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WSKAZÓWKI

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

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

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

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

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

E. mając na uwadze, że równouprawnienie płci oraz sytuacja romskich dzieci i romskiej 
młodzieży to dwa kluczowe obszary, w których należy działać na rzecz integracji 
i włączenia społecznego ludności romskiej, i w których państwa członkowskie i UE 
mają niewystarczające osiągnięcia4; mając na uwadze, że znaczny odsetek kobiet 

1 Sprawozdanie Komisji z 5 września w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów 
(COM(2019)0406), s. 3.
2 COM(2019)0406, s. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS [Środki integracji Romów zgłoszone 
w unijnych ramach dotyczących krajowych strategii integracji Romów], SWD(2019) 320 final, CZĘŚĆ 1/2, 
s. 18.
4 Expert reports building on forward-looking aspects of the evaluation of the EU Framework for National Roma 
Integration Strategies, Considering the Diversity of the Roma population in a post-2020 EU-initiative for Roma 
equality and inclusion [Sprawozdania ekspertów opierające się na perspektywicznych aspektach oceny unijnych 
ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów pt. Uwzględnianie różnorodności ludności romskiej 
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romskich żyje w niepewnej sytuacji i boryka się ze szczególnie trudnymi warunkami 
z powodu dyskryminacji krzyżowej; mając na uwadze, że należy zadbać 
o równouprawnienie kobiet i mężczyzn i krzewić je we wszystkich obszarach, w tym na 
rynku pracy, w warunkach zatrudnienia, płacach, kwalifikacjach i szkoleniach, awansie 
i perspektywach zawodowych;

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

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

H. mając na uwadze, że dane gromadzone w odniesieniu do równouprawnienia to 
wszelkiego rodzaju dane segregowane, z których korzysta się podczas oceny 
porównawczej konkretnych grup zagrożonych dyskryminacją, by stworzyć publiczne 
strategie polityczne przyczyniające się do promowania równouprawnienia oraz by 
ocenić ich wdrożenie, w oparciu o fakty, a nie tylko przypuszczenia; mając na uwadze, 
że gromadzenie takich danych (czyli danych ujawniających pochodzenie etniczne czy 
wyznanie) wymaga wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą i często budzi 
kontrowersje; mając na uwadze wyraźny zakaz profilowania rasowego czy etnicznego, 
w przypadku którego – bez wcześniejszej zgody – dana grupa ludzi jest identyfikowana 
w oparciu o jej postrzeganie przez osoby trzecie lub uogólnienia ze względu na rasę, 
pochodzenie etniczne, wyznanie lub narodowość;

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

J. mając na uwadze, że większość społeczności romskich, w szczególności w Europie 
Środkowo-Wschodniej, żyje w osiedlach dotkniętych zjawiskiem segregacji, często na 

w przewidzianej na lata po 2020 r. inicjatywie UE na rzecz równości i integracji Romów], styczeń 2020 r., s. 16.
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obszarach w bardzo negatywny sposób wpływających na środowisko naturalne, 
wykluczonych ze społeczeństwa i odizolowanych, w warunkach niespełniających norm, 
gdzie dziedziczy się biedę; mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Komisji 
z 5 września w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów 
(COM(2019)0406) jedna trzecia romskich gospodarstw domowych nie ma wody 
bieżącej, niewiele ponad połowa ma toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % Romów 
mieszkało w przeludnionych lokalach w 2016 r.; mając na uwadze, że co dziesiąta 
osoba nie ma w domu elektryczności; mając na uwadze, że dostępne dane i wskaźniki 
wyników z wiarygodnych badań przeprowadzonych w dziewięciu państw 
członkowskich sugerują, że sytuacja mieszkaniowa w latach 2011–2016 pozostaje bez 
zmian, przy jedynie nieznacznej poprawie w dostępie do wody i podstawowych 
udogodnień w niektórych państwach członkowskich;

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

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

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

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

5 COM(2019)0406.
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i wspierania włączania Romów do społeczeństwa; wzywa Komisję do utrzymania 
wielosektorowego podejścia angażującego wiele podmiotów w krajowe strategie 
integracji Romów oraz do promowania aktywnego udziału Romów w przygotowanie i 
wdrażanie tych strategii;

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

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

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

5. wzywa do zwrócenia większej uwagi na te państwa członkowskie, które mają dużą 
populację Romów i historię raczej nieskutecznych środków; podkreśla, że Komisja 
powinna monitorować i lepiej wspierać państwa członkowskie i ich strategie polityczne 
oraz środki;

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

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

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia ubóstwa, w tym 
w szczególności ubóstwa dzieci, wykluczenia społecznego i antycyganizmu oraz 
wolności od dyskryminacji jako przekrojowego wymiaru w czterech kluczowych 

6 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0075.
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obszarach unijnej strategii na rzecz Romów i unijnych ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów, przy jednoczesnej dbałości o to, by równouprawnienie, 
zrównoważone możliwości zatrudnienia, integracyjna edukacja, mieszkania dobrej 
jakości oraz adekwatna opieka zdrowotna przyczyniały się do ogólnej poprawy sytuacji 
Romów oraz by dyskryminacja z wielu powodów i dyskryminacja krzyżowa, 
uwzględnianie aspektu płci w głównym nurcie polityki i podejście zwracające 
szczególną uwagę na potrzeby dzieci zostały odpowiednio uwzględnione zarówno 
w unijnych ramach strategicznych, jak i krajowych strategiach integracji Romów po 
2020 r.; wzywa samorządy lokalne i regionalne oraz rządy krajowe do priorytetowego 
przyjęcia, przeglądu i wdrożenia krajowych strategii integracji Romów, zgodnie 
z unijnymi ramami dotyczącymi krajowych strategii integracji Romów po 2020 r. 
i zadbania o ścisłe powiązanie tych strategii z głównym nurtem polityki;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0350.
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i niewystarczająco skuteczne, do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;

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

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

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

29. podkreśla, że bariery w dostępie do opieki zdrowotnej i brak podstawowej wiedzy 
o zdrowiu jeszcze bardziej potęgują powszechną segregację uczniów romskich 
w szkołach; podkreśla ponadto, że rozpowszechniony antycyganizm w 
społeczeństwach, w których żyją Romowie, strukturalna marginalizacja, z którą się 
borykają przy zapisywaniu dzieci do przedszkoli oraz wykluczenie społeczne stanowią 
pierwotne przyczyny segregacji w szkołach i dyskryminacji dzieci romskich, co 
prowadzi do błędnego koła bezrobocia i ubóstwa; podkreśla w tym kontekście, że 
zasadnicze znaczenie ma zajęcie się tymi pierwotnymi przyczynami, przy 
jednoczesnym poszerzaniu świadomości problemu;

30. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki niektórych państw członkowskich, które przyjęły 
narzędzia ustawodawcze mające na celu zapewnienie równowagi między jakością 
a równością edukacji, przy jednoczesnym wprowadzaniu edukacji włączającej; 
stwierdza, że celem takich rozwiązań jest możliwie jak najszersze objęcie dzieci 
romskich, a także wszystkich innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
systemem edukacji, począwszy od wczesnej edukacji, aż po kształcenie na poziomie 
ponadgimnazjalnym, co jest warunkiem wstępnym rozwoju dziecka i jego późniejszej 
kariery zawodowej;

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

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

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

34. podkreśla znaczenie promowania dostępu Romów do edukacji, szkolnictwa wyższego, 
praktyk i szkoleń zawodowych, by przyczyniać się do ich ekonomicznego i społecznego 
włączenia; wyraża opinię, że szkolenie i kształcenie zawodowe nadal nie są 
dostatecznie doceniane i traktowane priorytetowo jako rozwiązanie, które daje 
możliwość mobilizacji Romów i stwarza im dodatkowe szanse; zachęca państwa 
członkowskie do zadbania o to, by programy szkolenia zawodowego skierowane do 
Romów odzwierciedlały ich szczególną sytuację, a także rosnące wymagania rynku 
pracy: przypomina, że starzejąca się Europa staje w obliczu niedoboru 
wykwalifikowanych pracowników, a w związku z tym młodzi Romowie nie powinni 
być postrzegani jako ciężar, lecz jako szansa i potencjalni pracownicy; wzywa państwa 
członkowskie do zachęcania do większego zaangażowania przedsiębiorców, 
w szczególności na szczeblu lokalnym, i do rozważenia wsparcia rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych, by stworzyć miejsca pracy o zrównoważonym charakterze 

8 Fresno J.M., Lajčáková J., Szaira J., Mačáková S., Karoly M., Rossi M., „A meta-evaluation of interventions 
for Roma inclusion”, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2019.
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dla Romów, ze szczególnym naciskiem na romskie kobiety;

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

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

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

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

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

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



AD\1208180PL.docx 13/18 PE650.564v02-00

PL

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

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

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

44. wzywa państwa członkowskie, by zajęły się nierównościami geograficznymi, 
segregacją przestrzenną oraz wszechstronnymi i wielorakimi niedogodnościami 
w planowaniu, ukierunkowaniu i wdrażaniu środków na rzecz integracji Romów, 
ponieważ podejście lokalne może mieć zasadnicze znaczenie w planowaniu i wdrażaniu 
środków integracji społecznej; zaleca państwom członkowskim ułatwienie dostępu do 
bezpiecznej wody pitnej, urządzeń sanitarnych, systemów kanalizacyjnych i wdrożenie 
prawa do adekwatnych warunków życia, jak również prawa do zdrowego 
i bezpiecznego środowiska; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zadbały 
o uwzględnienie strategii politycznych ukierunkowanych na zwalczanie antycyganizmu 
we wszelkich jego formach oraz by uznała dyskryminację środowiskową za konkretny 
przejaw antycyganizmu; zaleca włączenie środowiska do ram na okres po 2020 r. 
i wzywa Komisję do zajęcia się różnymi formami dyskryminacji środowiskowej;

45. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do podejmowania dalszych wysiłków, 

9 Art. 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion [Metaewaluacja środków na rzecz integracji Romów], 
Wspólne Centrum Badawcze, 2019, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
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by zapewnić zbieżność semestru europejskiego, EFS+ i wszystkich funduszy UE 
w okresie 2021–2027 i krajowych strategii integracji Romów oraz Europejskiego filaru 
praw socjalnych, jak również apeluje do państw członkowskich o publiczne ogłoszenie, 
jaką część budżetów krajowych przeznaczyły na ten cel, oraz o opublikowanie listy 
finansowanych projektów;

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

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

48. dostrzega, że w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów12 wprowadzono 
szczegółowy priorytet finansowania dotyczący Romów oraz że zalecenia dla 
poszczególnych krajów dotyczące włączenia Romów stały się warunkiem przyznania 
środków finansowych wspierających jego realizację; wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do zagwarantowania, że zmiany te zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie lokalnym13, niezależnie od kategorii regionu; wzywa 
Komisję, by monitorowała wdrażanie strategii podczas regularnych spotkań 
z państwami członkowskimi i publikowała sprawozdania z podziału funduszy na 

11 Dz.U. L 167 z 4.7.2018, s. 28.
12 Załącznik XI dotyczący warunków wstępnych, część I: tematyczne warunki wstępne, priorytet inwestycyjny 
9.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
13 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, czerwiec 2017, s.17.
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realizację tych strategii; wzywa Komisję do zbadania przyczyn niskiego wskaźnika 
absorpcji w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z zaleceniami Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego dla państw członkowskich i Komisji ze sprawozdania 
specjalnego14;

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

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

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

52. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do wzmocnienia danych i badań, by 
lepiej określić i zrozumieć dyskryminację krzyżową; zachęca Komisję do śledzenia 
wielostronnych aspektów ubóstwa i wykluczenia społecznego Romów, przy 
zastosowaniu kompleksowego wskaźnika AROPE Eurostatu, który łączy ryzyko 
ubóstwa i wykluczenie społeczne;

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

14 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne nr 14/2016 pt. „Unijne inicjatywy polityczne 
i wsparcie finansowe na rzecz integracji Romów – w ostatnim dziesięcioleciu osiągnięto istotne postępy, 
potrzebne są jednak dodatkowe działania w terenie” z 2016 r.
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strategii na rzecz równouprawnienia i integracji Romów po 2020 r.);

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