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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че съгласно член 9 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) при определянето и осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането 
на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве;

Б. като има предвид, че приемането на европейския стълб на социалните права е от 
съществено значение, за да се укрепят социалните права на хората, 
принадлежащи към маргинализирани групи, като например хора от ромски 
произход;

В. като има предвид, че горещо приветстваме ангажимента на Комисията да 
разработи засилена европейска стратегическа рамка за равенство на ромите за 
периода след 2020 г., социална и икономическа справедливост и борба с 
антициганизма;

Г. като има предвид, че ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа, от 
което приблизително 6 милиона живеят в ЕС, не само в етническо, но също така и 
в голямо социално-икономическо многообразие и изправени пред множествена 
дискриминация; като има предвид, че около 80 % от ромите живеят под прага на 
риска от бедност в тяхната страна; като има предвид, че 43 % от ромите (56 % от 
които са мъже и 29 % са  жени) са под някаква форма на платена заетост в 
сравнение със средното за ЕС равнище от 70 % през 2015 г.1; като има предвид, че 
50 % от ромите на възраст между 6 и 24 години не посещават училище и че 63 % 
от младите роми (на възраст 16 – 24 години) не са заети с работа, учене или 
обучение (NEET) в сравнение със средното за ЕС равнище от 12 %2; като има 
предвид, че нарастващият дял на незаетите с работа, учене или обучение роми е 
област, в която положението се е влошило през 2016 г. в сравнение с 2011 г.3;

Д. като има предвид, че равенството между половете и положението на ромските 
деца и младежи са две ключови области в контекста на интеграцията и 
приобщаването на ромите, които не са достатъчно застъпени както на равнище 
ЕС, така и на равнището на държавите членки4; като има предвид, че значителна 

1Доклад на Комисията от 5 септември относно изпълнението на националните стратегии за интегриране 
на ромите COM(2019)0406, стр. 3.
2COM(2019) 0406, стр. 4.
3Мерки за приобщаване на ромите, докладвани съгласно рамката на ЕС за НСИР, SWD (2019) 320 final, 
ЧАСТ 1/2, стр. 18.
4 Експертни доклади, основаващи се на ориентирани към бъдещето аспекти на оценката на рамката на ЕС 
за национални стратегии за интегриране на ромите, като се отчита многообразието на ромското 
население в инициативата на ЕС за равенство и приобщаване на ромите за периода след 2020 г., януари 
2020 г., стр. 16.
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част от жените от ромски произход живеят в несигурно положение и са изправени 
пред специфично положение на уязвимост поради междусекторната 
дискриминация;  като има предвид, че равенството между жените и мъжете 
трябва да бъде гарантирано и насърчавано във всички области, включително в 
участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа, заплащането, 
обучението за квалификация, професионалната промяна, развитие и напредък;

Е. като има предвид, че условията на живот на ромите, тяхното равнище на 
образование и здравословното им състояние определят техния социално-
икономически и трудов статус; като има предвид, че ромите често са изправени 
пред порочен кръг на бедност, изключване, ниско образование и ниска 
квалификация, което им пречи да намерят стабилна работа, тъй като не отговарят 
на изискванията за работа;  като има предвид, че трайните социално-
икономически и здравни неравенства и различните форми на дискриминация, 
включително антициганизмът и възрастовата дискриминация, поставят ромите, 
особено възрастните хора, в особено уязвимо положение;

Ж. като има предвид, че борбата със структурната дискриминация на ромите, 
включително приоритетните области на образованието, заетостта, достъпа до 
здравеопазване и жилищно настаняване, и постигането на значително подобрение 
в социално-икономическия им статус, зависи от увеличаването на социалния и 
културния капитал в средите с присъствие на ромски общности и на дългосрочния 
подход с участието на множество заинтересовани страни по отношение на 
интегрирането на ромите с активното участие на ромите на всички етапи;

З. като има предвид, че събирането на данни относно равенството се отнася до 
всички видове групирани по определени признаци данни, използвани за оценка на 
сравнителната ситуация на конкретни групи, изложени на риск от дискриминация, 
за разработване на публични политики, които допринасят за насърчаване на 
равенството и за оценка на тяхното прилагане, и се осъществява въз основа на 
доказателства, а не само на предположения; като има предвид, че събирането на 
такива данни (напр. данни, разкриващи етнически произход или религия) изисква 
изключителното съгласие на субектите на събирането на данни и често може да 
бъде спорно; като има предвид, че това, което ясно е забранено, е расово или 
етническо профилиране, при което хората без тяхно съгласие биват 
идентифицирани въз основа на възприятието на трети страни или на 
генерализиране, основано на раса, етническа принадлежност, религия или 
национален произход; 

И. като има предвид, че лицата, принадлежащи към малцинствени групи, 
продължават да бъдат дискриминирани, когато кандидатстват за работа, и дори 
след като получат работно място и продължават да са обект на неравно третиране; 
като има предвид, че по-ниските заплати, липсата на перспективи за 
професионално развитие, несигурните и трудни условия на труд, явленията на 
„лепкавия под“ и „стъкления таван“, тормозът и неправомерните уволнения са 
само част от проявите; като има предвид, че е по-вероятно етническите 
малцинства да имат по-ограничен достъп до права на заетост и защита; като има 
предвид, че етническата принадлежност явно също има значение по отношение на 
тормоза на работното място и изглежда е основна пречка за напредването в 
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професионалното развитие;

Й. като има предвид, че по-голямата част от ромските общности, по-специално тези 
в Централна и Източна Европа, живеят в сегрегирани населени места, често в 
райони с голямо въздействие върху околната среда, изключени от обществото и 
изправени пред пространствена сегрегация, неотговарящи на стандартите условия 
и бедност; като има предвид, че според доклада на Комисията от 5 септември 
относно прилагането на националните стратегии за интегриране на ромите 
(COM(2019)0406), една трета от ромските домакинства нямат достъп до течаща 
вода, малко над половината от тях имат домашна тоалетна с казанче или душ, а 
през 2016 г. 78 % от ромите живеят в пренаселени жилища; като има предвид, че 
един на всеки 10 души живее в жилище без електричество; като има предвид, че 
наличните данни и показатели за резултатите от представителни проучвания от 
девет държави членки показват, че до голяма степен положението в областта на 
жилищното настаняване е останало непроменено между 2011 г. и 2016 г., като в 
някои държави членки са налице само някои подобрения по отношение на 
достъпа до вода и основните удобства;

К. като има предвид, че териториалната сегрегация продължава да бъде едно от 
основните предизвикателства в областта на жилищното настаняване; като има 
предвид, че 43 % от ромите са подложени на дискриминация, когато се опитват да 
закупят или наемат жилища и не са достатъчно осведомени за своите права по 
отношение на равенството5; като има предвид, че липсващи вещи и лични 
документи, като свидетелства за раждане и лични карти, представляват бариера 
пред достъпа до жилищно настаняване, обществени услуги или основни услуги за 
държавна помощ;

Л. като има предвид, че трудностите пред ромите се увеличиха от кризата, свързана 
с COVID-19, тъй като икономическите и социалните последици от кризата 
засегнаха ромското население, по-специално жените, и задълбочават 
съществуващите неравенства във всички приоритетни области на приобщаването 
на ромите; като има предвид, че ромите са изложени на извънреден риск от това 
да страдат от отрицателните последици от кризата, свързана с COVID-19, и ще 
имат ограничен достъп до здравеопазване, образование, социални обезщетения - 
включително обезщетения за безработица, или каквито и да било други мерки, 
насочени към смекчаване на въздействието на коронавируса;

М. като има предвид, че недостатъчната транспортна инфраструктура, недостигът на 
публични административни органи и услуги, по-специално на висококачествени 
образователни институции и здравни услуги засилват регионалните различия и 
„гетоизацията“;

1. изтъква факта, че ромите са сред най-големите малцинствени групи в Европа, 
които са изправени пред най-високите равнища на бедност, структурна 
дискриминация и социално изключване, и че техните основни права, по-
специално икономически и социални права, не се зачитат; отбелязва със 
съжаление, че въпреки икономическия просперитет в ЕС и въпреки рамката на ЕС 
за национални стратегии за интегриране на ромите (НСИР) и Кохезионния фонд, 

5 COM(2019)0406.
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въведените през последното десетилетие мерки по отношение на социалното 
приобщаване на ромите, цялостното положение на ромите в ЕС е в стагнация и 
напредъкът в областта на жилищното настаняване, заетостта, образованието и 
здравеопазването е ограничен; призовава местните органи и правителствата 
ефективно да прилагат НСИР;  призовава Комисията да даде пример и да въведе 
политика за интегриране на ромите на всички равнища на своите политики, 
програми и проекти с цел предотвратяване на дискриминацията и оказване на 
помощ за активизиране на приобщаването на ромите към нашите общества;  
призовава Комисията да поддържа междусекторен и многостранен подход към 
НСИР и да насърчава активното участие на ромите, от подготовката им до 
изпълнението;

2. призовава Комисията да определи задължителни общи и конкретни цели и мерки 
за държавите членки, ясен график и ясни и обвързващи изисквания за напредък, 
както и показатели за успех и подходящо финансиране за изпълнението на 
следващата рамка на ЕС за НСИР; призовава местните органи и правителствата да 
определят като приоритет изпълнението на НСИР;

3. припомня резолюцията си от 12 февруари 2019 г. относно необходимостта от 
подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване 
на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата срещу антиромските 
настроения6; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предложат 
и да се ангажират с амбициозна, всеобхватна и обвързваща стратегическа рамка 
на ЕС за равенство между ромите, социална и икономическа справедливост и 
борба с антициганизма за периода след 2020 г. с конкретни общи цели на 
равнището на ЕС и минимални стандарти, които държавите членки могат да 
превърнат в национални цели, и в която специфичните особености на отделните 
държави са от значение, доколкото те имат за цел постигането на повече от 
минималните стандарти, и да гарантират, че множествената и многосекторната 
дискриминация, интегрирането на принципа на равенство между половете и 
чувствителен по отношение на децата подход са съответно предмет на внимание;

4. подчертава необходимостта от прекъсване на порочния кръг на бедността на 
засегнатите роми чрез предприемане на ефективни целенасочени действия от най-
ранна възраст, тъй като целенасочените мерки на всички равнища на 
образованието могат да бъдат ефективни средства за борба с бедността, 
подчертава необходимостта от засилване на прехода към по-висока степен на 
образование и от подкрепа за тези мерки с използване на социални инвестиции;

5. призовава да се обърне по-голямо внимание на онези държави членки, които имат 
значително ромско население и история на доста неефективни мерки; изтъква, че 
Комисията следва да наблюдава и да оказва по-добра подкрепа на тези държави 
членки и техните политики и мерки;

6. призовава Комисията и държавите членки да гарантират приобщаващо равенство 
за хората от ромски произход, като се обърне специално внимание на жените и 
момичетата и на лицата с увреждания, които са жертви на междусекторна 

6 Приети текстове, P8_TA(2019)0075.
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дискриминация – във всички области на живота;

7. призовава държавите членки да приемат Директивата на Съвета от 2 юли 2008 
година за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, COM(2008)0426);

8. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да включат бедността, с 
особен акцент върху детската бедност, социалното изключване и антициганизма и 
недискриминацията като хоризонтални измерения чрез четирите ключови области 
на стратегията на ЕС за ромите и НСИР, като по този начин гарантират, че 
равенството, възможностите за устойчива заетост, приобщаващото образование, 
качественото жилищно настаняване и подходящото здравно обслужване 
допринасят за цялостното подобряване на благосъстоянието на ромите, както и че 
множествената и междусекторната дискриминация, интегрирането на принципа 
на равенство между половете и ориентираният към децата подход са разгледани 
по подходящ начин както в стратегическата рамка на ЕС за НСИР за периода след 
2020 г., така и в НСИР; призовава местните и регионалните органи и 
правителствата да определят като приоритет приемането, преразглеждането и 
изпълнението на НСИР в съответствие със стратегическата рамка на ЕС за 
периода след 2020 г. и да гарантират тясна връзка на тези стратегии с основните 
политики;

9. призовава Комисията да гарантира равнопоставеното участие на ромски 
организации на гражданското общество, експерти и членове на общността, по-
специално на онези, които развиват дейност на местно и регионално равнище в 
политическия дебат и при вземането на решения;

10. признава, че за да се гарантират социалните и икономическите права на ромите, 
следва да се обмисли по-всеобхватен подход, който включва това, да се засили 
институционалното признаване на ромското малцинство като социален участник 
и ефективното и организирано участие на представителните организации на 
ромското гражданско общество, като по този начин се даде възможност за 
пълноценното им участие в изпълнението, мониторинга и оценката на 
икономическите и социалните политики; призовава Комисията да обмисли 
участието на ромите като задължителен общ стандарт за качество за бъдещата 
стратегическа рамка на ЕС и националните стратегии, както и това финансовите и 
структурните механизми да гарантират равно и качествено участие;

11. изтъква факта, че заетостта има определящо значение за социалното приобщаване 
и че поради това етническите малцинства трябва да имат възможност да участват 
пълноценно на пазара на труда, и че принципът „равен статут и равно заплащане 
за равен труд“ трябва да се прилага за всички работници;

12. призовава Комисията да представи съобщение относно насоки и стандарти за 
политиките за наемане на работа без дискриминация за държавите членки и 
работодателите, включително препоръки за приемането на планове за равенство 
на равнището на дружествата и в секторните колективни споразумения, както и 
създаването на работни групи по многообразието на работното място, 
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включително справяне със стереотипите, предразсъдъците и отрицателните 
нагласи, предотвратяване на дискриминацията при наемането на работа, 
насърчаването, заплащането и достъпа до обучение; подчертава факта, че тези 
планове за действие в областта на равенството следва да се използват и за 
насърчаване на етническото и културното многообразие на работното място, за 
разработване на вътрешни правила срещу расизма, свързаната с расизма 
дискриминация и тормоз на работното място, за наблюдение и преглед на 
назначаването на работа, напредването и задържането на работна сила чрез мерки 
за равенство, за да се установят преките или непреките дискриминационни 
практики и да се приемат коригиращи мерки за намаляване на неравенството във 
всяка от тези области и за тази цел да се събират данни за равенството по 
отношение на стандартите за неприкосновеност на личния живот и основните 
права;

13. призовава Комисията да приеме обща рамка на ЕС за събиране и анализ на 
надеждни и сравними групирани по определени признаци данни относно 
равенството за целите на борбата с дискриминацията, включително в областта на 
заетостта; добавя, че това следва да включва показатели за пазара на труда за 
измерване на равенството, включително заетостта на мигрантите и 
малцинствените групи, при пълно зачитане на стандартите за неприкосновеност 
на личния живот и основните права;

14. изтъква, че най-важните въпроси, за които трябва да се намери решение в 
областта на заетостта на ромите, са ефективният преход от образованието към 
отворения пазар на труда, като се има предвид високият процент на непосещение 
на учебни занятия, отсъствия и преждевременно напускане на училище, които 
засягат ромските деца и младежи; подчертава значението на справянето с 
отрицателните стереотипи, които често са най-големите пречки пред 
придобиването на трудова заетост;  подчертава значението на справянето с 
различните форми на недеклариран труд, дискриминация от страна на 
работодателите, съчетаване на търсенето на работна ръка с предлагането на 
работна ръка и справяне с нарастващия дял на ромите, които не участват в 
никаква форма на образование; 

15. призовава Комисията да изпълни своя ангажимент да приеме план за действие за 
прилагане на европейския стълб на социалните права и да включи приобщаването 
на ромите като показател в набора от социални показатели; настоятелно 
призовава Комисията и държавите членки да отделят специално внимание на 
ромското население, за да отразят специфичното му положение и да осигурят 
качествена заетост за него, достъп до достойни работни места, справедливо 
възнаграждение и условия на труд и да гарантират, че системите за социална 
закрила и социалните услуги са адекватни, достъпни и се използват от всички 
потенциални бенефициери, като включват всеобщо здравно осигуряване без 
дискриминация, както и схеми за минимален доход и пенсионни права;

16. припомня, че държавите членки са предприели редица мерки за подобряване на 
посещаването на училище от деца от ромски произход, като осигуряване на 
безплатна храна и безплатни учебници в училищата, както и разширяване на 
задължението за посещаване на детска градина/предучилищно образование от по-
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ранна възраст за всички деца. изтъква, че тези добри практики следва да бъдат 
продължени;

17. призовава държавите членки да гарантират, че когато хора от ромски произход 
упражняват своите права на мобилност, те могат да имат достъп до всички 
необходими здравни грижи в държавата членка, в която пребивават; подчертава, 
че нито бедността, нито статутът на пребиваване на което и да е лице следва да 
представляват пречка пред достъпа до здравни и социални услуги; 

18. призовава държавите членки да инвестират в механизми за наблюдение и 
подаване на жалби, които са подкрепени с ресурси, достъпни и ефективни за 
всички работници, независимо от тяхната националност или статут на 
пребиваване, за да защитят работниците от ответни действия на работодателите и 
вредни последици, както и да подкрепят организациите на гражданското 
общество по отношение на предоставянето на информация на работниците 
относно техните права и начините за упражняването им;

19. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че планът за 
възстановяване и новата многогодишна финансова рамка за периода (МФР) 2021 
– 2027 г. са тясно свързани със стратегическата рамка на ЕС за равните 
възможности, приобщаването и участието на хората с ромски произход, с нейните 
обвързващи цели и с изпълнението им от националните стратегии за интегриране 
на ромите; подчертава за тази цел необходимостта от системно събиране на 
надеждни данни, групирани по пол и възраст, с цел да се предостави информация 
за анализа на нуждите и контекста, и да се предоставят насоки по отношение на 
определянето на цели и показатели за въздействието, за да се гарантира най-
добрият резултат от гледна точка на посрещането на нуждите от планиране и 
определяне на бюджет както на национално равнище, така и на равнище ЕС;

20. настоятелно призовава Комисията и Съвета да обърнат внимание на 
неравностойното положение, в което се намират ромите в ЕС, в рамките на 
Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +); припомня своята резолюция от 4 
април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +)7, чийто член 4, 
параграф 1, точка viiia) съдържа конкретната цел за „борба с дискриминацията и 
насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани 
общности, като например ромите“;

21. призовава Комисията да направи внимателна оценка на показателите за 
въздействието на интеграцията на ромите за периода 2014 – 2020 г. и да определи 
най-добрите практики и недостатъците; припомня, че мониторингът на 
интегрирането на ромите трябва да бъде подобрен въз основа на инвестиционен 
приоритет 9 (ii) на ЕСФ, съответните специфични цели в оперативните програми 
на ЕСФ и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), и използването на 
общия показател за резултатите от ЕСФ за участниците, както и специфичните 
показатели и цели на програмата;

22. препоръчва Комисията да улесни обмена на най-добри практики между 

7 Приети текстове,  P8_TA(2019)0350.
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държавите членки и да наблюдава ситуацията, за да предоставя редовни оценки;

23. призовава Комисията и държавите членки да включат представители на ромските 
общности, включително младежи, в процесите на консултации и вземане на 
решения както на равнище ЕС, така и на национално равнище; 

24. припомня, че ролята на местните и националните правителства, силните 
партньорства и ангажираността на местните заинтересовани страни, като 
местните общини и училищните инспекторати, са от ключово значение за 
постигането на устойчива интеграция на ромите;

25. подчертава необходимостта от спешно и цялостно ангажиране от страна на 
съответните държавни органи с цел премахване на сегрегацията на ромските 
ученици в училищата, увеличаване на участието им в целия цикъл на 
образованието и осигуряване на същото качество и приобщаващо общо обучение 
за всички; отбелязва със съжаление факта, че неправилното диагностициране на 
ромските деца като лица със специални образователни потребности все още е 
обща дискриминационна практика, която води до несъразмерно голям брой 
ромски деца, посещаващи „специални“ училища, като по този начин ги отделя от 
общата училищна система и те често получават по-ниско от средното 
образование; припомня решенията на Европейския съд по правата на човека и 
производствата за установяване на нарушение, свързани с дискриминация в 
училищата на роми срещу три държави членки: Чехия (2014 г.), Словакия (2015 
г.) и Унгария (2016 г.); счита, че през последните години се наблюдава никакво 
или малко подобрение въпреки усилията на Комисията; призовава Комисията да 
направи оценка на съответните корективни мерки и тяхното въздействие върху 
децата от ромски произход и ако те се счетат за недостатъчни и недостатъчно 
ефективни, да отнесе тези дела до Съда на Европейския съюз; 

26. припомня значението на ролята на преподавателите от ромски произход и тяхното 
присъствие в образователните органи, когато става въпрос за подпомагане на 
процеса на десегрегация и насърчаване на ромите да участват в програми за учене 
през целия живот и образование за възрастни; препоръчва трайното обучаване и 
наемане на роми като ментори на младежи и медиатори при образованието в 
подкрепа на преходите в образованието и към пазара на труда; изтъква 
необходимостта от по-ясна насоченост към ромите на активни политики на пазара 
на труда, включително Гаранцията за младежта, и от систематичен мониторинг и 
борба срещу дискриминацията по отношение на достъпа до пазара на труда и на 
работното място; призовава за обучение на публичните служби по заетостта 
относно начините за достигане до маргинализираните групи и работа с тях;

27. призовава за променена обща селскостопанска политика (ОСП), която би дала 
възможност за и би насърчавала иновативни форми на селскостопански труд, 
включително социални кооперативи за ромските общности, и би могла също така 
да играе важна роля при създаването на справедлива, здравословна и 
екологосъобразна система за храните; подчертава, че подобни действия биха 
допринесли за постигането на целите на Европейския зелен пакт; призовава за 
насърчаването и обмена на най-добри практики в тази област сред държавите 
членки;
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28. призовава Комисията и държавите членки да развият координирани подходи за 
интегрирането на ромските деца в обществото; призовава, следователно, за 
спешното приемане на Европейската гаранция за децата в ЕСФ+ с разпределени 
ресурси в подкрепа на спасяването на поколение от бедността;

29. подчертава, че бариери пред услугите на здравеопазване и липсата на основно 
разбиране за здравето допълват широкоразпространената сегрегация на учениците 
от ромски произход в училище; подчертава, че в допълнение към 
широкоразпространения антициганизъм в обществата, в които живеят ромите, 
структурните неблагоприятни условия, пред които са изправени по отношение на 
включването в предучилищното образование и социалното изключване, 
представляват първопричините за сегрегираните училища и дискриминацията 
срещу ромските деца, което води до омагьосан кръг от безработица и бедност; 
подчертава, че предприемането на мерки по отношение на първопричините, при 
същевременно увеличаване на осведомеността, е от ключово значение;

30. приветства усилията, положени от някои държави членки, които са приели 
законодателни инструменти с оглед да се гарантира съответствието между 
качеството и равенството в образованието, като същевременно са въвели 
приобщаващо образование;  отбелязва, че целта на подобни мерки е при децата от 
ромски произход, както и от всички останали групи в неравностойно положение, 
да се постигне най-голямата възможна степен на интеграция в образователната 
система от образованието в ранна детска възраст до гимназиалния етап на 
средното образование, което е предпоставка за личностно развитие на детето и 
кариера;

31. припомня, че общото мнение относно ромските медиатори и програмите за 
подкрепа в областта на здравеопазването е положително, например по отношение 
на улесняването на достъпа на ромската общност до услуги на здравеопазване, 
подобряване на техния достъп до хигиенни и санитарни съоръжения и мерки по 
отношение на специфични здравни потребности на жените от ромски произход; 
подчертава, че програмите за ромски медиатори в областта на здравеопазването в 
България, Румъния и Словакия бяха развити от техните респективни правителства 
и техните оценки показват положителни промени (т.е. по-малко дискриминиращо 
поведение, демонстрирано от страна на доставчиците на здравни услуги, и по-
малко други пречки, които предотвратяват достъпа до здравеопазване, в 
допълнение към образователни дейности, насочени към общностите); подчертава, 
при все това, че оценката на такива програми показва необходимостта от 
преминаване към нови и по-ефективни подходи, като се премине от ромски 
медиатори към институционална реформа за справяне с институционалната 
дискриминация в система8;

32. изтъква значението на подкрепата за участието на родителите в училищните и 
образователните дейности, както и на увеличаването на тяхната осведоменост по 
отношение на значението на предучилищното образование, записването на децата 
в училище и присъствието в училище; отбелязва със съжаление, че децата от 

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szira J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, ‘A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion’ („Мета-оценка на действия за приобщаване на ромите“), Служба за публикации на 
Европейския съюз, Люксембург, 2019 г.
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ромски произход в някои държави членки все още се сблъскват с ограничен 
достъп до предучилищно образование и грижи;  отбелязва със съжаление, че ЕС и 
държавите членки далеч не са постигнали целите, определени в рамката на ЕС за 
приобщаване на ромите;  

33. призовава държавите членки да гарантират, че компетентните регионални и 
местни органи, заедно с гражданското общество и икономическите участници, 
прилагат насочени към ромите политики в областта на заетостта и социалните 
политики и наблюдават техните резултати, като не изключват други групи от 
обществото в подобно положение; освен това призовава държавите членки да 
приемат превантивни и корективни мерки за преодоляване на стереотипите и 
антициганизма на пазара на труда, да превърнат предоставянето на възможности 
на търсещите работа роми в приоритет за публичните служби по заетостта и 
работодателите, и да предоставят паралелно подкрепа за намирането на работа 
чрез изучаване на професия, стажове с обучение в областта на информационните 
технологии и езиково обучение и насърчаването на предприемачески умения; 
подчертава ключовата роля на публичните служби по заетостта за насърчаване на 
заетостта на ромите в публичния сектор и за достигане до търсещи работа роми в 
неравностойно положение;

34. подчертава значението на насърчаването на достъпа до образование, висше 
образование, чиракуване и професионално образование и обучение (ПОО) за 
ромите с цел насърчаване на тяхното икономическо и социално приобщаване. 
счита, че ПОО е все още в недостатъчна степен признато като приоритет и 
решение, което предлага средство за мобилизиране и предоставяне на 
възможности за ромите; насърчава държавите членки да гарантират, че схемите за 
професионално обучение, насочени към ромите, отразяват специфичното им 
положение, както и повишените изисквания на пазара на труда:  припомня, че 
стареещото население на Европа е изправено пред недостиг на квалифицирана 
работна ръка и в тази връзка младото ромско население не следва да се разглежда 
като тежест, а като възможност и потенциална бъдеща работна сила; призовава 
държавите членки да насърчават по-силен ангажимент на предприятията, особено 
на местно равнище, и да обмислят подкрепа за развитието на социалните 
предприятия с цел създаване на устойчиви работни места за ромите с особено 
внимание към ромските жени;

35. изтъква, че ромите често работят при несигурни условия на заетост или 
нетипични ситуации на заетост; категорично застъпва становището, че новият 
инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица 
при извънредни обстоятелства (SURE) следва да бъде насочен към най-уязвимите 
в държавите членки;

36. призовава Комисията да приведе правото на ЕС в съответствие с правната рамка 
на ООН по отношение на правото на човека на вода и да разшири приложимостта 
на свързаните с водата директиви, така че да се включат проблемите с 
достъпността и финансовата достъпност на водоснабдяването и свързаните с това 
услуги; призовава Комисията да развие показатели и механизми за мониторинг по 
отношение на социалното равенство при достъпа до вода и хигиена в държавите 
членки, да възложи на Агенцията на ЕС по основните права да осъществява 
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ежегодно събиране на данни и да задели средства за справяне с ограничения 
достъп до вода и хигиенно-санитарни услуги за социално изключените и 
етнически дискриминирани групи;

37. призовава държавите членки да положат съгласувани усилия за повишаването на 
осведомеността и информирането на обществеността по отношение на 
приобщаването на ромите;

38. призовава държавите членки да сведат до минимум последиците от пандемията от 
COVID-19 в твърде населените и нечовешки жилищни условия, при които живеят 
ромите, чрез легализиране на неформалните им селища, инвестиране в 
инфраструктура и подобряване на жилищните условия за легализирани наскоро 
селища и предоставяне на достатъчно и подходящи места за спиране за ромите с 
неуседнал начин на живот; призовава държавите членки да предоставят, като 
алтернатива, постоянно, достойно, финансово достъпно, безопасно с оглед на 
околната среда и без сегрегация жилищно настаняване за ромите, които 
понастоящем живеят в неформални селища;

39. призовава държавите членки да приемат в рамките на кризата с COVID-19 
спешни мерки в областта на водата, подходящите санитарни условия, 
електричеството и необходимата инфраструктура в бедните ромски общности; 
призовава държавите членки да включат в пълна степен ромските селища в мерки 
за дезинфекция, да забранят отмяната на основни комунални услуги по време на 
пандемията, да обмислят възможността за субсидиране на разходите за 
потребление на най-уязвимите лица и тези, които са загубили доходи, или да 
замразят плащанията до края на срока на плана за възстановяване, да предоставят 
финансова подкрепа за самотните родители/самотните майки за грижи за деца, 
плащания на наем и други домакински разходи, за да се облекчат финансовите 
затруднения, особено с оглед на загубата на работни места;

40. призовава държавите членки да гарантират, че нито един човек от ромски 
произход не е пренебрегнат в резултат от кризата с COVID-19 като подкрепят 
уязвимите работници от ромски произход, особено жените и самотните родители; 
както и чрез включване на специфични разпоредби и показатели относно ромите 
при прилагането на европейските инструменти за временно подпомагане (напр. 
SURE и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD));

41. припомня, че Директивата за равнопоставеността на расите9 предвижда защита и 
гаранции за равно третиране по отношение на достъпа до и предоставянето на 
стоки и услуги, включително жилищно настаняване, което е преди всичко в 
правомощията на националните и регионалните правителства; изтъква, че 
нарушаването на правата на ромите на жилищно настаняване и предоставянето за 
тях на незадоволителен достъп до жилищно настаняване и комунални услуги има 
отрицателно въздействие върху образованието, заетостта и здравословното 
състояние, както и неблагоприятно въздейства върху социалното приобщаване 
като цяло; изтъква необходимостта от гарантиране на подходящо и ефективно 

9 Член 3, параграф 1, буква з) от Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 
19.7.2000 г., стр. 22);
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транспониране и подходящо изпълнение на Директивата;

42. подчертава, че в областта на целенасочените действия по жилищно настаняване е 
важно да се установи процес на участие на ромите от самото начало; предлага 
политиките на жилищно настаняване да бъдат основани на концепцията за 
споделяне на разходите или принос на бенефициерите за жилищно настаняване и 
комунални услуги, когато ромски бенефициери биха могли да организират 
разгръщане на техни собствени инициативи и да участват в планирането на 
техните собствени селища10;

43. призовава държавите членки да насърчават пространствената десегрегация и да 
ангажират бенефициери от ромски произход в разработването и изпълнението на 
проекти за жилищно настаняване, за да намаляват и предотвратяват 
принудителното изселване, да предприемат мерки по отношение на бездомността 
и да предоставят достатъчно и подходящи места за спиране за ромите с неуседнал 
начин на живот; изтъква, че географската изолация и жилищната сегрегация не 
допускат хората от етнически малцинства до достойни работни места, независимо 
от тяхното равнище на квалификация; отбелязва, че намирането на решения по 
отношение на изселванията чрез ангажирането на различни институции е от 
ключово значение, а мерките по отношение на жилищното настаняване на ромите 
следва да бъдат интегрирани в по-широки национални дейности и законодателни 
инициативи, насочени към програми за социално жилищно настаняване или 
подпомагане; посочва, че не следва да се извършват изселвания без 
предоставянето на заместващи стандартни, достъпни и качествени жилища в 
райони без сегрегация, с достъп до обществени услуги; подчертава неотложната 
необходимост от публични инвестиции за преодоляване на сегрегацията; 

44. призовава държавите членки да се позовават на географските неравенства, 
жилищната сегрегация и широкообхватния и многостранен характер на 
съществуващите недостатъци при планирането, насочването, изпълнението и 
мониторинга на мерки за приобщаване на ромите, тъй като териториалният 
подход може да бъде релевантен при планирането и изпълнението на мерки в 
областта на социалното приобщаване; препоръчва държавите членки да увеличат 
усилията си, когато става въпрос за осигуряване на достъп до безопасна питейна 
вода, канализация, канализационни системи и прилагане на правото на подходящ 
жизнен стандарт, както и правото на здравословна и безопасна среда; призовава 
Комисията и държавите членки да гарантират интегрирането на политиките за 
борба срещу антициганизма във всичките му форми и да признаят 
дискриминацията във връзка с околната среда като специфичен вид 
антициганизъм. препоръчва околната среда да бъде интегрирана в рамката за 
периода след 2020 г. и призовава Комисията да обърне внимание на различните 
форми на дискриминация в областта на околната среда; 

45. призовава към това, Европейският съюз и държавите членки да положат 
допълнителни усилия в постигането на съответствие между европейския 
семестър, ЕСФ+ и всички фондове на ЕС в периода 2021–2027 г. с НСИР и 
Европейския стълб на социалните права и настоятелно призовава държавите 

10 Мета-оценка на действия за приобщаване на ромите, Съвместен изследователски център, 2019 г., 
Служба за публикации на Европейския съюз
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членки публично да декларират дела от своите национални бюджети, отпуснат за 
тази цел, и да публикуват списък на финансираните проекти;

46. осъжда всяка форма на дискриминация при наемането на жилище или 
кандидатстването за работа; припомня, следователно, задължението на държавите 
членки по силата на Директивата за равнопоставеността на расите да посочват 
специализиран орган за насърчаването на всички лица без дискриминация, 
основана на расов признак или етнически произход; призовава държавите членки 
да засилят независимостта, ресурсите, мандата и правомощията на своите 
национални органи по равенството, за да се изправят срещу дискриминацията, 
включително институционалната дискриминация срещу ромите, чрез прилагането 
на препоръката на Комисията относно стандартите за органите по въпросите на 
равенството11;

47. призовава държавите членки да обърнат внимание на въпросите, свързани с 
жилищното настаняване и бездомността, чрез мерки като развитието на 
социалния жилищен фонд, насърчаването на недискриминационен достъп до 
социално жилищно настаняване или чрез подкрепа на успешни проекти, като 
например микрокредити за ромски семейства; изтъква многообещаващия подход 
на инициативите за „жилищно настаняване на първо място“ за предотвратяване и 
борба с бездомността; препоръчва държавите членки да разгледат възможността 
за преминаване от „модел на стълбата“ на предоставяне на услуги съответно към 
водени от принципа за настаняването услуги, които допълват предоставянето на 
жилищно настаняване със съпътстваща подкрепа, която обхваща аспекти на 
заетостта, образованието, здравеопазването и развитието на общностите; 
призовава държавите членки да се насочат към политики, които подкрепят хората, 
изправени пред бедност, включително ромите, така че те да могат да имат достъп 
до обикновени достойни работни места; призовава държавите членки да се 
насочат по-специално към младите хора, така че те да завършват средно 
образование;

48. признава, че в Регламента за общоприложимите разпоредби12 беше въведен 
конкретен приоритет за финансиране за ромите и че специфичните за всяка 
държава препоръки, свързани с приобщаването на ромите, се превърнаха в 
изискване за отпускане на средства за неговото насърчаване; призовава държавите 
членки и Комисията да гарантират, че тези промени ще доведат до конкретни 
проекти в полза на ромите по места13, независимо от категорията на региона; 
призовава Комисията да осъществява мониторинг на изпълнението на стратегиите 
на редовни срещи с държавите членки и да публикува доклади относно 
разпределянето на средства в тази посока; призовава Комисията да разгледа 

11 ОВ L 167, 4.7.2018 г., стр. 28.
12 Приложение XI относно предварителните условия, Част І: Тематични предварителни условия, 
инвестиционен приоритет 9.2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
13Мирга-Кружелника, Анна, „Преразглеждане на рамката на ЕС за ромите: Оценка на европейското 
измерение за бъдещето в периода след 2020 г.“, Институт „Отворено общество“, юни 2017 г., стр. 17.
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причините за ниския процент на усвояване в някои държави членки, в 
съответствие с препоръките, отправени от Европейската сметна палата (ЕСП) към 
държавите членки и Комисията в нейния специален доклад14;

49. отбелязва със съжаление слабата връзка между наличните инструменти за 
финансиране и стратегическите планове и целите, свързани със социално-
икономическото развитие и приобщаването на ромите; призовава държавите 
членки да въведат ефикасни механизми за наблюдение и надзор, за да се 
гарантира, че основни програми, включително тези, които са обхванати и 
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), се изразходват 
правилно и не се използват неправомерно; изтъква, че мониторингът е особено 
важен, за да се предвидят и смекчат всякакви потенциални рискове за успешното 
изпълнение на всяка намеса, и би продължил да подкрепя основани на 
доказателства инициативи в политиката и по-ефективно определяне на цели и 
разпределяне на ресурси; припомня, че ЕСП направи заключение през 2016 г., че 
ЕСИФ са разпределени между държавите членки в съответствие с показатели, 
които нямат конкретна релевантност по отношение на ромското население, и 
изрази становището, че тези показатели не са най-подходящия начин за 
определяне на това колко финансиране от ЕС за интеграцията на ромите следва да 
се разпредели за всяка държава членки; изтъква значението на методите на 
съпоставителна оценка на въздействието, за да се намали несъответствието между 
рамки на политиката и изпълнението по места; 

50. счита, че интегрирането продължава да бъде от значение, тъй като 
целенасочените мерки сами по себе си няма да бъдат достатъчно ефективни; 
поради това подчертава необходимостта от по-нататъшно интегриране на 
аспектите на интегрирането на ромите в политическите мерки на равнище ЕС и на 
национално равнище;

51. признава, че преносът на интервенция от една държава в друга не е механичен 
процес; целите, методите на работа и инструментите може да са преносими, но 
стратегиите и процедурите трябва да бъдат адаптирани към местните условия и 
тези условия може да са свързани с институционален капацитет, подкрепата на 
различните участници или местния контекст; призовава следователно държавите 
членки и Комисията да използват правилно методите на съпоставителната оценка 
на въздействието и да сравняват и обясняват различните резултати в държавите 
членки;

52. призовава Европейския съюз и държавите членки да укрепят данните и 
изследванията за по-добро идентифициране и разбиране на комбинираната 
дискриминация;  насърчава Комисията да следи многостранните аспекти на 
бедността и социалното изключване в ромските общности като използва 
комбинирания показател за изложеност на риск от бедност или социално 
изключване (AROPE) в Евростат;

53. насърчава Комисията да изгради иновативни, насочени към оказването на 

14Европейска сметна палата, Специален доклад № 14/2016, озаглавен „Инициативи на политиката и 
финансова подкрепа от страна на ЕС за интегриране на ромите – постигнат е значителен напредък през 
последното десетилетие, но са необходими допълнителни усилия на местно равнище“, 2016 г.
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въздействие и основани на данни подходи, които да се използват като пряк 
принос към следващото поколение програми (програма InvestEU за периода 2021-
27 г. и планирането на ЕСФ+) и стратегии (по-специално стратегията на ЕС за 
периода след 2020 г. за равенство и приобщаване на ромите).

54. подчертава, че последиците от избухването на пандемията от COVID-19 се 
чувстват най-вече от най-лишените, включително ромските общности, в цяла 
Европа; изтъква, че ЕС трябва да се съсредоточи върху непосредствените 
потребности на своите граждани, като дава бързи и адекватни отговори на 
съществуващи проблеми, за да се засили сближаването, да се увеличи доверието 
към институциите на ЕС и да се прилагат на практика ценностите на ЕС – особено 
солидарността; призовава Комисията и държавите членки да направят оценка на 
последиците от пандемията от COVID-19 за положението на ромските общности 
и да обмислят ефективни мерки; приветства предложеното укрепване на Фонда за 
европейско подпомагане за най-нуждаещите се лица съответно в тяхна подкрепа; 
отбелязва със съжаление, че пандемията от COVID-19 би могла да доведе до 
съкращения в следващата МФР за периода 2021—2027 г., което ще окаже 
отрицателно въздействие върху организациите на гражданското общество, които 
се застъпват за ромските общности, и следователно ще окаже влияние върху 
работата им по места.
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