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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke szerint 
szakpolitikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés 
és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket;

B. mivel a szociális jogok európai pillérének elfogadása elengedhetetlen a marginalizált 
csoportokba tartozó, például romani származású személyek társadalmi jogainak 
megerősítéséhez;

C. mivel határozottan üdvözöljük a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy a 2020 
utáni időszakra megerősített európai stratégiai keretet dolgoz ki a roma egyenlőségre, a 
társadalmi és gazdasági igazságosságra, valamint a cigányellenes küzdelemre 
vonatkozóan;

D. mivel a romák Európa legnagyobb, mind etnikai, mind társadalmi-gazdasági értelemben 
igen sokszínű etnikai kisebbsége, amelynek mintegy 6 millió EU-ban élő tagja 
többszörös megkülönböztetéssel szembesül; mivel a romák körülbelül 80%-a saját 
országának szegénységi küszöbe alatt él; mivel a romák 43%-a (ebből 56% férfi és 29% 
nő) végez valamilyen formában fizetett munkát, szemben a 2015. évi 70%-os uniós 
átlaggal1; mivel a 6 és 24 év közötti romák 50%-a nem jár iskolába, és a roma fiatalok 
(a 16–24 év közöttiek) 63%-a se nem foglalkoztatott, se nem részesül oktatásban vagy 
képzésben (NEET-fiatal), szemben az ilyen fiatalok 12%-os uniós átlagával2; mivel a 
roma NEET-fiatalok aránya 2016-ban nőtt a 2011-es adatokhoz képest3;

E. mivel a nemek közötti egyenlőség, valamint a roma gyermekek és fiatalok helyzete a 
roma integrációhoz és beilleszkedéshez kapcsolódó két olyan kulcsfontosságú terület, 
amellyel se uniós, se tagállami szinten nem foglalkoznak kellő mértékben4; mivel a 
roma nők jelentős része bizonytalan helyzetben él, és az interszekcionális 
megkülönböztetés miatt kiszolgáltatott helyzetben van; mivel a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget minden területen biztosítani kell, és elő kell mozdítani, ideértve a 
munkaerő-piaci részvételt, a foglalkoztatás feltételeit, a béreket, a képesítésre irányuló 
képzést, az életpályaváltást, a karrierkilátásokat és a munkahelyi előmenetelt is;

F. mivel a romák életkörülményei, iskolázottsági szintje és egészségi állapota 

1 A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról szóló, szeptember 5-i bizottsági jelentés 
COM(2019)0406, 3. o.
2 COM(2019)0406, 4. o.
3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere alapján bejelentett romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.
4 Szakértői jelentések a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020-ig érvényes uniós keretrendszere értékelésének 
előretekintő szempontjai alapján, figyelembe véve a roma népesség sokszínűségét a roma egyenlőségről és 
befogadásról szóló, a 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós kezdeményezésben, 2020. január, 16. o.
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meghatározzák társadalmi-gazdasági és munkaerő-piaci helyzetüket; mivel a romák 
gyakran a szegénység, a kirekesztés, az alacsony iskolai végzettség és az alacsony 
képzettség ördögi körében élnek, ami megakadályozza őket abban, hogy stabil 
munkahelyet találjanak, mivel nem felelnek meg a munkahelyi követelményeknek; 
mivel a fennálló társadalmi-gazdasági és egészségügyi egyenlőtlenségek és a 
megkülönböztetés különböző formái, beleértve a cigányellenességet és az életkor 
szerinti megkülönböztetést, különösen veszélyeztetett helyzetbe hozzák a romákat, 
különösen az időseket;

G. mivel a romák strukturális megkülönböztetése elleni küzdelem – ideértve az oktatás, a 
foglalkoztatás, az egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz való hozzáférés kiemelt 
területeit, valamint társadalmi-gazdasági státusuk jelentős javulását – a roma 
közösségekkel rendelkező környezetben a társadalmi és kulturális tőke növelésén, 
valamint a roma integrációra vonatkozó hosszú távú, több érdekelt felet tömörítő 
megközelítésen alapul, a romák minden szakaszban történő aktív részvételével;

H. mivel az egyenlőségre vonatkozó adatgyűjtés az összes olyan alábontott adatra 
vonatkozik, amely a megkülönböztetés veszélyének kitett konkrét csoportok egymáshoz 
képesti helyzetének felmérésére, az egyenlőség előmozdítását elősegítő közpolitikák 
kidolgozására és végrehajtásuk értékelésére szolgál, és ezt az adatgyűjtést bizonyítékok 
és nem pusztán feltételezések alapján kell végezni; mivel az ilyen adatok (azaz etnikai 
származásra vagy vallásra vonatkozó adatok) összegyűjtéséhez az adatgyűjtés 
alanyainak kizárólagos hozzájárulása szükséges, és az adatgyűjtés gyakran 
ellentmondásos lehet; mivel egyértelműen tilos a faji vagy etnikai profilalkotás, amikor 
az embereket hozzájárulásuk nélkül harmadik fél észleletei vagy általánosítása alapján, 
fajra, etnikai hovatartozásra, vallásra vagy nemzetiségi származásra tekintettel 
azonosítják;

I. mivel a kisebbségi csoportokhoz tartozó személyeket továbbra is hátrányos 
megkülönböztetés éri, amikor munkát keresnek, és ha fel is veszik őket, egyenlőtlen 
bánásmódban van részük; mivel az alacsonyabb bérek, a karrierlehetőségek hiánya, a 
bizonytalan és nehéz munkakörülmények, az előrelépés lehetőségének hiánya és az 
üvegplafon, a zaklatás és a visszaélésszerű elbocsátás csak néhány ennek 
megnyilvánulásai közül; mivel az etnikai kisebbségek nagyobb valószínűséggel kevésbé 
férnek hozzá a foglalkoztatási jogokhoz és a védelemhez; mivel az etnikai származás 
láthatólag a munkahelyi zaklatás esetében is számít, és komoly akadálynak tűnik a 
karrierépítésben;

J. mivel a roma közösségek többsége, különösen a közép- és kelet-európaiak, szegregált 
településeken él, gyakran olyan területeken, amelyek jelentős környezeti hatásoknak 
vannak kitéve, ki vannak zárva a társadalomból, térbeli szegregációval, a normáktól 
elmaradó körülményekkel és generációs szegénységgel szembesülnek; mivel a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról szóló, szeptember 5-i bizottsági jelentés 
(COM(2019)0406) szerint a roma háztartások egyharmada nem rendelkezik folyóvízzel, 
alig több mint fele rendelkezik a házon belül öblítős vécével vagy zuhanyzóval, és 
2016-ban a romák 78%-a túlzsúfolt lakásban élt; mivel az emberek egy tizedének 
otthonában nincs villamos áram; mivel a kilenc tagállam reprezentatív felméréseiből 
rendelkezésre álló adatok és eredménymutatók szerint a lakhatási helyzet 2011 és 2016 
között nagyjából változatlan maradt, és csak néhány tagállamban javult némileg a 
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vízhez és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés;

K. mivel továbbra is a térbeli szegregáció az egyik legfontosabb probléma a lakhatás 
területén; mivel a romák 43%-át hátrányos megkülönböztetés éri a lakásvásárlás vagy -
bérlés során, és nem ismerik kellőképpen az egyenlőséghez fűződő jogaikat5; mivel az 
ingatlanokmányok és személyes okmányok – például születési anyakönyvi kivonatok és 
személyazonosító igazolványok – hiánya akadályozzák a lakhatáshoz, a 
közszolgáltatásokhoz vagy az alapvető állami támogatási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést;

L. mivel a Covid19-válság fokozta a romák nehézségeit, mivel a válság gazdasági és 
társadalmi következményei hatással voltak a roma népességre, különösen a nőkre, és 
elmélyítették a romák befogadásának valamennyi kiemelt területén már meglévő 
egyenlőtlenségeket; mivel igen jelentős a kockázata annak, hogy a romák különösen 
megszenvedik a Covid19-válság negatív következményeit, és korlátozott mértékben 
férnek majd hozzá az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a szociális juttatásokhoz, 
többek között a munkanélküli-ellátásokhoz vagy a koronavírus hatásának enyhítését 
célzó bármilyen más intézkedéshez;

M. mivel a rossz közlekedési infrastruktúra, a közigazgatási szervek és szolgáltatások 
hiánya, különös tekintettel a magas színvonalú oktatási intézményekre és az 
egészségügyi ellátásra, súlyosbítja a regionális különbségeket és a gettósodást;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az egyik legnagyobb kisebbségi csoport Európában, 
amelyben a legmagasabb a szegénység, a strukturális megkülönböztetés és a társadalmi 
kirekesztés aránya, és hogy alapvető, főleg gazdasági és szociális jogaikat nem tartják 
tiszteletben; sajnálattal állapítja meg, hogy az Unió gazdasági jóléte, a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere, valamint a kohéziós alapok keretében 
az elmúlt évtizedben a romák társadalmi befogadásának előmozdítására bevezetett 
intézkedések ellenére a romák helyzete az EU-ban összességében stagnált, és a lakhatás, 
a foglalkoztatás, az oktatás és az egészségügy területén is csak korlátozott előrehaladás 
történt; felszólítja a helyi hatóságokat és kormányokat, hogy hatékonyan hajtsák végre a 
nemzeti romaintegrációs stratégiákat; felszólítja a Bizottságot, hogy járjon elöl jó 
példával, és szakpolitikáinak, programjainak és projektjeinek minden szintjén 
gondoskodjon a romák érdekeinek általános figyelembevételéről a megkülönböztetés 
megelőzése és a romák társadalmainkba való beilleszkedésének elősegítése érdekében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa fenn a nemzeti romaintegrációs stratégiák 
interszekcionális és többszereplős megközelítését, és mozdítsa elő a romák aktív 
részvételét az előkészítésüktől a megvalósításukig;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy állapítson meg kötelező érvényű célokat, intézkedéseket 
és célokat a tagállamok számára, továbbá egyértelmű ütemtervet és világos és kötelező 
érvényű előrelépési követelményeket, valamint eredménymutatókat és megfelelő 
finanszírozást a nemzeti romaintegrációs stratégiák következő uniós keretrendszerének 
végrehajtásához; felszólítja a helyi hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtását;

3. emlékeztet a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 utáni megerősített uniós stratégiai 

5 COM(2019)0406.
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keretrendszerének, valamint a cigányellenességgel szembeni küzdelem fokozásának 
szükségességéről szóló, 2019. február 12-i állásfoglalására6, sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot egy ambiciózus, átfogó és kötelező érvényű 
uniós stratégiai keretre, amely a roma egyenlőségre, a társadalmi és gazdasági 
igazságosságra, valamint a cigányellenesség elleni küzdelemre szólít fel a 2020 utáni 
időszakban, és amelyben konkrét közös uniós célokat és minimumkövetelményeket 
határoznak meg, amelyeket a tagállamok nemzeti célokká alakíthatnak, és ahol az 
országok egyedi sajátosságai annyiban relevánsak, amennyiben azok célkitűzése 
maghaladja a minimumkövetelményeket, és biztosítsák a többszörös és inteszekcionális 
megkülönböztetés, a nemek közötti egyenlőség és a gyermekek érdekei iránt fogékony 
megközelítés kérdéseinek megfelelő kezelését;

4. kiemeli, hogy hatékony, célzott intézkedésekre van szükség a szegénység ördögi 
körének megszüntetésére az érintett romák körében, a lehető legkorábbi életkortól 
kezdve, mivel a célzott intézkedések az oktatás minden szintjén hatékony eszközök 
lehetnek a szegénység elleni küzdelemben; hangsúlyozza, hogy támogatni kell a 
magasabb oktatási szintre való átmenetet, és hogy ezeket az intézkedéseket szociális 
beruházásokkal kell támogatni;

5. kéri, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet azokra a tagállamokra, amelyek jelentős roma 
népességgel rendelkeznek, és korábban meglehetősen hatástalan intézkedéseket hoztak; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie és jobban támogatnia kell 
ezeket a tagállamokat, valamint azok szakpolitikáit és intézkedéseit;

6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az élet minden területén biztosítsák a 
romák inkluzív egyenlőségét, különös figyelmet fordítva a nőkre és a lányokra, 
valamint a fogyatékossággal élő személyekre, akik interszekcionális diszkrimináció 
áldozatai;

7. felszólítja e tekintetben a tagállamokat, hogy fogadják el a személyek közötti, vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2008. július 2-i tanácsi 
irányelvet (COM/2008/0426);

8. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szegénységet – különös tekintettel a 
gyermekszegénységre – , a társadalmi kirekesztést, a cigányellenességet és a 
megkülönböztetésmentességet építsék be az uniós roma stratégiába és a nemzeti 
romaintegrációs stratégiákba azok négy kulcsterületét érintő keresztmetszeti 
dimenzióként, ezáltal biztosítva, hogy az egyenlőség, a fenntartható foglalkoztatási 
lehetőségek, a befogadó oktatás, a minőségi lakhatás és a megfelelő egészségügyi 
ellátás hozzájáruljanak a roma jólét általános javulásához, valamint hogy a többszörös 
és az interszekcionális megkülönböztetést, a nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítését és a gyermekek érdekeire érzékeny megközelítést megfelelően kezelik 
mind az EU nemzeti romaintegrációs stratégiákra vonatkozó 2020 utáni stratégiai 
keretrendszerében, mind a nemzeti romaintegrációs stratégiákban; felszólítja a helyi és 
regionális önkormányzatokat és a kormányokat, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
uniós stratégiai keretrendszerrel összhangban kezeljék kiemelten a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák elfogadását, felülvizsgálatát és végrehajtását, és garantálják a 

6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0075.
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szóban forgó stratégiák szoros kapcsolatát az általánosabb szakpolitikákkal;

9. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a – különösen a helyi és regionális szinten aktív– 
roma civil társadalmi szervezetek, szakértők és közösségi tagok egyenlő részvételét a 
politikai vitában és a döntéshozatalban;

10. elismeri, hogy a romák társadalmi és gazdasági jogainak garantálása érdekében meg 
kell vizsgálni egy átfogóbb megközelítést, ami magában foglalja a roma kisebbség 
társadalmi szereplőként való intézményi elismerésének megerősítését, valamint a roma 
civil társadalom képviseleti szervezeteinek hatékony és szervezett részvételét, ezáltal 
lehetővé téve számukra a gazdasági és szociálpolitikák végrehajtásában, nyomon 
követésében és értékelésében való érdemi részvételüket; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
roma részvételt tekintse kötelező közös minőségügyi szabványnak a jövőbeni uniós 
stratégiai keretrendszer és a nemzeti stratégiák tekintetében, továbbá gondoskodjon 
arról, hogy a pénzügyi és strukturális mechanizmusok biztosítsák az egyenlő és 
minőségi részvételt;

11. kiemeli, hogy a társadalmi befogadáshoz a foglalkoztatáson keresztül vezet az út, ezért 
az etnikai kisebbségeknek lehetőséget kell biztosítani a teljes körű munkaerőpiaci 
részvételre, és az „egyenlő munkáért egyenlő jogállást és egyenlő bért” elvét minden 
munkavállalóra alkalmazni kell;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy adjon ki közleményt a tagállamok és a munkaadók által 
alkalmazandó megkülönböztetésmentes munkaerő-felvételi politikákról szóló 
iránymutatásokról és szabványokról, ideértve az egyenlőségi tervek vállalati szintű és 
ágazati kollektív szerződések formájában történő elfogadására, valamint a 
sokszínűséggel foglalkozó munkacsoportok munkahelyi létrehozására vonatkozó 
ajánlásait, ideértve a sztereotípiák, az előítéletek és a negatív hozzáállás kezelését, a 
diszkrimináció megakadályozását a munkaerő-felvétel során, az előléptetést, a fizetést 
és a képzéshez való hozzáférést; kiemeli, hogy ezeket az esélyegyenlőségi cselekvési 
terveket fel kell használni a munkahelyi etnikai és kulturális sokszínűség 
előmozdítására, a rasszizmus, az ahhoz kapcsolódó megkülönböztetés és zaklatás elleni 
belső szabályok kidolgozására, valamint a munkaerő toborzásának, előrelépésének és 
megtartásának figyelemmel kísérésére és felülvizsgálatára, a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztető gyakorlatok azonosítása és korrekciós intézkedések elfogadása 
érdekében, hogy e területek mindegyikén csökkenthető legyen az egyenlőtlenség, 
valamint kéri, hogy e célból gyűjtsék az egyenlőségre vonatkozó adatokat, a magánélet 
és az alapvető jogok normáinak tiszteletben tartása mellett;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy fogadjon el közös uniós keretet az egyenlőséggel 
kapcsolatos megbízható és összehasonlítható, alábontott adatok gyűjtésére és 
elemzésére a megkülönböztetés – többek között a foglalkoztatásban történő 
megkülönböztetés – elleni küzdelem érdekében; hozzáteszi, hogy ennek tartalmaznia 
kell az egyenlőség mérésére szolgáló munkaerőpiaci mutatókat, ideértve a migránsok és 
a kisebbségi csoportok foglalkoztatási helyzetét is, a magánélet és az alapvető jogokra 
vonatkozó normák tiszteletben tartásával;

14. hangsúlyozza, hogy a roma foglalkoztatás területén a megoldásra váró legfontosabb 
probléma az oktatásból a nyitott munkaerőpiacra való hatékony átmenet, tekintettel arra, 
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hogy a roma gyermekek és fiatalok körében nagy arányban fordul elő az iskolából való 
elmaradás, hiányzás és az iskolaelhagyás; hangsúlyozza a negatív sztereotípiák 
kezelésének fontosságát, amelyek gyakran a munkavállalás legnagyobb akadályai; 
kiemeli a be nem jelentett foglalkoztatás különböző formái, a munkáltatók általi 
megkülönböztetés, a munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat összehangolása, valamint 
az oktatásban részt nem vevő roma fiatalok növekvő aránya kezelésének fontosságát;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy teljesítse azon kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai pillérének végrehajtására, valamint a roma 
integráció – mint mutató – társadalmi eredménytáblába történő beépítésére; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a roma népességre, 
egyedi helyzetüket szem előtt tartva, és biztosítsák a minőségi foglalkoztatásukat, a 
tisztességes munkahelyekhez való hozzáférésüket, a tisztességes bért és a 
munkakörülményeket, valamint garantálják, hogy a szociális védelmi rendszerek és a 
szociális szolgáltatások megfelelőek, hozzáférhetők és azokat az összes potenciális 
kedvezményezettek ki tudja használni, és biztosítsák a megkülönböztetéstől mentes 
általános egészségügyi ellátást, a minimáljövedelmet és a nyugdíjjogosultságot;

16. emlékeztet arra, hogy a tagállamok több intézkedést is hoztak a roma gyermekek 
iskolalátogatásának javítása érdekében, például ingyenes étkezést és ingyenes 
tankönyveket biztosítottak az iskolákban, valamint minden gyermekre kiterjesztették az 
óvodai/iskola előtti nevelésben való részvétel kötelezettségét már alacsonyabb 
életkortól fogva; hangsúlyozza, hogy e bevált gyakorlatokat folytatni kell;

17. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a roma származású személyek a 
mobilitási jogaik gyakorlása során a lakóhelyük szerinti tagállamban minden szükséges 
egészségügyi ellátáshoz hozzáférjenek; hangsúlyozza, hogy sem a szegénység, sem 
bármely személy tartózkodási jogállása nem képezheti akadályát az egészségügyi és 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy fektessenek be megfelelő forrásokkal rendelkező 
munkaerő-megfigyelési és panasztételi mechanizmusokba, amelyek elérhetőek és 
hatékonyak minden munkavállaló számára, függetlenül állampolgárságuktól vagy 
tartózkodási helyük szerinti jogállásuktól, hogy megvédjék a munkavállalókat a 
munkáltatók általi megtorlásoktól és a káros következményektől, valamint támogassák a 
civil társadalmi szervezeteket a munkavállalóknak nyújtott, a jogaikról és e jogok 
gyakorlásának módjáról szóló tájékoztatás során;

19. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a helyreállítási terv 
és a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló új többéves pénzügyi keret szorosan 
kapcsolódjon a romák egyenlőségének, befogadásának és részvételének előmozdítását 
célzó uniós stratégiai kerethez, annak kötelező célkitűzéseihez és azok nemzeti 
romaintegrációs stratégiák általi végrehajtásához; e célból kiemeli a nemek és életkor 
szerint lebontott, megbízható adatok szisztematikus gyűjtésének szükségességét az 
igények és a kontextus elemzésének alátámasztása, valamint a célok és hatásmutatók 
meghatározásának támogatása érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt biztosítsák a 
tervezés és a költségvetés igényekhez való hozzáigazítása révén úgy nemzeti, mint 
uniós szinten;
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20. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
keretében foglalkozzanak a romák EU-szerte tapasztalható egyenlőtlen helyzetével; 
emlékeztet az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. április 4-i állásfoglalására7, amely 4. 
cikke (1) bekezdésének viiia. pontjában tartalmazza „a marginalizált közösségek – 
például a romák – hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem, és társadalmi-
gazdasági integrációjuk előmozdítása” konkrét célkitűzést;

21. felhívja a Bizottságot, hogy gondosan értékelje a roma integráció 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó mutatóit, és azonosítsa a bevált gyakorlatokat és hiányosságokat; 
emlékeztet arra a korábbi célkitűzésre, hogy javítani kell a roma integráció nyomon 
követését az ESZA 9. beruházási prioritásának (ii) pontja, az ESZA és az ERFA 
operatív programjainak kapcsolódó konkrét célkitűzései alapján, valamint az ESZA 
résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatójának, továbbá programspecifikus 
mutatóinak és céljainak felhasználásával;

22. javasolja, hogy a Bizottság segítse elő a bevált gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztását, valamint rendszeres értékelés céljából kísérje figyelemmel a helyzetet;

23. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vonják be a roma közösségek 
képviselőit, többek között az ifjúságot, a konzultációs és döntéshozatali folyamatokba 
mind uniós, mind nemzeti szinten;

24. emlékeztet arra, hogy a helyi és nemzeti kormányok szerepe, az erőteljes partnerségek 
és a helyi érdekelt felek – például a helyi önkormányzatok és az iskolai felügyelőségek 
– elkötelezettsége döntő jelentőségű a romák fenntartható integrációjának megvalósítása 
szempontjából;

25. hangsúlyozza, hogy az illetékes állami hatóságoknak sürgősen és átfogóan el kell 
kötelezniük magukat a roma tanulók iskolai szegregációjának megszüntetése mellett, 
növelve részvételüket a teljes oktatási ciklusban, és mindenki számára biztosítva az 
azonos minőségű és inkluzív többségi tanulást; sajnálattal állapítja meg, hogy a roma 
gyermekek sajátos nevelési igényűként való téves diagnózisa továbbra is általános 
megkülönböztető gyakorlat, ami azt eredményezi, hogy aránytalanul sok roma gyermek 
jár „speciális” iskolába, ezáltal elszigetelődik az általános iskolai rendszertől, és 
gyakran csak alacsonyabb szintű oktatásban részesül; emlékeztet az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának határozataira, valamint a romák iskolai hátrányos 
megkülönböztetésével kapcsolatban három tagállam, nevezetesen a Cseh Köztársaság 
(2014), Szlovákia (2015) és Magyarország (2016) ellen indított kötelezettségszegési 
eljárásokra; véleménye szerint az elmúlt években a Bizottság erőfeszítései ellenére nem, 
vagy alig történt előrelépés; felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje a vonatkozó 
korrekciós intézkedéseket és azok roma gyermekekre gyakorolt hatását, és amennyiben 
ezeket elégtelennek és nem kellően hatékonynak ítéli, utalja ezeket az ügyeket az 
Európai Unió Bírósága elé;

26. emlékeztet a roma nevelők szerepének és az oktatási intézményekben való jelenlétének 
fontosságára a szegregáció felszámolásának elősegítése és a romák egész életen át tartó 
tanulási programokban és felnőttoktatásban való részvételének ösztönzése terén; ajánlja, 

7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0350.
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hogy folytassák a romák ifjúsági mentorként és oktatási közvetítőként való képzését és 
foglalkoztatását az oktatási átállás és a munkaerőpiacra való bekerülés támogatása 
érdekében; kiemeli, hogy az aktív munkaerő-piaci politikákkal – beleértve az ifjúsági 
garanciát – egyértelműbben a romákra kell összpontosítani, továbbá szisztematikusan 
figyelemmel kell kísérni és meg kell szüntetni a hátrányos megkülönböztetést a 
munkaerőpiacra jutás és a munkahely tekintetében; felszólít az állami foglalkoztatási 
szolgálatok arra vonatkozó képzésére, hogy miként lehet elérni és kezelni a 
marginalizált csoportokat;

27. szorgalmazza a közös agrárpolitika átalakítását annak érdekében, hogy lehetővé tegye 
és előmozdítsa a mezőgazdasági munka innovatív formáit, ideértve a roma közösségek 
társadalmi szövetkezeteit, és fontos szerepet játszhasson a méltányos, egészséges és 
környezetbarát élelmiszerrendszer létrehozásában; hangsúlyozza, hogy egy ilyen 
fellépés hozzájárulna az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához; 
felszólít az e területen alkalmazott bevált gyakorlatok népszerűsítésére és tagállamok 
közötti megosztására;

28. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki összehangolt 
megközelítéseket a roma gyermekek társadalmi beilleszkedése érdekében; ezért kéri az 
ESZA+ keretében egy európai gyermekgarancia sürgős elfogadását, külön 
finanszírozással, hogy támogassák egy nemzedék szegénységből való kiemelését;

29. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályai és az 
alapvető egészségtudatosság hiánya növelik a roma diákok széles körű szegregációját az 
iskolában; hangsúlyozza, hogy a romákkal közösségben élő társadalmakban széles 
körben elterjedt cigányellenességen felül, a bölcsődei és óvodai beíratással kapcsolatos 
strukturális hátrányok és a társadalmi kirekesztés a szegregált iskolák és a roma 
gyermekekkel szembeni megkülönböztetés kiváltó okainak minősülnek, ami a 
munkanélküliség és a szegénység ördögi köréhez vezet; hansúlyozza, hogy 
kiemelkedően fontos e kiváltó okok kezelése, ugyanakkor a tudatosság növelése;

30. üdvözli egyes tagállamok erőfeszítéseit, amelyek jogalkotási eszközöket fogadtak el 
azzal a céllal, hogy az inkluzív oktatás bevezetése mellett biztosítsák a minőségi oktatás 
és az oktatáson belüli egyenlőség egyidejű megvalósulását; megjegyzi, hogy ezen 
intézkedések célja, hogy a roma gyermekeket, valamint az összes hátrányos helyzetű 
csoportot a lehetőségekhez mérten integrálják az oktatási rendszerbe, a 
koragyermekkori neveléstől kezdve a felső középfokú oktatásig, ami a gyermekek 
személyes fejlődésének és majdani szakmai előmenetelének egyik előfeltétele;

31. emlékeztet arra, hogy a roma mediátorokra és az egészségügyi támogató programokra 
vonatkozó általános vélemény pozitív, például a romák egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésének megkönnyítése, a romák higiéniás és víziközmű-létesítményekhez 
való hozzáférésének javítása és a roma nők sajátos egészségügyi igényeinek kielégítése 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy a roma egészségügyi közvetítők programját 
Bulgáriában, Romániában és Szlovákiában a kormányok kibővítették, és ezek 
értékelései pozitív változásokról tudósítanak (az egészségügyi szolgáltatók részéről 
tapasztalt megkülönböztetés és az egészséghez való hozzáférést akadályozó egyéb 
körülmények csökkenése, a közösségeket célzó oktatási tevékenységek mellett); 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a szóban forgó programok értékelése arra mutat rá, 
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hogy új és hatékonyabb megközelítésekre kell áttérni, a roma mediátoroktól az 
intézményi reform felé mozdulva, amely rendszerszinten szünteti meg az intézményi 
megkülönböztetést8;

32. kiemeli a szülők bevonásának fontosságát az iskolai és oktatási tevékenységekbe, 
valamint a tudatosságuk növelésének fontosságát az iskola előtti nevelés, a gyermekek 
beiratkozása és iskolalátogatása vonatkozásában; sajnálattal állapítja meg, hogy egyes 
tagállamokban a roma gyermekek még mindig csak korlátozottan férnek hozzá az iskola 
előtti neveléshez és gondozáshoz; sajnálattal állapítja meg, hogy az EU és a tagállamok 
még messze vannak az uniós romaintegrációs keretben kitűzött célok elérésétől; 

33. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az illetékes regionális és helyi 
hatóságok – a civil szervezetekkel és az érdekelt gazdasági szereplőkkel együtt – 
hajtsanak végre romaközpontú foglalkoztatási és szociális politikákat, és kövessék 
nyomon azok eredményeit, ugyanakkor ne zárják ki a hasonló helyzetben lévő egyéb 
társadalmi csoportokat; felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy fogadjanak el megelőző 
és koorekciós intézkedéseket a munkaerőpiacon tapasztalható sztereotípiák és 
cigányellenesség leküzdése céljából, hogy tegyék az állami foglalkoztatási szolgálatok 
és a munkáltatók számára prioritássá a roma álláskeresők társadalmi szerepvállalásának 
növelését, és biztosítsanak párhuzamos munkaközvetítési támogatást szakmai tanulás 
vagy informatikai és nyelvi képzéssel egybekötött szakmai gyakorlat, valamint a 
vállalkozói készségek előmozdítása révén; hangsúlyozza, hogy az állami foglalkoztatási 
szolgálatok kulcsszerepet töltenek be a romák közszolgálaton belüli foglalkoztatásának 
előmozdításában és a hátrányos helyzetű roma álláskeresők elérésében;

34. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a romák gazdasági és társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése érdekében előmozdítsák az oktatáshoz, a felsőoktatáshoz, 
a tanulószerződéses gyakorlati képzéshez és a szakképzéshez való hozzáférésüket; 
véleménye szerint a szakképzést továbbra sem ismerik el kellően prioritásként és olyan 
megoldásként, amely mozgósíthatja a romákat, lehetőségeket kínálhat számukra; 
ösztönzi a tagállamokat annak biztosítására, hogy a romákat célzó szakképzési 
rendszerek tükrözzék sajátos helyzetüket, valamint a megnövekedett munkaerőpiaci 
igényeket; emlékeztet arra, hogy az elöregedő Európában problémát jelent a szakképzett 
munkaerő hiánya, és a fiatal roma népességet ezért nem tehernek, hanem lehetőségnek 
és potenciális jövőbeli munkaerőnek kell tekinteni; felszólítja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a vállalkozások szorosabb bevonását, különösen helyi szinten, és 
vizsgálják meg a szociális vállalkozások fejlesztése támogatásának lehetőségét a romák 
számára fenntartható munkahelyek létrehozása érdekében, különös tekintettel a roma 
nőkre;

35. kiemeli, hogy a romák gyakran bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett vagy 
atipikus foglalkoztatási helyzetekben dolgoznak; határozottan azon a véleményen van, 
hogy a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást 
nyújtó új eszköznek (SURE) a tagállamok legkiszolgáltatottabb csoportjaira kell 
irányulnia;

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szira J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, „A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion” [A romák befogadását célzó beavatkozások metaszintű értékelése], az Európai Unió 
Kiadóhivatala, Luxembourg, 2019.
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36. felszólítja a Bizottságot, hogy hangolja össze az uniós jogszabályokat az ENSZ vízhez 
való emberi joggal kapcsolatos jogi keretével, és terjessze ki a vízzel kapcsolatos 
irányelvek alkalmazhatóságát a vízellátáshoz és a vízszolgáltatásokhoz való 
hozzáférhetőséggel és azok megfizethetőségével kapcsolatos problémákra; kéri a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki mutatókat és megfigyelési mechanizmusokat a 
tagállamokban a vízhez és a víziközmű-szolgáltatáshoz való hozzáférés társadalmi 
igazságosságára vonatkozóan, bízza meg az EU Alapjogi Ügynökségét éves adatgyűjtés 
elvégzésével, valamint különítsen el forrásokat a társadalmilag kirekesztett és etnikai 
alapon megkülönböztetett csoportok vízellátáshoz és a víziközmű-szolgáltatásokhoz 
való korlátozott hozzáférésének kezelése érdekében;

37. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek célzott erőfeszítéseket a közvélemény romák 
befogadásával kapcsolatos érzékenyítése és tájékoztatása érdekében;

38. felszólítja a tagállamokat, hogy minimalizálják a Covid19-világjárványnak a túlzsúfolt 
és embertelen lakhatási körülmények között élő romákra gyakorolt hatásait azáltal, hogy 
legalizálják az informális romatelepeket, befektetnek az újonnan legalizált informális 
telepek infrastrukturális és lakásfejlesztésébe, valamint elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató romák számára; kéri a tagállamokat, hogy 
alternatívaként biztosítsanak állandó, tisztességes, megfizethető, környezetvédelmi 
szempontból biztonságos, nem szegregált lakhatást a pillanatnyilag informális telepeken 
élő romák számára;

39. felszólítja a tagállamokat, hogy a Covid19-válság keretében fogadjanak el sürgős 
intézkedéseket a szegény roma közösségekben a vízhiány, valamint a megfelelő 
víziközmű-szolgáltatások, az elektromosság és a szükséges infrastruktúra hiányának 
kezelése érdekében; felszólítja a tagállamokat, hogy a romatelepeket teljes mértékben 
vonják be a fertőtlenítési intézkedésekbe, tiltsák meg az alapvető közüzemi 
szolgáltatások megszüntetését a pandémia idején, vegyék fontolóra a rezsiköltségek 
támogatását a legkiszolgáltatottabbak és a jövedelemkiesést elszenvedők körében vagy 
a rezsifizetés befagyasztását a helyreállítási terv időszakának végéig, nyújtsanak 
pénzügyi támogatást az egyedülálló szülőknek/anyáknak a gyermekgondozáshoz, az 
albérleti költségekhez és egyéb háztartási kiadásokhoz a pénzügyi nehézségek enyhítése 
érdekében, különös tekintettel a munkahelyek megszűnésére;

40. felszólítja a tagállamokat, hogy a kiszolgáltatott roma munkavállalók, különösen a nők 
és az egyedülálló szülők támogatása révén biztosítsák, hogy egyetlen roma se 
kerülhessen reménytelen helyzetbe a Covid19-válság következtében; ugyanezen célból 
alkalmazzanak a romákra vonatkozó külön rendelkezéseket és mutatókat az átmeneti 
támogatást nyújtó európai eszközök (pl. a SURE és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap) végrehajtásakor;

41. emlékeztet arra, hogy a faji egyenlőségről szóló irányelv9 az egyenlő bánásmódra 
vonatkozó védelmet és garanciákat nyújt az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, valamint azok értékesítése és nyújtása tekintetében, beleértve a lakhatást is, 
ami elsősorban a nemzeti és regionális kormányzatok hatáskörébe tartozik; 

9 A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja (HL L 
180., 2000.7.19., 22. o.);
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hangsúlyozza, hogy a romák lakhatáshoz való jogának megsértése, valamint az, hogy 
nem biztosítanak számukra rendes hozzáférést a lakhatáshoz és a közművekhez, 
negatívan befolyásolja az oktatás és a foglalkoztatás területén mutatott teljesítményüket 
és az egészségüket, és összességében kedvezőtlenül hat a társadalmi integrációjukra; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az irányelv megfelelő és eredményes átültetését és 
megfelelő végrehajtását;

42. hangsúlyozza, hogy a célzott lakhatási beavatkozások területén létre kell hozni egy 
olyan részvételi folyamatot, amely a romákat már a kezdetektől bevonja; véleménye 
szerint a lakhatási politikáknak a költségmegosztás vagy a kedvezményezetteknek a 
lakásokhoz és közművekhez való hozzájárulása fogalmán kell alapulnia, és lehetővé 
kell tennie a roma kedvezményezettek számára az önszerveződést és saját 
kezdeményezések indítását, valamint a részvételt saját telepeik megtervezésében10;

43. felszólítja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a területi szegregáció megszüntetését, és 
vonják be a roma kedvezményezetteket a lakhatási projektek kialakításába és 
végrehajtásába, a kényszerkilakoltatások csökkentése és megelőzése és a hajléktalanság 
problémájának kezelése érdekében, tovább biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató romák számára; rámutat arra, hogy – 
képesítésüktől függetlenül – a földrajzi elszigeteltség és a lakhatási szegregáció 
akadályozza az etnikai kisebbségek tagjait a tisztességes munkalehetőséghez jutásban; 
megállapítja, hogy kulcsfontosságú lenne megoldást találni a kilakoltatások elkerülésére 
különféle intézmények bevonásával, ugyanakkor a romák lakhatásával kapcsolatos 
intézkedéseket be kell építeni a szélesebb körű nemzeti tevékenységekbe és a szociális 
lakhatásra vagy támogatási programokra összpontosító jogalkotási kezdeményezésekbe; 
rámutat arra, hogy nem kerülhet sor kilakoltatásra anélkül, hogy az érintetteknek nem 
biztosítanak a követelményeknek megfelelő, megfizethető, minőségi, nem szegregált 
környezetben lévő alternatív lakhatást, amely hozzáféréssel rendelkezik a 
közszolgáltatásokhoz; hangsúlyozza, hogy a szegregáció leküzdése érdekében sürgősen 
szükség van állami beruházásokra;

44. felszólítja a tagállamokat, hogy a romák befogadására irányuló intézkedések 
megtervezése, célzottá tétele, végrehajtása és nyomon követése során vegyék 
figyelembe a földrajzi egyenlőtlenségeket, a lakóhelyi szegregációt és a hátrányok 
átfogó és többszörös jellegét, mivel a területi megközelítés releváns lehet a társadalmi 
integrációt célzó intézkedések megtervezésében és végrehajtásában; javasolja, hogy a 
tagállamok fokozzák erőfeszítéseiket a biztonságos ivóvízhez, a megfelelő higiénés 
körülményekhez és a csatornarendszerekhez való hozzáférés biztosítása, valamint a 
megfelelő életszínvonalhoz és az egészséges és biztonságos környezethez való jog 
érvényesítése terén; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
cigányellenesség valamennyi formája elleni küzdelemre irányuló politikák integrációját, 
és ismerjék el a környezeti megkülönböztetést a cigányellenesség sajátos fogalmaként; 
javasolja, hogy a környezetet építsék be a 2020 utáni keretbe, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy foglalkozzon a környezeti megkülönböztetés különböző formáival;

45. kéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket az 
európai szemeszter, az ESZA+ és minden uniós alap kiigazítására a nemzeti 

10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion [A romák befogadását célzó beavatkozások metaszintű 
értékelése], Közös Kutatóközpont, 2019, az Európai Unió Kiadóhivatala
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romaintegrációs stratégiáknak és a szociális jogok európai pillérének megfelelően, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy nyilvánosan jelentsék be, hogy nemzeti költségvetésük 
mekkora hányadát különítik el e célra, továbbá tegyék közzé a finanszírozott projektek 
listáját;

46. elítéli a lakásbérlés vagy az állásra való jelentkezés során tapasztalt hátrányos 
megkülönböztetés minden formáját; ezért emlékeztet a tagállamoknak a faji 
egyenlőségről szóló irányelv szerinti azon kötelezettségére, hogy ki kell jelölniük egy 
szakosodott szervezetet, melynek feladata valamennyi személy támogatása, valamint a 
velük szembeni faji és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés megszüntetése; 
felszólítja a tagállamokat, hogy erősítsék meg nemzeti esélyegyenlőségi testületeik 
függetlenségét, erőforrásait, megbízatását és hatásköreit a romákkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetés, többek között az intézményi megkülönböztetés elleni fellépés 
fokozása érdekében, az egyenlőséggel foglalkozó szervekre vonatkozó előírásokról 
szóló bizottsági ajánlás11 végrehajtásával;

47. felszólítja a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a lakhatás és a hajléktalanság kérdésével 
olyan intézkedések révén, mint a szociális lakásállomány fejlesztése, a szociális 
lakáshoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés előmozdítása vagy a sikeres 
projektek – pl. a roma családoknak nyújtott mikrohitelek – támogatása; kiemeli az „első 
a lakhatás” kezdeményezések ígéretes megközelítését a hajléktalanság megelőzése és 
leküzdése érdekében; javasolja, hogy a tagállamok fontolják meg a lépcsőzetes 
szolgáltatási modellről a lakhatáson alapuló szolgáltatásokra való áttérést, amelyek a 
lakhatás mellett a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy és a közösségfejlesztés 
elemeit is magában foglaló kísérő támogatást is nyújtanak; felszólítja a tagállamokat, 
hogy összpontosítsanak olyan politikákra, amelyek támogatják a szegénységgel küzdő 
embereket, köztük a romákat, hogy hozzáférjenek a rendes, tisztességes 
munkahelyekhez; felszólítja a tagállamokat, hogy különösen a fiatalokat célozzák meg 
annak érdekében, hogy befejezzék középiskolai tanulmányaikat;

48. elismeri, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet12 külön finanszírozási prioritást 
vezetett be a romák számára, és hogy a romák integrációjával kapcsolatos 
országspecifikus ajánlások végrehajtása az e cél megvalósítására szánt források 
biztosításának kötelező feltételévé vált; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy ezek a változások a romák javát szolgáló konkrét helyszíni 
projekteket eredményezzenek13 a régió kategóriájára való tekintet nélkül; felszólítja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a stratégiák végrehajtását a tagállamokkal folytatott 
rendszeres találkozók során, és tegyen közzé jelentéseket az ilyen célra elosztott 
pénzeszközökről; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az egyes tagállamokban 

11 HL L 167., 2018.7.4., 28. o.
12 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az előzetes 
feltételrendszerekről szóló XI. melléklete, I. rész: Tematikus előzetes feltételrendszerek, 9.2. beruházási prioritás 
(HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).
13 Anna Mirga-Kruszelnicka: Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future [Az uniós romaintegrációs keretrendszer felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
európai dimenzió értékelése], Open Society Institute, 2017. június, 17. o.
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tapasztalható alacsony felhasználási arány okait, összhangban az Európai 
Számvevőszék által a tagállamok és a Bizottság számára a különjelentésében14 kiadott 
ajánlásokkal;

49. sajnálattal állapítja meg, hogy nincs meg a kellő összhang a rendelkezésre álló 
finanszírozási eszközök, valamint a romák társadalmi-gazdasági fejlődésével és 
beilleszkedésével kapcsolatos stratégiai tervek és célok között; felszólítja a 
tagállamokat, hogy alkalmazzanak hatékony ellenőrzési és felügyeleti 
mechanizmusokat annak biztosítása érdekében, hogy az általános – köztük a strukturális 
alapokból finanszírozott – programokra elkülönített pénzeszközöket megfelelően 
használják fel, és nem élnek vissza ezekkel; hangsúlyozza, hogy különösen fontos a 
nyomon követés a beavatkozások sikeres végrehajtását érintő lehetséges kockázatok 
elővételezése és enyhítése érdekében, és még jobban támogatná a bizonyítékokon 
alapuló szakpolitikai kezdeményezéseket, valamint a hatékonyabb célmegállapítást és 
erőforrás-elosztást; emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék 2016-ban arra a 
következtetésre jutott, hogy az esb-alapokat a tagállamok között olyan mutatók alapján 
osztották el, amelyeknek nincs különös jelentősége a roma népesség vonatkozásában, és 
kifejezte azon véleményét, hogy ezek a mutatók nem a legmegfelelőbbek annak 
meghatározására, hogy az egyes tagállamoknak mekkora összegű uniós támogatást kell 
kapnia a roma integráció céljaira; hangsúlyozza a tényeket összevető hatásvizsgálati 
módszerek fontosságát a szakpolitikai keret és a helyszíni végrehajtás közötti szakadék 
csökkentése érdekében;

50. úgy véli, hogy a problémakörhöz tartozó szempontok szakpolitikákban való általános 
érvényesítése továbbra is releváns, mivel a célzott intézkedések önmagukban nem 
lesznek kellően hatékonyak; hangsúlyozza ezért, hogy a romák integrációjának 
szempontjait még inkább érvényesíteni kell az uniós és nemzeti szakpolitikai 
intézkedésekben;

51. elismeri, hogy a beavatkozások egyik országból a másikba történő átvitele nem 
mechanikus folyamat; bár a célkitűzések, a munkamódszerek és eszközök átvihetők, a 
stratégiákat és folyamatokat a helyi környezethez kell igazítani, és ezek a feltételek 
kapcsolódhatnak az intézményi kapacitásokhoz, a különböző szereplők támogatásához 
vagy a helyi környezethez; felszólítja ezért a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
alkalmazzák megfelelően a tényeket összevető hatásvizsgálati módszereket, és 
hasonlítsák össze és magyarázzák meg az eltérő tagállami eredményeket;

52. felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy erősítsék meg az adatokat és a 
kutatást az interszekcionális megkülönböztetés megfelelőbb azonosítása és megértése 
érdekében; ösztönzi a Bizottságot, hogy az Eurostat kombinált „a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek” (AROPE) mutatójának 
felhasználásával kövesse nyomon a roma közösségek szegénységének és társadalmi 
kirekesztésének sokrétű aspektusait;

53. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki innovatív, hatásorientált és adatalapú 
megközelítéseket, és azokat közvetlenül építse be a következő generációs programokba 

14 Az Európai Számvevőszék 14/2016. sz. különjelentése: „A romák integrációjával kapcsolatos uniós 
szakpolitikai kezdeményezések és pénzügyi támogatás: az elmúlt évtizedben jelentős előrelépések történtek, de a 
gyakorlatban további erőfeszítésekre van szükség”, 2016.
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(a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Invest EU program és az ESZA+ 
programozása) és stratégiákba (nevezetesen a romák egyenlőségéről és befogadásáról 
szóló, 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós stratégiába).

54. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány következményeit elsősorban a leginkább 
rászorulók érzékelik, köztük az európai roma közösségek; hangsúlyozza, hogy az EU-
nak a polgárai azonnali szükségleteire kell összpontosítania, gyors és megfelelő választ 
adva a felmerülő problémákra a kohézió erősítése, az EU intézményei iránti bizalom 
növelése és az európai értékek, különösen a szolidaritás gyakorlati megvalósítása 
érdekében; felszólatja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mérjék fel a Covid19-
világjárvány roma közösségek helyzetére gyakorolt hatásait, és vegyék számba, milyen 
hatékony intézkedések tehetők; üdvözli a leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap javasolt megerősítését a leginkább rászorulók támogatása 
érdekében; sajnálattal állapítja meg, hogy a Covid19-világjárvány csökkentésekhez 
vezethet a következő, 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben, 
ami negatív hatással lesz a roma közösségeket támogató civil társadalmi szervezetekre, 
és következésképpen hatással lesz az e közösségekben végzett szociális munkájukra.
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