države članice, naj dekleta in ženske romskega porekla bolj izrecno 
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obravnavajo v aktivnih politikah trga dela, tudi v jamstvu za mlade;

52. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic romskih 
žensk in otrok ter naj tudi s kampanjami ozaveščanja poskrbijo, da se bodo romske 
ženske in deklice zavedale svojih pravic iz veljavne nacionalne zakonodaje o enakosti 
spolov in diskriminaciji ter naj se še bolj borijo proti patriarhalnim in seksističnim 
običajem;

Kakovostne zaposlitvene storitve

53. poziva države članice, naj zagotovijo kakovostne zaposlitvene storitve za mlade Rome, 
tudi za tiste, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo in ki se spopadajo s 
skrajno revščino; 

54. poziva Komisijo, naj predstavi sporočilo o smernicah in standardih za politike 
zaposlovanja brez diskriminacije za države članice in delodajalce, vključno s priporočili 
za sprejetje načrtov za enakost na ravni podjetij in v sektorskih kolektivnih pogodbah 
ter za uvedbo delovnih skupin za raznolikost na delovnih mestih, vključno z 
odpravljanjem stereotipov, predsodkov in negativnega odnosa ter preprečevanjem 
diskriminacije v zaposlovanju, napredovanju, plačilih in dostopu do usposabljanja; 
poudarja, da bi se ti akcijski načrti za enakost morali uporabljati tudi za spodbujanje 
narodnostne in kulturne raznolikosti na delovnem mestu, pripravo notranjih predpisov 
proti rasizmu, s tem povezani diskriminaciji in nadlegovanju na delovnem mestu ter 
spremljanje in pregledovanje zaposlovanja, napredovanja in zadrževanja delovne sile po 
načelu enakosti, da bi odkrili prakse neposredne ali posredne diskriminacije in sprejeli 
korektivne ukrepe za zmanjšanje neenakosti na vseh teh področjih, in v ta namen zbrati 
podatke o enakosti ob spoštovanju standardov zasebnosti ter temeljnih pravic;

55. poudarja, da so najpomembnejše točke za obravnavo na področju zaposlovanja Romov 
učinkovit prehod iz izobraževanja na odprti trg dela; poudarja pomen boja proti 
različnim oblikam neprijavljenega zaposlovanja in diskriminaciji s strani delodajalcev 
ter pomen usklajevanja povpraševanja po delovni sili s ponudbo;

56. poziva Komisijo, naj izpolni svojo zavezo, da bo sprejela akcijski načrt za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic, in vključevanje Romov uvrsti med kazalnike v 
pregledu socialnih kazalnikov; poziva Komisijo in države članice, naj romskemu 
prebivalstvu zagotovijo dostop do kakovostne zaposlitve, pravičnih plač in delovnih 
pogojev ter zagotovijo, da so sistemi socialnega varstva ter socialne storitve ustrezni in 
dostopni ter da jih potencialni upravičenci uporabljajo, vključno s splošnim 
zdravstvenim varstvom brez diskriminacije, sistemi minimalnega dohodka in 
pokojninskimi pravicami;

°

° °

57. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic in držav kandidatk, podnacionalnim parlamentom in svetom 
držav članic in držav kandidatk, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, 
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Evropskemu odboru regij, Svetu 
Evrope in Organizaciji združenih narodov
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MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov: boj proti predsodkom zoper osebe 
romskega rodu v Evropi
(2020/2011(INI))

Pripravljavec mnenja (*): Tomáš Zdechovský

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 57 Poslovnika

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker v skladu s členom 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so povezane 
s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja;

B. ker je sprejetje evropskega stebra socialnih pravic ključno za okrepitev socialnih pravic 
oseb, ki pripadajo marginaliziranim skupinam, kot so osebe romskega rodu;

C. ker močno podpiramo zavezo Komisije, da bo razvila okrepljen evropski strateški okvir 
za enakost Romov, socialno in gospodarsko pravičnost ter boj proti anticiganizmu po 
letu 2020;

D. ker so Romi največja etnična manjšina v Evropi, pri čemer jih v EU živi približno 
6 milijonov, ne le v etnični, ampak tudi v veliki socialno-ekonomski raznolikosti ter so 
žrtev večplastne diskriminacije; ker približno 80 % Romov živi pod pragom tveganja 
revščine, kot velja v njihovi državi; ker samo 43 % Romov (56 % moških in 29 % 
žensk) opravlja neko vrsto plačanega dela v primerjavi s povprečjem EU, ki je leta 2015 
znašalo 70 %1; ker 50 % Romov, starih 6–24 let, ne obiskuje šole in 63 % mladih 
Romov (starih 16–24 let) ni zaposlenih, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v primerjavi 
s povprečjem EU, ki znaša 12 %2; ker je bil v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, področje, na katerem so se razmere 

1 Poročilo Komisije s 5. septembra o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov,  COM(2019)0406, 
str. 3.
2 COM(2019)0406, str. 4.
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poslabšale v primerjavi z letom 20113;

E. ker sta enakost spolov ter položaj romskih otrok in mladih dve ključni področji, ko gre 
za integracijo ter vključevanje Romov, ki nista ustrezno obravnavani niti na ravni EU 
niti na ravni držav članic4; ker velik delež romskih žensk živi v negotovem položaju in 
se sooča s posebnim položajem ranljivosti zaradi presečne diskriminacije; ker je treba 
zagotoviti in spodbujati enakost žensk in moških na vseh področjih, tudi pri udeležbi na 
trgu dela, pogojih zaposlitve, plačah, pridobivanju kvalifikacij, spremembi poklica, 
kariernem razvoju in poklicnem napredovanju;

F. ker razmere, v katerih živijo Romi, njihova izobrazbena raven in zdravstveno stanje 
določajo njihov socialni položaj in možnosti na trgu dela; ker se Romi pogosto soočajo 
s začaranim krogom revščine, izključenosti, nizke izobrazbe in nizkih kvalifikacij, kar 
jim preprečuje, da bi našli stabilno zaposlitev, saj ne izpolnjujejo zahtev za zaposlitev; 
ker so zaradi trajnih socialno-ekonomskih in zdravstvenih neenakosti ter različnih oblik 
diskriminacije, vključno z anticiganizmom ter starostno diskriminacijo, zlasti starejši 
Romi v posebno ranljivem položaju;

G. ker sta boj proti strukturni diskriminaciji Romov, vključno s prednostnimi področji 
izobraževanja, zaposlovanja, dostopa do zdravstvenega varstva in stanovanj, ter znatno 
izboljšanje njihovega socialno-ekonomskega položaja odvisna od povečanja socialnega 
in kulturnega kapitala v okoljih, kjer so prisotne romske skupnosti, ter dolgoročnega 
večdeležniškega pristopa k integraciji Romov, ki vključuje dejavno sodelovanje Romov 
v vseh fazah;

H. ker zbiranje podatkov o enakosti vključuje vse vrste razčlenjenih podatkov, 
uporabljenih za primerjalne ocene položaja posameznih skupin, ki jim grozi 
diskriminacija, da bi oblikovali javne politike, ki bi prispevale k spodbujanju enakosti, 
in ocenili njihovo izvajanje na podlagi dokazov, ne zgolj predpostavk; ker je za zbiranje 
takšnih podatkov (torej podatkov, ki razkrivajo etnično poreklo ali veroizpoved) 
potrebno izrecno soglasje subjektov, zbiranje takšnih podatkov pa je pogosto lahko 
sporno; ker je jasno prepovedano rasno ali etnično profiliranje, pri katerem so ljudje 
brez soglasja opredeljeni na podlagi dojemanja tretjih strani ali posploševanja na 
podlagi rase, etničnega porekla, veroizpovedi ali narodnosti;

I. ker so posamezniki, ki pripadajo manjšinam, še vedno diskriminirani, ko se prijavljajo 
na delovna mesta in tudi ko so že zaposleni, in so še vedno neenako obravnavani; ker so 
nižje plače, pomanjkljive možnosti poklicnega napredovanja, prekarni in težki delovni 
pogoji, lepljiva tla in stekleni strop, nadlegovanje ter nezakonito odpuščanje samo 
nekatere od pojavnih oblik; ker imajo etnične manjšine bolj verjetno manj dostopa do 
pravic iz delovnega razmerja in varstva; ker se zdi, da je etnično poreklo tudi dejavnik 
pri nadlegovanju na delovnem mestu in velika ovira pri poklicnem napredovanju;

J. ker večina romskih skupnosti, zlasti v srednji in vzhodni Evropi, živi v ločenih naseljih, 

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih se poroča v okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 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 (Poročila strokovnjakov na podlagi v prihodnost usmerjenih vidikov ocene okvira EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov, Obravnava raznolikosti romskega prebivalstva v pobudi EU za 
enakost in vključevanje Romov po letu 2020), januar 2020, str. 16.
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pogosto na območjih z velikim vplivom na okolje, ki so izključena iz družbe in se 
soočajo s prostorskim ločevanjem, podstandardnimi pogoji in generacijsko revščino; ker 
v skladu s poročilom Komisije z dne 5. septembra o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov (COM (2019)0406) tretjina romskih gospodinjstev nima dostopa 
do tekoče vode, nekaj več kot polovica jih ima notranje stranišče na splakovanje ali tuš, 
78 % Romov pa je leta 2016 živelo v prenaseljenih stanovanjih; ker eden od desetih živi 
v gospodinjstvu brez električne napeljave; ker razpoložljivi podatki in kazalniki 
rezultatov reprezentativnih raziskav v devetih državah članicah kažejo, da se stanje na 
področju stanovanj med leti 2011 in 2016 večinoma ni spremenilo, doseženih je bilo le 
nekaj izboljšav v zvezi z dostopom do vode in osnovnih stanovanjskih zmogljivosti v 
nekaterih državah članicah;

K. ker je prostorsko ločevanje še vedno eden ključnih izzivov na področju stanovanj; ker je 
43 % Romov diskriminiranih, ko poskušajo kupiti ali najeti stanovanje, in se ne 
zavedajo dovolj svojih pravic glede enakosti5; ker Romi pogosto nimajo dostopa do 
stanovanj, javnih storitev ali osnovnih storitev državne pomoči, ker nimajo dokumentov 
o lastništvu in osebnih dokumentov, kot so rojstni listi in osebne izkaznice;

L. ker imajo zaradi pandemije COVID-19 Romi še večje težave, saj so ekonomske in 
socialne posledice prizadele Rome, zlasti ženske, in poglobile obstoječe neenakosti na 
vseh prednostnih področjih vključevanja Romov; ker so Romi izjemno izpostavljeni 
tveganju negativnih posledic krize zaradi COVID-19 in bodo imeli omejen dostop do 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in socialnih ugodnosti, vključno z nadomestili za 
brezposelnost, ali do vseh drugih ukrepov, namenjenih blaženju vpliva koronavirusa;

M. ker slaba prometna infrastruktura, pomanjkanje javnih upravnih organov in storitev, 
zlasti visokokakovostnih izobraževalnih ustanov in zdravstvene oskrbe, še povečujejo 
regionalne razlike in getoizacijo;

1. poudarja, da so Romi ena od največjih manjšin v Evropi in se soočajo z najvišjimi 
stopnjami revščine, strukturne diskriminacije in socialne izključenosti in katerih 
temeljne pravice, zlasti ekonomske in socialne pravice, niso spoštovane; z 
obžalovanjem ugotavlja, da se kljub gospodarski blaginji EU ter kljub ukrepom okvira 
EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in Kohezijskega sklada, uvedenim v 
zadnjem desetletju, splošni položaj Romov v EU ni spremenil, napredek na področju 
stanovanj, zaposlovanja, izobraževanja in zdravstvenega varstva pa je omejen; poziva 
lokalne oblasti in vlade, naj učinkovito izvajajo te strategije; poziva Komisijo, naj bo 
zgled in naj prva uvede politiko vključevanja vidika Romov na vseh ravneh svojih 
politik, programov in projektov, da bi preprečila diskriminacijo in pomagala pri 
vključevanju Romov v našo družbo; poziva Komisijo, naj podpre presečni pristop z več 
deležniki do nacionalnih strategij in spodbuja dejavno udeležbo Romov pri njihovi 
pripravi vse do izvajanja;

2. poziva Komisijo, naj določi zavezujoče splošne in konkretne cilje ter ukrepe za države 
članice, jasen časovni načrt in obvezne zahteve glede napredka ter kazalnike uspeha in 
ustrezna finančna sredstva za izvedbo naslednjega okvira EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov; poziva lokalne organe in vlade, naj prednostno obravnavajo 
izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov;

5 COM(2019)0406.
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3. želi spomniti na svojo resolucijo z dne 12. februarja 2019 o potrebi po okrepljenem 
strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020 in 
okrepitvi boja proti anticiganizmu6; poziva Komisijo in države članice, naj predlagajo 
ambiciozen, celovit in zavezujoč evropski strateški okvir za enakost Romov, socialno in 
gospodarsko pravičnost ter boj proti anticiganizmu po letu 2020 s konkretnimi skupnimi 
cilji na ravni EU in minimalnimi standardi, ki jih države članice lahko prenesejo v 
nacionalne cilje, pri čemer bodo upoštevane posebnosti posameznih držav, kolikor si 
bodo prizadevale doseči več kot izpolnitev minimalnih standardov, ter naj se temu 
zavežejo in naj zagotovijo ustrezno obravnavo večplastne in presečne diskriminacije, 
vključevanja načela enakosti spolov ter pristop, ki upošteva otroke;

4. poudarja, da je treba prekiniti začarani krog revščine, v katerem so nekateri Romi, z 
učinkovitimi ciljno usmerjenimi ukrepi od zelo zgodnje starosti, saj so ciljno usmerjeni 
ukrepi na vseh ravneh izobraževanja lahko učinkovito orodje v boju proti revščini; 
poudarja tudi, da je treba okrepiti prehode na višje ravni izobraževanja ter podpreti te 
ukrepe s socialnimi naložbami;

5. poziva, naj se več pozornosti nameni tistim državam članicam, v katerih živi veliko 
romskega prebivalstva in ki so v preteklosti izvajale razmeroma neučinkovite ukrepe. 
poudarja, da bi Komisija morala te države članice in njihove politike ter ukrepe 
nadzorovati in jih bolje podpreti;

6. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo vključujočo enakost Romov, pri 
čemer naj posebno pozornost posvetijo ženskam in deklicam ter invalidom, ki so žrtve 
presečne diskriminacije na vseh življenjskih področjih;

7. poziva države članice, naj sprejmejo Direktivo Sveta z z dne 2. julija 2008 o izvajanju 
načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost 
ali spolno usmerjenost (COM(2008)0426);

8. poziva Komisijo in države članice, naj vključijo revščino, s posebno osredotočenostjo 
na revščino otrok, socialno izključenost in anticiganizem ter nediskriminacijo kot 
presečne razsežnosti na štirih ključnih področjih strategije EU za Rome in nacionalnih 
strategij vključevanja Romov, ter tako zagotovijo, da enakost, trajnostne zaposlitvene 
možnosti, vključujoče izobraževanje, kakovostna stanovanja in primerno zdravstveno 
varstvo prispevajo k splošnemu izboljšanju dobrega počutja Romov, večplastna ter 
presečna diskriminacija, vključevanje načela enakosti spolov in pristop, ki upošteva 
otroke, pa so ustrezno obravnavani tako v strateškem okviru EU kot tudi v nacionalnih 
strategijah vključevanja Romov; poziva lokalne in regionalne oblasti in vlade, naj dajo 
prednost sprejetju, reviziji in izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov v 
skladu s strateških okvirom EU po letu 2020 ter zagotovijo, da bodo te strategije trdno 
povezane z osrednjimi politikami;

9. poziva Komisijo, naj poskrbi za enakopravno udeležbo romskih organizacij civilne 
družbe, strokovnjakov in članov skupnosti, zlasti tistih, ki so v političnih razpravah in 
pri odločanju dejavni na lokalni in regionalni ravni;

10. priznava, da je za zagotovitev socialnih in ekonomskih pravic Romov treba razmisliti o 
bolj celovitem pristopu, ki bo vključeval krepitev institucionalnega priznavanja romske 

6 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.
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manjšine kot socialnega akterja ter učinkovito in organizirano sodelovanje 
reprezentativnih romskih organizacij civilne družbe, tako da bodo lahko pomembno 
sodelovale pri izvajanju, spremljanju in ocenjevanju ekonomskih in socialnih politik; 
poziva Komisijo, naj upošteva sodelovanje Romov kot obvezen splošni standard 
kakovosti za prihodnji strateški okvir EU in nacionalne strategije ter zagotovi, da 
finančni in strukturni mehanizmi omogočajo enakopravno in kakovostno sodelovanje;

11. poudarja, da je zaposlovanje glavna pot k socialnemu vključevanju, zato morajo etnične 
manjšine imeti možnost enakopravne udeležbe na trgu dela ter mora načelo enakega 
statusa in enakega plačila za enako delo za vse delavce;

12. poziva Komisijo, naj predstavi sporočilo o smernicah in standardih za politike 
zaposlovanja brez diskriminacije za države članice in delodajalce, vključno s priporočili 
za sprejetje načrtov za enakost na ravni podjetij in v sektorskih kolektivnih pogodbah 
ter za uvedbo delovnih skupin za raznolikost na delovnih mestih, vključno z 
odpravljanjem stereotipov, predsodkov in negativnega odnosa ter preprečevanjem 
diskriminacije v zaposlovanju, napredovanju, plačilih in dostopu do usposabljanja; 
poudarja, da bi se ti akcijski načrti za enakost morali uporabljati tudi za spodbujanje 
etnične in kulturne raznolikosti na delovnih mestih, pripravo notranjih predpisov proti 
rasizmu, povezani diskriminaciji in nadlegovanju na delovnem mestu ter spremljanje in 
pregledovanje zaposlovanja, napredovanja in zadrževanja delovne sile po načelu 
enakosti, da bi odkrili prakse neposredne ali posredne diskriminacije in sprejeli 
korektivne ukrepe za zmanjšanje neenakosti na vseh teh področjih in v ta namen zbrali 
podatke o enakosti ob spoštovanju standardov zasebnosti ter temeljnih pravic;

13. poziva Komisijo, naj sprejme skupni okvir EU za zbiranje in analizo zanesljivih in 
primerljivih razčlenjenih podatkov o enakosti za boj proti diskriminaciji, tudi pri 
zaposlovanju; dodaja, da bi ta okvir moral vključevati kazalnike za merjenje enakosti na 
trgu dela, vključno s položajem migrantov in manjšin v zaposlovanju, pri čemer je treba 
v celoti spoštovati standarde zasebnosti in temeljnih pravic;

14. poudarja, da so najbolj kritične točke, ki jih je treba obravnavati na področju 
zaposlovanja Romov, učinkovit prehod iz izobraževanja na odprt trg dela, ob 
upoštevanju visoke stopnje odsotnosti, izostajanja od pouka in šolskega osipa romskih 
otrok ter mladih; poudarja pomen odpravljanja negativnih stereotipov, ki so pogosto 
največja ovira pri iskanju zaposlitve; poudarja pomen boja proti različnim oblikam 
neprijavljenega zaposlovanja, diskriminaciji s strani delodajalcev, pomen usklajevanja 
povpraševanja po delovni sili s ponudbo ter obravnave pojava naraščanja števila mladih 
Romov, ki niso vključeni v izobraževanje;

15. poziva Komisijo, naj izpolni svojo zavezo, da bo sprejela akcijski načrt za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic, in vključi vključevanje Romov med kazalnike v 
pregledu socialnih kazalnikov; poziva Komisijo in države članice, naj posebno 
pozornost namenijo specifičnemu položaju romskega prebivalstva in jim zagotovijo 
kakovostno zaposlitev, dostop do dostojnega dela ter pravičnih plač in delovnih pogojev 
ter zagotovijo, da so sistemi socialnega varstva, pa tudi socialne storitve ustrezni in 
dostopni ter da jih potencialni upravičenci uporabljajo, vključno s splošnim 
zdravstvenim varstvom brez diskriminacije in sistemi minimalnega dohodka in 
pokojninskimi pravicami;
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16. želi spomniti, da so države članice sprejele številne ukrepe za povečanje stopnje šolanja 
med romskimi otroki, kot so brezplačni obroki in brezplačni učbeniki v šolah, pa tudi 
podaljšanje obveznega obiskovanja vrtcev/predšolskega izobraževanja od zgodnejše 
starosti za vse otroke; poudarja, da bi bilo treba te dobre prakse ohraniti;

17. poziva države članice, naj zagotovijo, da imajo osebe romskega rodu, ki uveljavljajo 
svojo pravico do mobilnosti, dostop do potrebnega zdravstvenega varstva v državi 
članici, v kateri bivajo, poudarja, da niti revščina niti status prebivališča ne bi smela 
preprečevati dostopa katere koli osebe do potrebnih zdravstvenih in socialnih storitev;

18. poziva države članice, naj vlagajo v mehanizme za spremljanje dela in obravnavo 
pritožb, ki so ustrezno financirani, dostopni in učinkoviti za vse delavce, ne glede na 
njihovo narodnost ali status prebivališča, da bi zaščitile delavce pred povračilnimi 
ukrepi delodajalcev in škodljivimi posledicami, ter naj podprejo organizacije civilne 
družbe pri zagotavljanju informacij o pravicah delavcev in sredstvih za njihovo 
uveljavljanje;

19. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bosta načrt za okrevanje in novi 
večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 trdno povezana s strateškim okvirom EU 
za enakost, vključevanje in sodelovanje Romov in njegovimi zavezujočimi cilji ter 
izvajanjem nacionalnih strategij vključevanja Romov; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba sistematično zbirati zanesljive podatke, razčlenjene po spolu in starosti, za analizo 
potreb in okoliščin, in določiti smernice, kar bo v pomoč pri določanju ciljev in 
kazalnikov učinka, da bi zagotovili najboljše rezultate z vidika usklajevanja potreb z 
načrtovanjem in pripravo proračuna na nacionalni in evropski ravni;

20. poziva Komisijo in Svet, naj v okviru Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) 
obravnavata neenak položaj Romov v celotni EU; opozarja na svojo resolucijo z dne 4. 
aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem 
skladu plus (ESS+)7, ki v svojem členu 4(1)(viiia) kot specifični cilj vključuje „boj proti 
diskriminaciji in spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi“;

21. poziva Komisijo, naj pazljivo oceni kazalnike učinka vključevanja Romov v obdobju 
2014–2020 in opredeli dobre prakse in pomanjkljivosti; opozarja, da je treba 
spremljanje vključevanja Romov izboljšati na podlagi prednostne naložbe ESS 9 (ii), 
zadevnih specifičnih ciljev operativnih programov v okviru ESS in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj ter z uporabo skupnega kazalnika učinka ESS za udeležence ter 
kazalnikov in ciljev za posamezne programe;

22. priporoča Komisiji, naj olajša izmenjavo dobre prakse med državami članicami, 
spremlja stanje in pripravlja redne ocene;

23. poziva Komisijo in države članice, naj v postopke posvetovanja in odločanja na ravni 
EU in nacionalni ravni vključijo predstavnike iz romskih skupnosti, vključno z mladimi;

24. opozarja, da so vloga lokalnih in nacionalnih vlad, trdna partnerstva in zavezanost 
lokalnih deležnikov, kot so lokalne občine in šolski inšpektorati, ključni za trajnostno 

7 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0350.
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vključevanje Romov;

25. poudarja, da morajo ustrezni državni organi nujno in temeljito podpreti desegregacijo 
romskih učencev v šolah, povečati njihovo udeležbo v celotnem življenjskem ciklu 
izobraževanja ter zagotoviti enako kakovostno in vključujoče večinsko izobraževanje za 
vsakogar; z obžalovanjem ugotavlja, da je napačna diagnoza romskih otrok, da imajo 
posebne izobraževalne potrebe, še vedno splošna diskriminacijska praksa, zaradi katere 
nesorazmerno veliko število romskih otrok obiskuje t. i. posebne šole, kar pomeni, da so 
ločeni od večinskega šolskega sistema in pogosto pridobijo nižjo izobrazbo; opozarja na 
sklepe Evropskega sodišča za človekove pravice in postopke za ugotavljanje kršitev v 
zvezi z diskriminacijo Romov na področju šolanja zoper tri države članice: Češko 
(2014), Slovaško (2015) in Madžarsko (2016); meni, da v zadnjih letih kljub 
prizadevanjem Komisije ni vidnega napredka ali ga je zelo malo; poziva Komisijo, naj 
oceni ustrezne korekcijske ukrepe in njihov učinek na romske otroke in, če se šteje, da ti 
niso zadostni in niso dovolj učinkoviti, te zadeve predloži Sodišču Evropske unije;

26. opozarja na pomembno vlogo romskih pedagogov in njihovo udeležbo v izobraževalnih 
telesih, ko gre za pomoč pri procesu odprave segregacije in spodbujanju Romov k 
udeležbi v programih vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih; priporoča 
nadaljevanje usposabljanja in izobraževanja Romov za mentorje mladim in pedagoške 
posrednike v podporo prehodom v izobraževanju in na trg dela; poudarja, da je treba 
aktivne politike trga dela jasneje ciljno usmeriti v Rome, vključno z jamstvom za mlade, 
ter sistematično spremljati diskriminacijo v zvezi z dostopom do trga dela in na 
delovnem mestu ter se boriti proti njej; poziva, naj se javni zavodi za zaposlovanje 
usposabljajo o tem, kako doseči in obravnavati marginalizirane skupine;

27. poziva k preoblikovanju skupne kmetijske politike tako, da bi omogočila in spodbujala 
inovativne oblike kmetijstva, vključno s socialnimi zadrugami za romske skupnosti, in 
bi lahko imele pomembno vlogo pri oblikovanju poštenega, zdravega in okolju 
prijaznega prehranskega sistema; poudarja, da bi takšni ukrepi prispevali k 
uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora; poziva k spodbujanju in izmenjavi 
dobre prakse na tem področju med državami članicami;

28. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo usklajene pristope za vključevanje 
romskih otrok v družbo; zato poziva k nujnemu sprejetju evropskega jamstva za mlade 
v okviru Evropskega socialnega sklada plus z namenskimi sredstvi, da bi generaciji 
pomagali, da se iztrga iz revščine;

29. poudarja, da se razširjena segregacija romskih učencev v šoli zaradi ovir do 
zdravstvenih storitev in pomanjkljive zdravstvene ozaveščenosti še poglablja, poudarja, 
da so poleg razširjenega anticiganizma v družbah, v kateri živijo Romi, strukturne 
pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo pri vpisu v vrtec, in socialna izključenost glavni 
vzroki za segregirane šole in diskriminacijo romskih otrok, ki vodijo v začaran krog 
brezposelnosti in revščine; poudarja, da je bistvenega pomena obravnavati te glavne 
vzroke, a tudi povečati ozaveščenost;

30. pozdravlja prizadevanja nekaterih držav članic, ki so sprejele zakonodajne instrumente 
za zagotovitev kakovosti in enakopravnosti izobraževanja ter uvedle vključujoče 
izobraževanje; ugotavlja, da je cilj teh ukrepov čim boljša vključitev romskih otrok in 
vseh drugih prikrajšanih skupin v izobraževalni sistem od zgodnje predšolske vzgoje do 
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višjega sekundarnega izobraževanja, kar je pogoj za otrokov osebni razvoj in poklic;

31. opozarja, da je splošno mnenje o romskih mediatorjih in programih za podporo zdravju 
pozitivno, na primer v zvezi z omogočanjem dostopa romske skupnosti do zdravstvenih 
storitev, izboljševanjem njihovega dostopa so higienskih in sanitarnih zmogljivosti ter 
obravnavo posebnih zdravstvenih potreb romskih žensk; poudarja, da so vlade 
Bolgarije, Romunije in Slovaške okrepile svoje programe zdravstvenih mediatorjev in 
da njihove ocene kažejo na pozitivne spremembe (na primer zmanjšanje 
diskriminatornega ravnanja s strani ponudnikov zdravstvenih storitev in drugih ovir, ki 
preprečujejo dostop do zdravstvene oskrbe ter izobraževalnih dejavnosti, namenjenih 
skupnostim); kljub temu poudarja, da ocena teh programov kaže, da bo treba sprejeti 
nove in učinkovitejše pristope ter od romskih mediatorjev preiti k institucionalni 
reformi, ki bo obravnavala institucionalno diskriminacijo v sistemu8;

32. poudarja, kako pomembna je podpora udeležbi staršev pri šolskih in izobraževalnih 
dejavnostih ter njihovo ozaveščanje o pomenu predšolske vzgoje, vpisa otrok in 
obiskovanja šole; z obžalovanjem ugotavlja, da imajo v nekaterih državah članicah 
romski otroci še vedno omejen dostop do predšolske vzgoje in varstva; z obžalovanjem 
ugotavlja, da so EU in države članice še zelo oddaljene od doseganja ciljev okvira EU 
za vključevanje Romov; 

33. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in lokalni organi 
skupaj s civilno družbo in lokalnimi organi izvajali politiko zaposlovanja in socialno 
politiko za Rome ter spremljali njune rezultate in ne bodo izključevali drugih družbenih 
skupin v podobnem položaju; poleg tega jih poziva, naj sprejmejo preventivne in 
korektivne ukrepe za odpravo stereotipov in anticiganizma na trgu dela, postavijo 
izboljšanje statusa romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno nalogo za javne zavode 
za zaposlovanje in delodajalce ter s strokovnim učenjem zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali pripravništvo z usposabljanjem na področju 
IT in jezikovnim usposabljanjem, vključno s spodbujanjem podjetniških spretnosti; 
poudarja, da imajo javne službe za zaposlovanje ključno vlogo pri spodbujanju 
zaposlovanja Romov v javni upravi in povezovanju s prikrajšanimi iskalci zaposlitve 
med Romi;

34. poudarja, kako pomembno je spodbujati dostop do izobraževanja, visokošolskega 
izobraževanja, vajeništva in poklicnega usposabljanja za Rome, da bi podprli njihovo 
gospodarsko in družbeno vključevanje. meni, da poklicno izobraževanje in 
usposabljanje še vedno nista dovolj prepoznana kot prednostna naloga in rešitev, s 
katero bi lahko mobilizirali Rome ter jim zagotovili priložnosti; spodbuja države 
članice, naj zagotovijo, da programi poklicnega usposabljanja, namenjeni Romom, 
upoštevajo njihove posebne okoliščine in povečane zahteve trga dela v tem sektorju; 
opozarja, da se starajoča se Evropa sooča s pomanjkanjem usposobljene delovne sile, 
zato mladih Romov ne bi smeli razumeti kot bremena, temveč kot priložnost in 
morebitno prihodnjo delovno silo; poziva države članice, naj spodbujajo tesnejše 
sodelovanje podjetij, zlasti na lokalni ravni, in razmislijo o podpori socialnih podjetij, ki 
bi ustvarila trajnostna delovna mesta za Rome, s posebno osredotočenostjo na romske 

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szyra J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion (Metaevalvacija ukrepov za vključevanje Romov), Urad za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg, 2019.
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ženske;

35. poudarja, da Romi pogosto delajo v negotovih zaposlitvenih pogojih ali v okviru 
netipičnih delovnih razmerij; odločno meni, da bi moral biti novi instrument za začasno 
podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) namenjen 
najranljivejšim osebam v državah članicah;

36. poziva Komisijo, naj zakonodajo EU uskladi s pravnim okvirom ZN glede človekove 
pravice do vode in razširi področje uporabe direktiv, povezanih z vodo, da bi vključila 
težave z dostopnostjo in cenovno dosegljivostjo oskrbe z vodo in storitev za rabo vode; 
poziva jo tudi, naj razvije kazalnike in mehanizme spremljanja socialne enakosti pri 
dostopu do vode in sanitarnih storitev v državah članicah, Agenciji Evropske unije za 
temeljne pravice naloži nalogo letnega zbiranja podatkov ter nameni sredstva za 
obravnavanje omejenega dostopa do storitev za oskrbo z vodo in sanitarnih storitev za 
socialno izključene in etnično diskriminirane skupine;

37. poziva države članice, naj si skupno prizadevajo za povečanje ozaveščenosti in 
obveščanje javnosti o vključevanju Romov;

38. poziva države članice, naj čim bolj zmanjšajo učinke pandemije COVID‑19 na 
prenatrpana bivališča in nečloveške stanovanjske razmere Romov tako, da legalizirajo 
neuradna romska naselja, vlagajo v izboljšanje infrastrukture in stanovanjskih razmer v 
novo legaliziranih neuradnih naseljih ter zagotavljajo počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu, oziroma zagotovijo stalna, dostojna, cenovno dostopna, 
okoljsko varna in nesegregirana bivališča za Rome, ki sedaj živijo v neuradnih naseljih;

39. poziva države članice, naj v zvezi s krizo zaradi COVID‑19 sprejmejo ukrepe za 
obravnavanje pomanjkanja dostopa do vode, ustreznih sanitarij, električne energije in 
potrebne infrastrukture v revnih romskih skupnosti, poziva države članice, naj v ukrepe 
za razkuževanje v celoti vključijo romska naselja, prepovejo ukinitev osnovnih storitev 
zagotavljanja javnih dobrin med pandemijo, razmislijo o subvencioniranju stroškov 
porabe za najbolj ranljive in tiste, ki so izgubili prihodke, ali zamrznejo plačila do konca 
načrta okrevanja, da bi zagotovili finančno podporo staršem samohranilcem/materam 
samohranilkam za varstvo otrok, najemnine in druge gospodinjske stroške, da bi 
zmanjšali finančno stisko, zlasti glede na izgubo delovnih mest;

40. poziva države članice, naj s podporo ranljivim romskim delavcem, zlasti ženskam in 
samohranilcem, ter vključitvijo posebnih določb in kazalnikov za Rome v izvajanje 
evropskih instrumentov za začasno podporo (npr. SURE in FEAD, Sklad za evropsko 
pomoč najbolj prikrajšanim) zagotovijo, da v krizi zaradi COVID‑19 ne bo zapostavljen 
noben Rom;

41. opozarja, da direktiva o rasni enakosti9 zagotavlja varstvo in enako obravnavanje pri 
dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, vključno s stanovanji, ki so v prvi vrsti v 
pristojnosti nacionalnih in regionalnih oblasti; poudarja, da kršenje pravic Romov do 
stanovanj in slab dostop do stanovanj in javnih služb negativno vplivata na rezultate na 
področju izobraževanja, zaposlovanja in zdravja ter na splošno socialno vključenost; 
poudarja, da je treba zagotoviti primeren in učinkovit prenos ter ustrezno izvajanje take 

9 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb 
ne glede na raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22).



RR\1212515SL.docx 35/54 PE650.654v04-00

SL

direktive;

42. poudarja, da je na področju ciljno usmerjenih stanovanjskih ukrepov pomembno 
vzpostaviti participativen postopek, v katerega bodo Romi vključeni od začetka; 
priporoča, naj stanovanjske politike temeljijo na pojmu delitve stroškov ali prispevkov 
upravičencev do stanovanj in javnih služb, kjer bi lahko romski upravičenci organizirali 
razvoj lastnih pobud in sodelovali pri načrtovanju svojih naselij10;

43. poziva države članice, naj spodbujajo odpravo prostorske segregacije in vključijo 
romske upravičence v zasnovo in izvajanje stanovanjskih projektov, da bi zmanjšali 
število prisilnih izselitev in jih preprečili, obravnavali vprašanje brezdomstva ter 
zagotovili zadostna in ustrezna počivališča za Rome, ki ne prebivajo na enem mestu; 
poudarja, da je zaradi geografske izolacije in stanovanjske segregacije pripadnikom 
etničnih manjših onemogočen dostop do dostojnih delovnih mest, ne glede na njihovo 
stopnjo kvalifikacije; ugotavlja, da je bistvenega pomena iskanje rešitev za izselitve s 
povezovanjem z različnimi institucijami, pri čemer bi bilo treba ukrepe za obravnavanje 
Romov vključiti v širše nacionalne dejavnosti in zakonodajne pobude s poudarkom na 
socialnih stanovanjih ali programih pomoči; poudarja, da se nobena izselitev ne bi 
smela izvesti brez nadomestnega cenovno dostopnega bivališča v nesegregiranem 
okolju z dostopom do javnih storitev; poudarja, da so za odpravo segregacije nujno 
potrebne javne naložbe;

44. poziva države članice, naj pri načrtovanju, ciljnem usmerjanju, izvajanju in spremljanju 
ukrepov za vključevanje Romov upoštevajo ozemeljske neenakosti, stanovanjsko 
segregacijo ter obsežne in številne značilnosti prikrajšanosti, saj je ozemeljski pristop 
lahko pomemben pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za socialno vključevanje; 
priporoča, da države članice okrepijo prizadevanja za zagotavljanje dostopa do varne 
pitne vode, sanitarij in kanalizacijskih sistemov ter izvajanje pravice do ustreznega 
življenjskega standarda, pa tudi pravice do zdravega in varnega okolja, poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo povezovanje politik za odpravo vseh oblik 
anticiganizma in priznajo okoljsko diskriminacijo kot posebno vrsto anticiganizma; 
priporoča, da se v okvir po letu 2020 vključi okolje in poziva Komisijo, naj obravnava 
različne oblike okoljske diskriminacije;

45. poziva Evropsko unijo in države članice, naj si še naprej prizadevajo za uskladitev 
evropskega semestra, Evropskega socialnega sklada plus in vseh skladov EU v 
programskem obdobju 2021–2027 z nacionalnimi strategijami za vključevanje Romov 
in evropskim stebrom socialnih pravic, ter poziva države članice, naj objavijo, kakšen 
delež njihovih nacionalnih proračunov je namenjen temu cilju, ter seznam financiranih 
projektov;

46. obsoja vsako obliko diskriminacije pri najemu hiše ali prijavi za službo; zato opozarja 
na obveznost držav članic iz direktive o rasni enakosti, da imenujejo specializiran organ 
za spodbujanje vseh oseb, da bi ne bile žrtev diskriminacije na podlagi rase in 
narodnosti; poziva države članice, naj z izvajanjem priporočil Komisije o standardih za 
organe za enakost11 okrepijo neodvisnost, sredstva, mandat in pooblastila svojih 
nacionalnih organov za enakost, da bi se zoperstavile diskriminaciji Romov, tudi 

10 Metaevalvacija ukrepov za vključevanje Romov, Evropska komisija, Skupno raziskovalno središče, 2019, 
Urad za publikacije Evropske unije.
11 UL L 167, 4.7.2018, str. 28.
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institucionalni diskriminaciji;

47. poziva države članice, naj z razvojem fonda socialnih stanovanj in spodbujanjem 
nediskriminatornega dostopa do socialnih stanovanj obravnavajo stanovanjsko 
vprašanje in vprašanje brezdomstva; poudarja obetavne pristope pobud, ki dajejo 
absolutno prednost ureditvi bivališča, za preprečevanje brezdomstva in bivanje; 
priporoča, naj države članice razmislijo o odmiku od stopniščnega modela ponujanja 
storitev k storitvam s poudarkom na pristopih, usmerjenih v nastanitev, pri čemer naj 
zagotavljanje nastanitve dopolnjujejo s spremljevalno podporo, ki bo združevala 
elemente zaposlovanja, izobraževanja, zdravstvenega varstva in razvoja skupnosti; 
poziva države članice, naj se osredotočijo na politike, ki podpirajo ljudi, ki se soočajo z 
revščino, tudi Rome, da bi lahko imeli dostop do običajnih dostojnih delovnih mest; 
poziva države članice, naj si prizadevajo zlasti za mlade, da bi dosegli srednješolsko 
izobrazbo;

48. se zaveda, da je bila posebna prednostna naloga financiranja za Rome uvedena z uredbo 
o skupnih določbah12 in da so priporočila za posamezne države, povezana z 
vključevanjem Romov, postala pogoj za dodelitev sredstev; poziva države članice in 
Komisijo, naj zagotovijo, da bodo te spremembe privedle do posebnih projektov v 
korist Romov na terenu13, ne glede na kategorijo regije; poziva Komisijo, naj na rednih 
srečanjih z državami članicami spremlja izvajanje strategij in objavi poročila o 
porazdelitvi sredstev v ta namen. poziva Komisijo, naj preuči vzroke za nizke stopnje 
črpanja sredstev v nekaterih državah članicah v skladu s priporočili, ki jih je državam 
članicam in Komisiji izdalo Evropsko računsko sodišče v svojem posebnem poročilu14;

49. obžaluje slabo povezavo med razpoložljivimi orodji financiranja, strateškimi načrti in 
cilji v zvezi s socialno-ekonomskim razvojem in vključevanjem Romov; poziva države 
članice, naj vzpostavijo učinkovite mehanizme spremljanja in nadzora, da bi zagotovile, 
da se bodo dodeljena sredstva iz glavnih programov, vključno s tistimi, ki se financirajo 
iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ustrezno porabila in ne zapravila; 
poudarja, da je spremljanje izredno pomembno za pripravo na in blažitev tveganj, ki bi 
lahko ogrozila uspešno izvajanje katerih koli ukrepov, ter bi še naprej podpiralo pobude 
politik, ki temeljijo na dokazih, ter učinkovitejše zastavljanje ciljev in dodeljevanje 
sredstev. opozarja, da je Računsko sodišče leta 2016 ugotovilo, da so bili evropski 
strukturni in investicijski skladi med države članice dodeljeni glede na kazalnike, ki 
niso bili posebej pomembni za romsko prebivalstvo, in izrazilo mnenje, da ti kazalniki 
niso najustreznejši način za odločanje o tem, koliko sredstev EU za vključevanje 
Romov bi bilo treba dodeliti posamezni državi članici; poudarja pomen metod 
ocenjevanja učinka na podlagi nasprotnih dejstev, da bi zmanjšali vrzel med političnimi 

12 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: Tematski predhodni pogoji, prednostna naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 347, 
20.12.2013, str. 320).
13 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future (Ponovni pregled okvira EU za Rome: ocena evropske razsežnosti za prihodnost po letu 2020), 
Open Society Institute, junij 2017, str. 17.
14 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 14/2016: Pobude politik in finančna podpora EU za 
integracijo Romov: v zadnjem desetletju je bil dosežen velik napredek, toda potrebna so dodatna prizadevanja 
na terenu, 2016.
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okviri in dejanskim izvajanjem na terenu;

50. meni, da je vključevanje še vedno pomembno, saj sami ciljni ukrepi ne bodo biti dovolj 
učinkoviti; zato poudarja, da je treba nadalje okrepiti vidike vključevanja Romov v 
ukrepe nacionalne politike in ukrepe EU;

51. se zaveda, da prenos ukrepov iz ene države v drugo ni mehanski proces; cilji, metode 
dela in orodja so morda prenosljivi, vendar je treba strategije in procese prilagoditi 
lokalnemu okolju, ti pogoji pa so lahko povezani z institucionalno zmogljivostjo, 
podporo različnih akterjev ali lokalnimi razmerami; zato poziva države članice in 
Komisijo, naj pravilno uporabljajo metode za ocenjevanje nasprotnega učinka ter 
primerjajo in razložijo različne rezultate v državah članicah;

52. poziva Evropsko unijo in države članice, naj okrepijo podatke in raziskave za boljše 
odkrivanje in razumevanje presečne diskriminacije; spodbuja Komisijo, naj z uporabo 
kombiniranega kazalnika tveganja revščine ali socialne izključenosti (AROPE) v 
Eurostatu dokumentira večplastne vidike revščine in socialne izključenosti v romskih 
skupnostih;

53. spodbuja Komisijo, naj oblikuje inovativne in vplivno usmerjene pristope, ki bodo 
temeljili na podatkih, za neposredno uporabo v naslednji generaciji programov 
(program InvestEU za obdobje 2021–2027 in načrtovanje programov Evropskega 
socialnega sklada plus) in strategij (zlasti strategija EU za enakost in vključevanje 
Romov po obdobju 2021–2027).

54. poudarja, da posledice pandemije COVID-19 čutijo predvsem najbolj prikrajšani, tudi 
romske skupnosti po vsej Evropi; poudarja, da se mora EU osredotočiti na nujne 
potrebe svojih državljanov, se hitro in ustrezno odzivati na obstoječe težave, da bi 
okrepili kohezijo, povečali zaupanje v institucije EU, pa tudi uresničevanje evropskih 
vrednot, zlasti solidarnosti; poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo posledice 
pandemije COVID-19 za položaj romskih skupnosti in preučijo učinkovite ukrepe; 
pozdravlja predlagano okrepitev Sklada za evropsko pomoč najbolj prikrajšanim, da bi 
podprli tiste, ki jo najbolj potrebujejo; z obžalovanjem ugotavlja, da bi se lahko zaradi 
pandemije COVID-19 v naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–
2027 zmanjšala sredstva, kar bo negativno vplivalo na organizacije civilne družbe, ki se 
zavzemajo za romske skupnosti, in bo posledično vplivalo na njihovo terensko delo;
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23.6.2020

MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o poročilu o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov: boj proti predsodkom 
zoper osebe romskega rodu v Evropi
(2020/2011(INI))

Pripravljavec mnenja: Peter Pollák

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je bilo v nekaterih državah članicah preteklih letih doseženega le malo 
napredka pri izobraževanju socialno ogroženih romskih otrok, zato še vedno obstaja 
velik razkorak med romskimi in neromskimi učenci in dijaki pri učnem uspehu, zlasti 
zaradi pomanjkanja politične volje in proticiganstva; opominja, da je bistveno, da se 
romskim otrokom omogoči enako izhodišče, saj je to nujno za izhod iz začaranega 
kroga medgeneracijske revščine; poziva države članice, naj sprejmejo celosten pristop 
na vseh področjih politike, izobraževanje romskih otrok pa naj ima pomembno mesto v 
vladnih delovnih načrtih, da bi se tako učinkovito borili proti revščini, socialni 
izključenosti in proticiganstvu, ki jih doživljajo;

2. opozarja, da so romski učenci državljani EU in imajo enake pravice in obveznosti, zato 
jim je treba zagotoviti enake možnosti ter da bi jih bilo treba na vseh stopnjah 
izobraževati v rednem, kakovostnem in vključujočem izobraževalnem okolju; opozarja, 
da je v nekaterih državah članicah kljub zakonom in politikam proti diskriminaciji 
segregacija romskih učencev v posebnih šolah ali razredih celo v rednem šolskem 
okolju še vedno zelo razširjena praksa; vztraja, da bi bilo treba uvesti učinkovite 
strategije za odpravo segregacije na podlagi jasnih meril in izmenjavo dobrih zgledov 
vključujočega in medkulturnega izobraževanja, zlasti v državah članicah EU z veliko 
romsko populacijo; opominja, da je vloga romskih pedagogov pri odpravljanju 
segregacije v izobraževanju bistvenega pomena in poudarja, da je potrebno ozaveščanje 
in usposabljanje proti diskriminaciji za pedagoške delavce, da bi uspešno izkoreninili 
proticiganstvo v izobraževalnem sektorju;

3. glede na pomen kakovostnega izobraževanja v zgodnjem otroštvu, ki je ugotovljeno 
povezano z boljšimi učnimi rezultati in je temelj za poznejšo vključitev v družbo, 
priporoča, naj se izobraževanje ranljivih romskih učencev začne čim bolj zgodaj, po 
možnosti v starosti treh let, odvisno od razmer v vsaki državi članici, tako da se 
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vključijo v cenovno ugodno, dostopno in vključujočo predšolsko vzgojo in varstvo; 
poziva države članice, naj razvijejo in izvajajo strategije in programe za lajšanje dostopa 
Romov do otroškega varstva, šol in univerz, kar je pogoj za osebni in poklicni razvoj, 
ter opozarja, da so zunajšolske dejavnosti, kot so športne ali umetniške dejavnosti, 
odlično sredstvo za vključevanje;

4. vztraja, da bi morali biti romski otroci vključeni v izobraževanje, dokler ne dokončajo 
vsaj srednje šole; zato poziva države članice, naj zagotovijo zadostna finančna sredstva, 
da bi z redno izobraževalno politiko okrepili zmogljivosti šol in učiteljev, da se bodo 
lahko ustrezno odzvali na učne potrebe romskih učencev; poziva Komisijo, naj 
izpopolni svojo strategijo, da bi še dodatno zmanjšala število romskih otrok, ki zapustijo 
izobraževalni sistem, in preprečila ponavljanje razreda, zlasti z analizo ukrepov z 
najvišjo stopnjo uspešnosti, naj se zavzema za izmenjavo dobrih zgledov med državami 
članicami in promovira uspešne romske študente v programu Erasmus+; poudarja, da 
sta potrebni podpora za družine in ustrezno usposabljanje učiteljev, pa tudi zgodnja, 
redna in pravočasna podpora romskim učencem in dijakom, tudi pri učenju zunaj šole;

5. poziva države članice, naj olajšajo prehajanje med različnimi izobraževalnimi potmi vse 
do terciarnega izobraževanja, tako da zagotovijo ustrezne izobraževalne in poklicne 
smernice in programe pomoči ter ponudijo opolnomočitveno usposabljanje za prehod iz 
izobraževanja v poklicno življenje, pa tudi finančno pomoč, kot so štipendije, podpora 
in posojila, da bodo lahko mladi Romi pridobili kvalifikacije ter digitalne in podjetniške 
veščine, ki jih bodo potrebovali za učinkovito socialno vključevanje in vstop na trg 
dela;

6. opozarja, da morajo romski starši sodelovati na vseh stopnjah šolanja svojih otrok; 
poziva države članice, naj oblikujejo programe za vključevanje romskih staršev v 
šolanje njihovih otrok ter njihov izobraževalni in osebni razvoj; poudarja, da je 
sposobnost držav članic, da omogočijo udeležbo romskih staršev, zelo odvisna od več 
dejavnikov, ki so tako družbeni kot ekonomski, in prosi za posebno podporo – v obliki 
zdravstvene integritete, šolske prehrane, oblačil – za romske družine, ki se soočajo z 
ekonomskimi, socialnimi, zdravstvenimi ali stanovanjskimi težavami;

7. poudarja, da ukrepi, sprejeti v zaradi sedanje pandemije COVID-19, nesorazmerno 
vplivajo na romske učence, saj jih večina živi v revnih, marginaliziranih soseskah in 
nima možnosti za učenje na daljavo in šolanje doma; poziva države članice, naj 
preprečijo popoln razpad možnosti izobraževanja za te romske otroke in zagotovijo, da 
bo njihovo izobraževanje enako kakovostno kot drugih učencev;

8. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo vključitev romskega jezika, kulture in 
zgodovine v šolske programe kot strategijo za boj proti diskriminaciji, zmanjšanje 
negativnega odnosa do ljudi romskega porekla in za njihovo boljše družbeno-kulturno 
vključevanje.
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MNENJE ODBORA ZA PRAVICE ŽENSK IN ENAKOST SPOLOV

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o poročilu o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper 
ljudi romskega porekla v Evropi
(2020/2011(INI))

Pripravljavka mnenja: Lívia Járóka

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A ker so Romi največja etnična manjšina v Evropi, saj v EU živi okoli šest milijonov ljudi 
romskega porekla, med katerimi jih je večina državljanov katere od držav članic; ker 
izraz Romi vključuje različne skupine, med katerimi so Romi, Cigani, potujoče skupine, 
Manuši, Aškali, Sinti in Bojaši; ker ima vsakdo v EU pravico in hkrati dolžnost, da 
postane polnopraven, dejaven in povezan član družbe, statistični podatki pa kažejo, da 
so Romom v Evropi še vedno kratene človekove pravice in da približno 80 % ljudi 
romskega porekla živi pod pragom tveganja revščine, ki velja za njihovo državo; ker so 
Romi del evropske kulture in vrednot ter so prispevali h kulturnemu bogastvu, 
raznolikosti, gospodarstvu in skupni zgodovini EU; ker ima v državah članicah 
varovanje in krepitev kulturne dediščine narodnih manjšin ključno vlogo pri socialni 
koheziji; ker morajo imeti ljudje romskega porekla možnost polno sodelovati in 
soodločati pri načrtovanju, izvajanju, ocenjevanju in spremljanju ukrepov za izboljšanje 
njihovega položaja;

B. ker so ženske in dekleta romskega porekla pogosto izpostavljene presečni 
diskriminaciji, povezani z anticiganizmom in seksizmom, ter škodljivim stereotipom, 
tako v družbi na splošno kot v svojih skupnostih; ker te ženske in dekleta predstavljajo 
eno najbolj prikrajšanih skupin v državah članicah, živijo v naseljih z neustreznimi 
bivalnimi pogoji, imajo manjše možnosti za izobraževanje in delo ter težje pridejo do 
zdravstvenih storitev, tekoče vode in sanitarnih storitev, poleg tega pa so ena od skupin, 
ki jih je pandemija covida-19 najbolj prizadela;

C. ker je romska skupnost manjšina, ki ji grozi socialna izključenost, saj imajo manjše 
možnosti za izobraževanje oz. dosegajo le nizke stopnje izobrazbe, zaradi česar na trgu 
dela nimajo ustreznih kvalifikacij ter zato živijo v slabših bivalnih in zdravstvenih 
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razmerah; ker sta pogostost izostajanja od pouka in zgodnjega opuščanja šolanja ter 
delež mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), med Romi 
veliko večja od povprečja, saj šolanje zgodaj opusti 68 % Romov, kar je v nasprotju s 
ciljem iz strategije Evropa 2020, da bi šolanje zgodaj opustilo največ 10 % mladih; ker 
le 18 % otrok romskega porekla šolanje nadaljuje na visokošolski stopnji; ker je treba 
zagotoviti boljšo podporo na področju izobraževanja in poklicnega načrtovanja, 
spremeniti pa se mora tudi odnos zaposlenih v izobraževanju do romskih študentov, da 
bi spodbujali njihovo poklicno znanje in povečali njihove možnosti za delo;

D. ker 72 % žensk romskega porekla, starih od 16 do 24 let, ni zaposlenih, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, medtem ko je mladih moških romskega porekla, ki so v 
tem položaju, 55 %; ker je 28 % vseh žensk romskega porekla, vključenih raziskavo 
EU-MIDIS II, kot svojo glavno dejavnost navedlo delo v gospodinjstvu, medtem ko je 
ta odgovor navedlo 6 % vseh moških romskega porekla; ker je ta delež pri ženskah 
romskega porekla precej višji od deleža v splošnem ženskem prebivalstvu1; ker spolni 
stereotipi, tradicije in patriarhalne strukture škodujejo ženskam in moškim, omejujejo 
pravice žensk, so ovira za doseganje enakosti spolov in nikoli ne morejo biti izgovor za 
nasilje ali zatiranje; ker je izobraževanje, pri katerem se upošteva različnost spolov, 
ključno za boj proti stereotipom že v zgodnjem otroštvu;

E. ker se veliko pripadnikov romskega prebivalstva osamosvoji in osnuje družino, ko so še 
zelo mladi; ker so mlade Rominje, ki imajo družino in živijo v naseljih z neustreznimi 
bivalnimi pogoji, močno izpostavljene izključenosti in marginalizaciji; ker je treba ta 
pojav razumeti in obravnavati z ukrepi, pri katerih se upošteva različnost spolov, ter 
skupaj z Romi; ker so potrebne ciljno usmerjene naložbe, pri katerih se bo upoštevala 
različnost spolov, zlasti za mlade ženske in moške romskega porekla, ki se poročijo, 
opustijo šolanje in začnejo delati v zgodnji mladosti ter lahko zato opravljajo le 
nizkokvalificirano delo z malo možnostmi za osebni razvoj; ker so pri podpiranju 
mladih družin romskega porekla ključnega pomena svetovanje, vloga družine ter 
seznanjenost s spolnimi in reproduktivnimi pravicami, zaradi česar je treba pri 
delovanju na tem področju upoštevati razlike med romsko in prevladujočo kulturo ter 
med njunima tradicijama;

F. ker so ženske romskega porekla še posebej izpostavljene revščini, socialni izključenosti 
in hudi prikrajšanosti; ker zelo težko pridejo do stanovanja in imajo malo možnosti za 
izobraževanje, njihova stopnja zaposlenosti je bistveno nižja kot pri moških romskega 
porekla in kot pri splošnem prebivalstvu, njihove zdravstvene pravice pa so še naprej 
kršene; ker so posebne potrebe oseb LGBTI+, invalidnih žensk in starejših med 
romskim prebivalstvom še vedno zelo zapostavljene;

G. ker je poročana stopnja zaposlenosti pri ženskah romskega porekla veliko nižja (16 %) 
kot pri moških romskega porekla (34 %); ker je tudi v splošnem prebivalstvu razlika 
med spoloma pri zaposlenosti še vedno precejšnja, vendar ni tako velika kot pri ljudeh 
romskega porekla, saj je zaposlenih 71 % moških in 57 % žensk2;

H. ker je dostop do zdravstvenih storitev še posebej pomemben za ženske, in sicer zlasti 

1 Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji, Agencija Evropske unije za temeljne pravice 
(FRA), 2016.
2 Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji, Agencija Evropske unije za temeljne pravice 
(FRA), 2016.
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varen, pravočasen in poln dostop do storitev v zvezi s spolnim in reproduktivnim 
zdravjem in pravicami, saj je to osnovni pogoj za doseganje enakosti spolov;

I. ker na Zahodnem Balkanu živi veliko ljudi romskega porekla, katerih pričakovana 
življenjska doba je nižja kot pri ljudeh, ki živijo v Evropski uniji, poleg tega pa težje 
pridejo do zdravstvenih storitev ter imajo manjše možnosti za izobraževanje in 
zaposlitev;

J. ker so ženske romskega porekla vedno znova izključene iz dejanske udeležbe v družbi 
in demokraciji ter niti v Evropskem in nacionalnih parlamentih niti na regionalni in 
lokalni ravni niso zastopane; ker je treba v romskih skupnostih podpirati uveljavljanje 
enakosti spolov in enakosti manjšin; ker je treba v načrtovanje, izvajanje, ocenjevanje in 
spremljanje v zvezi z izboljšanjem položaja Romov vključiti načelo enakosti spolov;

K. ker sta načeli nediskriminacije in enakosti temeljni vrednoti, ki sta zapisani v Pogodbi o 
Evropski uniji in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah; ker se ljudje romskega 
porekla že od zgodnjega otroštva srečujejo s posebnimi ovirami pri dostopu do javnih 
storitev na področju zaposlovanja, stanovanjske ureditve in izobraževanja; ker so zaradi 
te diskriminacije še posebej prizadete ženske, saj morajo pogosto prevzeti velik del 
gospodinjskih opravil; ker so posebne potrebe žrtev diskriminacije zaradi spolne 
usmerjenosti še vedno močno zapostavljene;

L. ker so romsko skupnost močno prizadele posledice gospodarskega in družbenega 
zastoja, do katerega je prišlo med krizo zaradi covida-19; ker so v tem obdobju mnogi 
izgubili vir dnevnih dohodkov in zaradi uvedene karantene pogosto težje pridejo do 
socialnih prejemkov; ker se je med pandemijo število kaznivih dejanj iz sovraštva in 
primerov diskriminacije državljanov romskega porekla na nekaterih območjih povečalo, 
kar predstavlja nesorazmerno tveganje za ženske in dekleta;

1. z obžalovanjem ugotavlja, da od sprejetja okvira EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov do leta 2020 ni bilo napredka glede krepitve vloge in vključevanja 
Rominj;

2. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ženske in dekleta romskega porekla vključene v 
izvajanje strategije za enakost spolov in v vse faze oblikovanja politik na vseh področjih 
EU, med drugim tudi načrta EU za okrevanje in okrepljenega večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027, v skladu s horizontalnim načelom presečnosti, ki se 
upošteva v strategiji; Komisijo tudi poziva, naj zagotovi, da se bo vidik spola upošteval 
v ambicioznem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020; 
poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju prihodnjih nacionalnih strategij 
vključevanja Romov uporabijo in okrepijo pristop, pri katerem se bodo na podlagi 
analize potreb žensk in otrok romskega porekla upoštevali vidik spola in potrebe otrok, 
ter naj sprejmejo ciljno usmerjene ukrepe, pri katerih bodo v ospredju pravice žensk 
romskega porekla, krepitev njihove vloge in vključevanje načela enakosti spolov;

3. odločno poziva države članice, naj pri izvajanju lokalnih ukrepov v podporo 
nacionalnim strategijam vključevanja Romov dosežejo oprijemljive rezultate na štirih 
ključnih področjih: v izobraževanju, zaposlovanju, zdravstvu in stanovanjskih razmerah. 
zato poziva vlade držav članic, lokalne organe in, kjer je to ustrezno, institucije EU, naj 
v pripravo, izvajanje, ocenjevanje in spremljanje nacionalnih strategij vključevanja 
Romov vključijo Rominje, in sicer prek organizacij žensk, romskih nevladnih 
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organizacij in ustreznih deležnikov, ter naj ustvarijo povezave med organi za enakost 
spolov, organizacijami za pravice žensk in strategijami socialnega vključevanja, da bi v 
skupnostih pridobili zaupanje in poskrbeli za upoštevanje lokalnih razmer; poleg tega 
poziva Komisijo, naj pri izvajanju strategije Evropa 2020 in programov nacionalnih 
reform dosledno obravnava vprašanje enakosti spolov; Komisijo in države članice 
poziva, naj se borijo proti anticiganizmu kot obliki rasizma, ki lahko vodi v strukturno 
diskriminacijo;

4. poziva Komisijo, naj pripravi shematski prikaz procesa vključevanja Romov, ki živijo v 
EU, v katerem bodo navedeni dosežki, cilji, konkretni ukrepi za doseganje teh ciljev, 
trenutno stanje glede izvajanja ukrepov in nadaljnji koraki;

5. poudarja, da je treba spoštovati spolno in reproduktivno zdravje ter pravice žensk in 
deklet romskega porekla, in sicer jim je treba zagotoviti več možnosti za celovito spolno 
izobraževanje, zdravniške preglede, predporodno in poporodno oskrbo ter načrtovanje 
družine, med drugim tudi za varno in zakonito prekinitev nosečnosti; odločno obsoja 
etnično segregacijo žensk romskega porekla v porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj pravočasno zagotovijo učinkovita pravna 
sredstva za vse, ki so jih prisilno sterilizirali, in sicer tudi z uvedbo učinkovitih 
odškodninskih shem;

6. poziva države članice, naj v svojih nacionalnih strategijah vključevanja Romov 
zagotovijo dostop do nesegregirano zasnovanega izobraževanja, zlasti v zgodnjem 
otroštvu ter pri izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju, poleg tega pa naj s 
ciljno usmerjenimi ukrepi obravnavajo izostajanje od pouka in zgodnje opuščanje 
šolanja, da bi Rominje vključili v izobraževanje in posledično na trg dela; poziva države 
članice, naj krepitev vloge žensk in deklet romskega porekla določijo kot horizontalni 
cilj na vseh prednostnih področjih nacionalnih strategij vključevanja Romov in naj 
spodbujajo njihovo politično udeležbo; poziva države članice, naj obravnavajo spolno 
pogojeno nasilje nad ženskami in dekleti romskega porekla, vključno z zgodnjimi in 
prisilnimi porokami, pomanjkljivim dostopom do storitev v zvezi s spolnim in 
reproduktivnim zdravjem in pravicami, prisilno sterilizacijo, brutalnostjo policije in 
različnimi drugimi oblikami izkoriščanja;

7. zato poziva države članice, ki še niso ratificirale Istanbulske konvencije, naj to 
nemudoma storijo;

8. poziva Komisijo in države članice, naj dekleta in ženske romskega porekla bolj izrecno 
obravnavajo v politikah trga dela, tudi v jamstvu za mlade;

9. poudarja, da je treba ljudem romskega porekla zagotoviti zaposlitev in tako življenjska 
sredstva, da ne bi bili po koncu sedanjega obdobja še ranljivejši in v hujši revščini; zato 
poziva k izvajanju konvencij Mednarodne organizacije dela št. 190 in 189, da bi okrepili 
pravice delavcev, zlasti žensk, ter tako odpravili neformalno ekonomijo;

10. poziva države članice, naj izvajajo določbe iz priporočila Sveta z dne 9. decembra 
20133, v katerih priporoča krepitev zaposlitvenih možnosti v javnih službah za 

3 UL C 378, 24.12.2013, str. 1.
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pripadnike etničnih manjšin, kot so osebe romskega porekla, zlasti ženske;

11. poudarja, da je mogoče razkorak med spoloma pri udeležbi Romov na trgu dela 
pojasniti z delom v gospodinjstvu, ki je za ženske pogosteje glavna dejavnost; poziva 
države članice, naj se borijo proti etničnim stereotipom in stereotipom na podlagi spola, 
ki škodujejo ženskam romskega porekla;

12. poziva države članice, naj spodbujajo večjo udeležbo podjetij, zlasti na lokalni ravni, pri 
ustvarjanju trajnostnih delovnih mest za ljudi romskega porekla, s posebno 
osredotočenostjo na Rominje, poleg tega pa naj razmislijo o podpori za ustanavljanje 
socialnih podjetij s tem ciljem;

13. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo konkreten načrt financiranja, da bi se 
ženske, zlasti najbolj ranljive, lahko zaščitile pred mačističnim in spolnim nasiljem ter 
prejele nujno materialno in moralno pomoč, vključno z možnostjo za nastanitev ter za 
psihološko in finančno spremljanje in podporo, da bi se lahko finančno osamosvojile;

14. poudarja, da je treba najbolj ranljivim ženskam – žrtvam trgovine z ljudmi in 
prostitucije – zagotoviti posebno pomoč ter poskrbeti za oskrbo in varnost, ki ju 
potrebujejo, da bi jih tako rešili spolnega izkoriščanja;

15. nestrpno pričakuje objavo prihodnje strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi, saj so 
ženske in dekleta romskega porekla še posebej ranljive; poudarja, da se je treba v njej 
jasno osredotočiti na vidik spola in zlasti upoštevati pravice žrtev, pri tem pa je treba 
oblikovati tudi ukrepe in strategije za zmanjšanje povpraševanja; poziva Svet, naj 
omogoči nadaljevanje pogajanj o horizontalni direktivi proti diskriminaciji, saj je to 
osnovni pogoj za doseganje enakosti v EU;

16. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo javne politike za ustvarjanje okolja, v 
katerem bodo ljudje romskega porekla lahko brez strahu prijavili primere 
diskriminatornega obravnavanja, vključno z diskriminatornim etničnim profiliranjem, in 
bodo od pristojnih organov lahko pričakovali ustrezno obravnavo njihovih pritožb;

17. poziva Komisijo in države članice, naj se zavzamejo za dostop Romov do sodnega 
varstva, s poudarkom na žrtvah večplastne diskriminacije, kot je v primeru žensk, 
LGBTI+ in Romov brez državljanstva, poleg tega pa naj okrepijo zmogljivosti organov 
za enakost pri obravnavanju diskriminacije ljudi romskega porekla;

18. poziva države članice, naj se borijo proti prostorski segregaciji, prisilnim izselitvam in 
brezdomstvu, s katerimi se soočajo moški in ženske romskega porekla; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da je po ugotovitvah iz poročila Komisije o izvajanju za leto 20194 prav v 
stanovanjski politiki najmanj primerov obetavnih pristopov, ki so skupni več državam; 
zato poziva države članice, naj sprejmejo pregledne politike, s katerimi bi občutno 
izboljšali stanovanjske razmere in naj kot dolgoročno prednostno nalogo določijo 
odpravo segregacije, namesto da izboljšujejo razmere v segregiranih naseljih; poudarja, 
da je treba v zasnovo in izvajanje stanovanjskih rešitev za skupnosti in posameznike 
vključiti upravičence romskega porekla;

19. poziva države članice, naj preprečijo, da bi varčevalni ukrepi nesorazmerno prizadeli 

4 SWD(2019)0320.
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Rominje in pripadnice potujočih skupin, ter zagotovijo, da bodo proračunske odločitve 
temeljile na načelih človekovih pravic; spodbuja države članice, naj vzpostavijo ciljno 
usmerjene in prilagojene programe za podporo ženskam romskega porekla, s katerimi bi 
prek izobraževanja (vključno s kulturnim, zgodovinskim in državljanskim), poklicnih 
dejavnosti, varovanja zdravja in boljših stanovanjskih razmer povečali njihovo udeležbo 
ter obravnavali področja morebitne diskriminacije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
novem instrumentu za financiranje ali podprogramu, ki bi bil povezan z obstoječim 
finančnim izobraževalnim in socialnim programom EU in s katerim bi poskrbeli za 
ciljno usmerjeno in prilagojeno podporo pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja 
učencem romskega porekla, zlasti dekletom;

20. poudarja, da je treba mlade romskega porekla spodbuditi k dokončanju visokošolskega 
izobraževanja, da bi se izboljšale njihove možnosti za zaposlitev in povečala njihova 
udeležba v družbi;

21. poziva države članice, naj se v nacionalnih strategijah vključevanja Romov bolj 
posvečajo območnim vidikom socialnega vključevanja in naj se s kompleksno in 
celovito zasnovanimi razvojnimi programi osredotočijo na najbolj prikrajšane 
mikroregije;

22. poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju posebnih ukrepov v okviru 
nacionalnih strategij vključevanja Romov opravijo ocene učinka z vidika spola;

23. poziva države članice, naj za otroke romskega porekla zagotovijo enak dostop do 
kakovostnega in cenovno dostopnega otroškega varstva in predšolske vzgoje, razvojnih 
ambulant in izobraževanja v partnerstvu s starši ter naj se ponovno usmerijo k 
barcelonskim ciljem o otroškem varstvu in razvijejo dostopne, cenovno sprejemljive in 
visokokakovostne storitve oskrbe za celoten življenjski cikel;

24. poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi preprečile odpuščanje 
zaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom, in preučijo možnost, da bi se 
obdobje nege in vzgoje otroka upoštevalo v okviru pokojninskih pravic;

25. poziva države članice, naj podpirajo mreže študentov romskega porekla, spodbujajo 
solidarnost med njimi, da bi bili uspešni primeri bolj vidni in da študentje romskega 
porekla ne bi bili izolirani;

26. poziva države članice, naj spodbujajo sodelovanje družin romskega porekla v šolah, 
ocenijo šole, ki jih obiskujejo otroci in mladi romskega porekla, ter uvedejo vse 
potrebne spremembe, da bi bili vsi uspešno vključeni v izobraževanje; poudarja, da bi 
morali za izobraževanje deklet romskega porekla oblikovati posebne ukrepe, in sicer na 
podlagi uspešnih primerov, ki jih je potrdila akademska skupnost;

27. poudarja, da bi si bilo treba izmenjevati primere dobre prakse iz držav članic in jih po 
vsej Evropi – vključno z balkansko regijo – uveljavljati, med drugim v zvezi z načinom 
zagotavljanja stanovanjske podpore in podpore za mobilnost, dostopom do zdravstvenih 
storitev – tudi na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic – ter 
zdravstvenega zavarovanja, pa tudi v zvezi z davčnimi politikami in podporo za 
predšolsko varstvo in vzgojo; ugotavlja, da bi bilo treba optimizirati davčne politike ter 
tako okrepiti spodbude za udeležbo žensk romskega porekla na trgu dela;
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28. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic žensk in 
otrok romskega porekla, pri tem pa naj uporabijo različna sredstva, med drugim 
kampanje ozaveščanja, da bi se ženske in dekleta romskega porekla seznanile s svojimi 
pravicami v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo o enakosti spolov in 
diskriminaciji ter da bi se še naprej borili proti patriarhalnim in seksističnim tradicijam;

29. poziva države članice, naj v okviru partnerskih sporazumov izvajajo sedanja in 
prihodnja priporočila evropskega semestra za posamezne države, vključno z ukrepi za 
ženske romskega porekla; poudarja tudi, da je treba sistematično zbirati zanesljive 
razčlenjene podatke in kazalnike učinka, da bi jih lahko upoštevali pri oblikovanju 
politik ter da bi zagotovili ocenjevanje in spremljanje napredka; opozarja, da je treba na 
obeh področjih okrepiti zmogljivosti;

30. poudarja, da se je treba v nacionalnih strategijah vključevanja Romov osredotočiti na 
krepitev vloge žensk romskega porekla, da bi se lahko v življenju same odločale in v 
svojih skupnostih postale vidne pobudnice sprememb ter da bi njihov glas vplival na 
politike in programe, ki jih zadevajo; poudarja, da je treba z nacionalnimi strategijami 
vključevanja Romov okrepiti socialno-ekonomsko odpornost žensk romskega porekla 
(tj. njihovo zmožnost prilagajanja hitrim spremembam v gospodarskem okolju), in sicer 
z ustvarjanjem prihrankov in preprečevanjem razvrednotenja sredstev.



RR\1212515SL.docx 51/54 PE650.654v04-00

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 3.7.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

27
7
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Maria Noichl, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn 
Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Isabella Tovaglieri, Ernest 
Urtasun, Hilde Vautmans, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi), Chrysoula Zacharopoulou

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Abir Al-Sahlani, Elena Kundura (Elena Kountoura), Terry Reintke, 
Jadwiga Wiśniewska



PE650.654v04-00 52/54 RR\1212515SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27 +
GUE/NGL Elena Kundura (Elena Kountoura), Eugenia Rodríguez Palop

PPE Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-
Vrionidi)

Renew Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner

Verts/ALE Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun

7 -
ECR Margarita de la Pisa Carrión, Andżelika Anna Możdżanowska, Jadwiga Wiśniewska

ID Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

0 0

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani



RR\1212515SL.docx 53/54 PE650.654v04-00

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja 3.9.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

52
9
5

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando 
Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile 
Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim 
Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina 
Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, 
Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, 
Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk 
Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, 
Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Juan Fernando López 
Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, 
Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, 
Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit 
Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom 
Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Jončeva 
(Elena Yoncheva), Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Malin Björk, Klára Dobrev, Nathalie Loiseau, Kostas Papadakis, 
Domènec Ruiz Devesa, Loránt Vincze



PE650.654v04-00 54/54 RR\1212515SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V PRISTOJNEM ODBORU

52 +
PPE Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Lena DÜPONT, 

Andrzej HALICKI, Balázs HIDVÉGHI, Lívia JÁRÓKA, Lukas MANDL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, 
Nadine MORANO, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Loránt VINCZE, Javier ZARZALEJOS

S&D Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Caterina CHINNICI, Klára DOBREV, Sylvie GUILLAUME, Evin 
INCIR, Marina KALJURAND, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec 
RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Sylwia SPUREK, Bettina VOLLATH, Elena JONČEVA (Elena 
YONCHEVA)

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

Verts/ALE 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

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


