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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) prevê que, na definição e execução das suas políticas e ações, a União tenha em 
conta as exigências relacionadas com a promoção de um elevado nível de emprego, a 
garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível 
elevado de educação, formação e proteção da saúde humana;

B. Considerando que a adoção do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é essencial para 
reforçar os direitos sociais das pessoas que pertencem a grupos marginalizados, tais 
como as pessoas de origem cigana;

C. Considerando que o Parlamento Europeu saúda energicamente o compromisso 
assumido pela Comissão no sentido de desenvolver um quadro estratégico europeu 
pós-2020 reforçado para a igualdade dos ciganos, a justiça social e económica e a luta 
contra o anticiganismo;

D. Considerando que os ciganos são a maior minoria étnica da Europa, dos quais cerca de 
6 milhões vivem na UE, caraterizando-se não só pela sua diversidade étnica, mas 
também por uma grande diversidade socioeconómica, e enfrentando múltiplas formas 
de discriminação; que aproximadamente 80 % dos ciganos vivem abaixo do limiar de 
risco de pobreza dos respetivos países; que 43 % dos ciganos (56 % dos quais são 
homens e 29 % mulheres) têm algum tipo de emprego remunerado, em comparação 
com uma média de 70 % na UE em 20151; que 50 % dos ciganos entre os 6 e os 24 anos 
de idade não frequentam a escola e que 63 % dos jovens ciganos (16-24 anos) não 
estudam, não trabalham nem seguem uma formação (NEET), em comparação com uma 
média de 12 % na UE2; que, em comparação com a situação que se verificava em 2011, 
a percentagem de jovens ciganos que não trabalham, não estudam e não seguem uma 
formação se deteriorou em 20163;

E. Considerando que a igualdade de género e a situação das crianças e dos jovens ciganos 
constituem dois domínios fundamentais, no âmbito da integração e inclusão dos 
ciganos, que não são suficientemente abordados tanto a nível da UE como a nível dos 
Estados-Membros4; que uma percentagem significativa de mulheres ciganas vive numa 
situação precária e enfrenta uma situação de vulnerabilidade específica, devido à 

1Relatório da Comissão, de 5 de setembro, sobre a aplicação das estratégias nacionais de integração dos ciganos 
(COM(2019)0406), p. 3.
2 COM(2019)0406, p. 4.
3 «Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS» (Medidas para a inclusão dos ciganos 
comunicadas no âmbito do quadro da UE para as estratégias nacionais de integração dos ciganos), SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, p. 18.
4 Relatórios dos peritos baseados nos aspetos prospetivos da avaliação do quadro da UE para as estratégias 
nacionais de integração dos ciganos, «Considering the Diversity of the Roma population in a post-2020 EU-
initiative for Roma equality and inclusion» (Consideração da diversidade da população cigana numa iniciativa da 
UE para a igualdade e a inclusão dos ciganos pós-2020), janeiro de 2020, p. 16.
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discriminação intersecional; que a igualdade entre mulheres e homens tem de ser 
assegurada e promovida em todos os domínios, nomeadamente no que respeita à 
participação no mercado de trabalho, às condições do emprego, aos salários, à formação 
para obter uma qualificação, à mudança e às perspetivas de carreira e à progressão na 
carreira;

F. Considerando que as condições de vida dos ciganos, o seu nível de escolaridade e o seu 
estatuto de saúde determinam o seu estatuto socioeconómico e relativo ao mercado de 
trabalho; que os ciganos se deparam frequentemente com um círculo vicioso de 
pobreza, exclusão, baixo nível de educação e baixa qualificação, o que os impede de 
encontrar um emprego estável, porque não correspondem aos requisitos de emprego; 
que as desigualdades socioeconómicas e de saúde persistentes e as diferentes formas de 
discriminação, incluindo o anticiganismo e o idadismo, colocam os ciganos, em 
particular os idosos, numa posição vulnerável;

G. Considerando que a luta contra a discriminação estrutural dos ciganos, nomeadamente 
nos domínios prioritários da educação, do emprego, do acesso aos cuidados de saúde e 
da habitação, e a realização de melhorias significativas no seu estatuto socioeconómico 
dependem do reforço do capital social e cultural nos meios em que as comunidades 
ciganas estão presentes e de uma abordagem de longo prazo e multilateral em relação à 
integração dos ciganos que conte com a participação ativa dos ciganos em todas as 
fases;

H. Considerando que a «recolha de dados em matéria de igualdade» se refere a todos os 
tipos de dados desagregados utilizados para avaliar a situação comparativa de grupos 
específicos em risco de discriminação, para conceber políticas públicas que contribuam 
para a promoção da igualdade e para avaliar a sua execução, e é efetuada com base em 
factos e não apenas em conjeturas; que a recolha de tais dados (ou seja, dados que 
indiquem a origem étnica ou a religião) exige uma autorização exclusiva dos titulares 
dos dados a recolher e, muitas vezes, pode ser controversa; que aquilo que é claramente 
proibido é a definição de perfis raciais ou étnicos, em que as pessoas são identificadas, 
sem a sua autorização, com base nas perceções ou generalizações de terceiros em 
função da raça, etnia, religião ou origem nacional;

I. Considerando que os indivíduos que pertencem a grupos minoritários continuam a ser 
discriminados na procura de emprego e mesmo no emprego e continuam a ser objeto de 
um tratamento desigual; que os baixos salários, a falta de perspetivas de carreira, as 
condições de trabalho precárias e difíceis, o «chão pegajoso» e o «teto de vidro», o 
assédio e o despedimento abusivo são apenas algumas das suas manifestações; que as 
minorias étnicas têm uma maior probabilidade de terem um menor acesso aos direitos e 
à proteção laborais; que a origem étnica parece também ser importante no que respeita 
ao assédio no local de trabalho e afigura-se um obstáculo fundamental à progressão na 
carreira;

J. Considerando que a maioria das comunidades ciganas, em particular as da Europa 
Central e Oriental, vivem em assentamentos segregados, muitas vezes em zonas de alto 
impacto ambiental, excluídas da sociedade e sujeitas a uma segregação espacial, a 
condições precárias e a uma pobreza geracional; que, segundo o Relatório da Comissão, 
de 5 de setembro, sobre a aplicação das estratégias nacionais de integração dos ciganos 
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(COM(2019)0406), um terço dos agregados familiares ciganos não tinham água 
corrente, pouco mais de metade tinham uma sanita com autoclismo ou um chuveiro no 
interior da habitação e 78 % dos ciganos viviam em habitações sobrelotadas em 2016; 
que uma em cada dez pessoas vivem em habitações sem eletricidade; que os dados 
disponíveis e os indicadores de resultados dos inquéritos representativos de nove 
Estados-Membros da UE sugerem que a situação no domínio da habitação permaneceu 
praticamente inalterada entre 2011 e 2016, registando-se apenas algumas melhorias no 
acesso à água e aos serviços básicos em alguns países;

K. Considerando que a segregação espacial continua a ser um dos principais desafios no 
domínio da habitação; que 43 % dos ciganos são objeto de discriminação quando tentam 
comprar ou arrendar uma habitação e não estão suficientemente informados sobre os 
seus direitos em termos de igualdade5; que a ausência de documentos de propriedade e 
pessoais, como certidão de nascimento e bilhete de identidade, constituem um obstáculo 
ao acesso à habitação, aos serviços públicos ou aos serviços essenciais de auxílio 
estatal;

L. Considerando que as dificuldades para os ciganos aumentaram com a crise de COVID-
19, porque as consequências económicas e sociais da crise afetaram a população cigana, 
em particular as mulheres, e agravam as desigualdades existentes em todos os domínios 
prioritários da inclusão dos ciganos; que os ciganos estão em risco extremo de sofrer as 
consequências negativas da crise de COVID-19 e terão um acesso limitado aos cuidados 
de saúde, à educação, às prestações sociais, nomeadamente prestações de desemprego, 
ou quaisquer outras medidas que visem atenuar o impacto do coronavírus;

M. Considerando que a fraca infraestrutura de transporte, a escassez de serviços e 
organismos administrativos públicos, em especial instituições de ensino e serviços de 
saúde de elevada qualidade, agravam as disparidades regionais e a marginalização;

1. Salienta que os ciganos são um dos maiores grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de pobreza, de discriminação estrutural e de 
exclusão social e que os seus direitos fundamentais, em especial os direitos económicos 
e sociais, não estão a ser respeitados; nota com pesar que, apesar da prosperidade 
económica na UE, do quadro da UE para as estratégias nacionais de integração dos 
ciganos (ENIC) e das medidas do Fundo de Coesão introduzidas na última década no 
tocante à inclusão social dos ciganos, a situação geral dos ciganos na UE estagnou e 
houve poucos progressos nos domínios da habitação, do emprego, da educação e dos 
cuidados de saúde; insta as autoridades locais e os governos a aplicar de forma eficaz as 
estratégias nacionais de integração dos ciganos; insta a Comissão a dar o exemplo e a 
introduzir uma política de integração da perspetiva dos ciganos a todos os níveis das 
suas políticas, programas e projetos, para prevenir a discriminação e ajudar a concretizar 
a inclusão dos ciganos nas nossas sociedades; insta a Comissão a defender uma 
abordagem intersecional e multilateral em relação às ENIC e a promover uma 
participação ativa dos ciganos, desde a sua preparação até à execução;

2. Insta a Comissão a estabelecer metas, medidas e objetivos vinculativos para os Estados-
Membros, um calendário claro e requisitos claros e vinculativos em matéria de 
progressos a realizar, bem como indicadores de êxito e um financiamento adequado 

5 COM(2019)0406.
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para a execução do próximo quadro da UE para as ENIC; insta os poderes locais a 
definir a execução das ENIC como prioritária;

3. Recorda a sua Resolução, de 12 de fevereiro de 2019, sobre a necessidade de reforçar o 
quadro estratégico da UE para as estratégias nacionais de integração dos ciganos para o 
período pós-2020 e de intensificar a luta contra o anticiganismo6; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a propor e a empenhar-se em aplicar um quadro estratégico da UE  
ambicioso, abrangente e vinculativo para a igualdade dos ciganos, a justiça social e 
económica e a luta contra o anticiganismo para  período pós-2020, com objetivos 
comuns concretos a nível da UE e normas mínimas que os Estados-Membros possam 
traduzir em metas nacionais, e no qual as especificidades nacionais sejam tidas em 
conta na medida em que visem ir além das normas mínimas, e a garantir que a 
discriminação múltipla e intersecional, a integração da perspetiva de género e uma 
abordagem sensível às crianças sejam devidamente tratadas;

4. Destaca a necessidade de quebrar o circulo vicioso da pobreza dos ciganos nessa 
situação, tomando medidas específicas eficazes desde a mais tenra idade, porquanto as 
medidas específicas em todos os níveis de ensino podem constituir instrumentos 
eficazes na luta contra a pobreza, salienta a necessidade de promover a transição para 
níveis de ensino superiores e de apoiar estas medidas por meio de investimentos sociais;

5. Apela para que seja dada mais atenção aos Estados-Membros com populações ciganas 
consideráveis e um passado de medidas bastante ineficazes; salienta que a Comissão 
deveria acompanhar e dar um maior apoio a estes Estados-Membros e às suas políticas e 
medidas;

6. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que garantam uma igualdade inclusiva 
da população cigana em todos os domínios da vida, dando especial atenção às mulheres 
e raparigas e às pessoas com deficiência que são vítima de discriminação intersecional;

7. Apela aos Estados-Membros para que adotem a Proposta de diretiva do Conselho, de 2 
de julho de 2008, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, 
independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual 
(COM(2008)426);

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a incluírem a pobreza, em especial a pobreza 
infantil, a exclusão social e o anticiganismo e a não discriminação enquanto dimensões 
transversais nos quatro domínios fundamentais da estratégia da UE para os ciganos e 
nas ENIC, garantindo assim que a igualdade, as oportunidades de emprego sustentáveis, 
o ensino inclusivo, a habitação de qualidade e os cuidados de saúde adequados 
contribuam para uma melhoria global do bem-estar dos ciganos, e que a discriminação 
múltipla e intersecional, a integração da perspetiva de género e uma abordagem sensível 
às crianças sejam devidamente tratadas tanto no quadro estratégico da UE para as ENIC 
pós-2020 como nas ENIC; apela aos poderes locais e regionais para que deem 
prioridade à adoção, revisão e aplicação das ENIC, em consonância com o quadro 
estratégico da UE pós-2020, e garantam que essas estratégias estejam estreitamente 
ligadas às políticas gerais;

6 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0075.
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9. Insta a Comissão a garantir a igual participação das organizações da sociedade civil, dos 
peritos e dos membros das comunidades ciganas, em especial dos que intervêm nos 
debates políticos e na tomada de decisões a nível local e regional;

10. Reconhece que, a fim de garantir os direitos sociais e económicos dos ciganos, deveria 
ser ponderada uma abordagem mais abrangente, que inclua um reforço do 
reconhecimento institucional da minoria cigana enquanto interveniente social e a 
participação efetiva e organizada das organizações representativas da sociedade civil 
cigana, permitindo assim a sua participação significativa na execução, no 
acompanhamento e na avaliação das políticas económicas e sociais; insta a Comissão a 
considerar a participação dos ciganos uma norma de qualidade comum vinculativa para 
o futuro quadro estratégico da UE e as estratégias nacionais e a que os mecanismos 
financeiros e estruturais garantam uma participação igual e de qualidade;

11. Destaca que o emprego prepara o caminho para a inclusão social e que as minorias 
étnicas devem, portanto, ter a possibilidade de participar plenamente no mercado de 
trabalho e que o princípio «estatuto igual e salário igual para trabalho igual» deve ser 
aplicável a todos os trabalhadores;

12. Insta a Comissão a apresentar uma comunicação sobre as orientações e normas em 
matéria de políticas de recrutamento não discriminatórias para os Estados-Membros e os 
empregadores, incluindo recomendações sobre a adoção de planos para a igualdade ao 
nível das empresas e nas convenções coletivas setoriais e a criação de grupos de 
trabalho para a diversidade no local de trabalho, nomeadamente para combater os 
estereótipos, o preconceito e as atitudes negativas, prevenindo a discriminação no 
recrutamento, na promoção, nos salários e no acesso à formação; destaca que esses 
planos de ação para a igualdade deveriam ainda ser utilizados para promover a 
diversidade étnica e cultural no local de trabalho, para desenvolver uma regulamentação 
interna contra o racismo e a discriminação e o assédio relacionados com o racismo no 
local de trabalho, para acompanhar e analisar o recrutamento, a progressão e a retenção 
da força de trabalho na perspetiva da igualdade, a fim de identificar práticas 
discriminatórias diretas ou indiretas, e para adotar medidas corretivas tendentes a 
reduzir as desigualdades em cada um destes domínios e, para este fim, recolher dados 
sobre a igualdade, no respeito das normas relativas à privacidade e aos direitos 
fundamentais;

13. Apela à Comissão para que adote um quadro comum da UE para a recolha e a análise de 
dados desagregados fiáveis e comparáveis no domínio da igualdade, para combater a 
discriminação, nomeadamente no emprego; assinala que este quadro deve incluir 
indicadores do mercado de trabalho para medir a igualdade, nomeadamente a situação 
no domínio do emprego dos migrantes e dos grupos minoritários, no pleno respeito das 
normas relativas à privacidade e aos direitos fundamentais;

14. Salienta que o ponto mais crítico a abordar no domínio do emprego dos ciganos é a 
transição efetiva do ensino para o mercado de trabalho aberto, tendo em conta a elevada 
taxa de não frequência, absentismo e abandono escolar que afeta as crianças e os jovens 
ciganos; salienta a importância de combater os estereótipos negativos, que são 
frequentemente os maiores obstáculos para obter um emprego; salienta a importância de 
combater diversas formas de emprego não declarado, a discriminação por parte dos 
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empregadores, de adequar a procura à oferta de trabalho e de combater o crescimento da 
taxa de jovens ciganos que não estudam;

15. Insta a Comissão a cumprir o compromisso de adotar um plano de ação para aplicar o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a incorporar um indicador da inclusão dos ciganos 
no painel de indicadores sociais; insta a Comissão e os Estados-Membros a dar especial 
atenção à população cigana, para refletir a sua situação específica, e a assegurar um 
emprego de qualidade, o acesso a trabalhos dignos e salários e condições de trabalho 
justos para esta população e a garantir que os sistemas de proteção social e os serviços 
sociais sejam adequados, acessíveis e utilizados por todos os potenciais beneficiários, e 
incluam uma cobertura universal de saúde sem discriminação, assim como regimes de 
rendimento mínimo e direitos à pensão;

16. Recorda que os Estados-Membros tomaram diversas medidas para promover a 
frequência escolar das crianças de etnia cigana, como a distribuição de refeições 
gratuitas e de manuais escolares gratuitos nas escolas, bem como o alargamento da 
obrigação de frequentar um jardim de infância/ensino pré-escolar a idades mais 
precoces para todas as crianças. salienta que estas boas práticas devem ser prosseguidas;

17. Insta os Estados-Membros a assegurar que, quando as pessoas de origem cigana 
exercem os seus direitos de mobilidade, possam aceder a todos os cuidados de saúde 
necessários no Estado-Membro em que residem; salienta que nem a pobreza nem o 
estatuto de residência de qualquer pessoa devem constituir um obstáculo ao acesso aos 
serviços de saúde e sociais;

18. Apela aos Estados-Membros para que invistam em mecanismos de acompanhamento e 
de apresentação de queixas no domínio laboral que disponham de recursos e que sejam 
acessíveis e efetivos para todos os trabalhadores, independentemente da sua 
nacionalidade ou estatuto de residência, a fim de proteger os trabalhadores de 
represálias do empregador e de consequências prejudiciais, e apoiem as organizações da 
sociedade civil no que se refere à prestação de informações aos trabalhadores sobre os 
seus direitos e os meios para o seu exercício;

19. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurar que o plano de recuperação e o 
novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2021-2027 estejam estreitamente 
ligados ao Quadro Estratégico da UE para a Igualdade, Inclusão e Participação das 
Pessoas de Origem Cigana, às suas metas vinculativas e à sua execução pelas estratégias 
nacionais de integração dos ciganos; salienta, para este fim, a necessidade de uma 
recolha sistemática de dados robustos desagregados em função do género e da idade, 
para servir de base às análises das necessidades e do contexto e para estabelecer 
orientações no que se refere à definição de metas e indicadores de impacto, a fim de 
assegurar o melhor resultado no que respeita à correspondência entre as necessidades e 
o planeamento e a orçamentação, tanto a nível da nacional como a nível da UE;

20. Insta a Comissão e o Conselho a tomar medidas quanto à situação de desigualdade com 
que os ciganos se defrontam na UE no âmbito do Fundo Social Europeu Mais (FSE+); 
recorda a sua Resolução, de 4 de abril de 2019, sobre a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Fundo Social Europeu Mais 
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(FSE+)7, que, no seu artigo 4.º, n.º 1, alínea viii-A), inclui o objetivo específico de 
«combater a discriminação de comunidades marginalizadas, como os ciganos, e 
promover a sua integração socioeconómica»;

21. Insta a Comissão a avaliar cuidadosamente os indicadores de impacto da integração dos 
ciganos para o período de 2014-2020 e a identificar as boas práticas e as lacunas; 
recorda que o acompanhamento da integração dos ciganos iria ser melhorado com base 
na prioridade de investimento 9 (ii), do FSE, nos objetivos específicos pertinentes 
definidos nos programas operacionais do FSE e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional FEDER e utilizando indicadores comuns de realizações do FSE para os 
participantes e indicadores e metas específicos por programa;

22. Recomenda à Comissão que facilite o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-
Membros e acompanhe a situação, a fim de proceder regularmente a uma avaliação;

23. Insta a Comissão e os Estados-Membros a incluir representantes das comunidades 
ciganas, nomeadamente jovens, nos processos de consulta e tomada de decisões tanto a 
nível da UE como a nível nacional;

24. Recorda que o papel dos governos locais e nacionais e fortes parcerias e um forte 
empenho dos intervenientes locais, como os municípios e os serviços de inspeção 
escolar, são fundamentais para uma integração sustentável dos ciganos;

25. Sublinha a necessidade de um compromisso urgente e profundo por parte das 
autoridades do Estado competentes para a dessegregação dos alunos de etnia cigana nas 
escolas, aumentando a sua participação em todas as fases do ensino e garantindo a 
mesma aprendizagem geral, inclusiva e de qualidade para todos; lamenta que continue a 
ser uma prática discriminatória comum diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas especiais, levando um número desproporcionado 
de crianças ciganas a frequentar escolas «especiais», ficando assim separadas do 
sistema escolar geral e recebendo muitas vezes um ensino de qualidade inferior; recorda 
as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e os procedimentos por infração 
relativos à discriminação dos ciganos nas escolas contra três Estados-Membros: 
República Checa (2014), Eslováquia (2015) e Hungria (2016); é de opinião que, nos 
últimos anos, as melhorias são poucas ou nenhumas, não obstante os esforços da 
Comissão; insta a Comissão a avaliar as medidas corretivas respetivas e o seu impacto 
nas crianças ciganas e, se forem consideradas insuficientes e não adequadamente 
eficazes, a remeter estes casos para o Tribunal de Justiça da União Europeia;

26. Recorda a importância do papel dos educadores de origem cigana e da sua presença nos 
organismos de ensino no que respeita a ajudar o processo de dessegregação e incentivar 
os ciganos a participar nos programas de aprendizagem ao longo da vida e na educação 
de adultos; recomenda que a formação e o emprego de ciganos como mentores e 
mediadores educativos para os jovens tenham continuidade, para apoiar a transição do 
ensino para o mercado de trabalho; destaca a necessidade de visar os ciganos de modo 
mais explícito com políticas ativas do mercado de trabalho, nomeadamente a Garantia 
para os Jovens, e de acompanhar e combater sistematicamente a discriminação no 
acesso ao mercado de trabalho e no local de trabalho; apela a uma formação para 

7 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0350.
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preparar os serviços públicos de emprego para ir ao encontro dos grupos marginalizados 
e trabalhar com eles;

27. Apela para que a política agrícola comum (PAC) seja repensada de modo que possibilite 
e promova formas inovadores de trabalho agrícola, nomeadamente cooperativas sociais 
para as comunidades ciganas, e que possa igualmente desempenhar um papel 
importante na criação de um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente; 
salienta que esta medida contribuiria para a realização dos objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu; apela à promoção e ao intercâmbio de boas práticas neste domínio entre os 
Estados-Membros;

28. Insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolver abordagens coordenadas para a 
integração das crianças ciganas na sociedade; apela, por conseguinte, para que seja 
urgentemente adotada a Garantia Europeia para a Infância no âmbito do FSE+, com 
recursos destinados a apoiar uma geração a sair da pobreza;

29. Sublinha que os obstáculos no acesso aos serviços de saúde e a falta de uma consciência 
básica para a saúde são mais um fator na segregação generalizada dos alunos ciganos 
nas escolas; salienta que, além do anticiganismo generalizado nas sociedades em que os 
ciganos se inserem, as desvantagens estruturais que enfrentam em termos de inscrição 
no ensino pré-escolar e exclusão social constituem as causas profundas da segregação 
escolar e da discriminação contra as crianças ciganas, conduzindo a um círculo vicioso 
de desemprego e pobreza; salienta que é de capital importância combater estas causas 
profundas e, ao mesmo tempo, consciencializar;

30. Saúda os esforços de alguns Estados-Membros que adotaram instrumentos legislativos 
destinados a garantir a conformidade entre a qualidade e a igualdade do ensino, 
introduzindo simultaneamente um ensino inclusivo; observa que o objetivo destas 
medidas é integrar, tanto quanto possível, as crianças ciganas, bem como todos os 
outros grupos desfavorecidos, no sistema de ensino, desde o ensino pré-escolar até ao 
ensino secundário superior, o que constitui um pressuposto para o desenvolvimento 
pessoal e a carreira da criança;

31. Recorda que a opinião geral sobre os mediadores ciganos e os programas de apoio à 
saúde é positiva, por exemplo, quanto a facilitar o acesso da comunidade cigana aos 
serviços de saúde, a melhorar o seu acesso à higiene e saneamento e a responder às 
necessidades específicas de saúde das mulheres ciganas; sublinha que os programas de 
mediadores ciganos para a saúde na Bulgária, na Roménia e na Eslováquia foram 
ampliados pelos respetivos governos e que as suas avaliações revelam mudanças 
positivas (ou seja, diminuição dos comportamentos discriminatórios por parte dos 
prestadores de serviços de saúde e dos outros obstáculos que impedem o acesso à saúde, 
além de atividades educativas específicas para as comunidades); sublinha, no entanto, 
que as avaliações destes programas revelam a necessidade de adotar abordagens novas e 
mais eficazes, passando dos mediadores ciganos para reformas institucionais que 
combatam a discriminação institucional instalada num sistema8;

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szira J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, «A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion», (Meta-avaliação das intervenções para a inclusão dos ciganos), Serviço das Publicações da 
União Europeia, Luxemburgo, 2019.
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32. Destaca a importância de apoiar a participação dos pais nas atividades escolares e 
educativas e de os consciencializar da importância da educação pré-escolar, da inscrição 
dos filhos e da assiduidade; observa com pesar que, em alguns Estados-Membros, as 
crianças ciganas continuam a ter um acesso limitado ao ensino pré-escolar e às 
estruturas de acolhimento de crianças; observa com pesar que a UE e os 
Estados-Membros estão longe de atingir os objetivos estabelecidos no quadro da UE 
para a inclusão dos ciganos; 

33. Exorta os Estados-Membros a zelar por que os poderes regionais e locais competentes, 
juntamente com a sociedade civil e os intervenientes económicos, apliquem políticas 
sociais e de emprego centradas nos ciganos e controlem os seus resultados, não 
excluindo também outros grupos sociais em situações semelhantes; insta, além disso, os 
Estados-Membros a adotar medidas preventivas e corretivas para ultrapassar os 
estereótipos e o anticiganismo no mercado de trabalho, a tornar a capacitação dos 
candidatos a emprego de etnia cigana uma prioridade para os serviços públicos de 
emprego e os empregadores e a prever, em paralelo, um apoio à colocação em empregos 
por meio da aprendizagem profissional, estágios com formação linguística e informática 
e a promoção de competências empresariais; salienta o papel fundamental dos serviços 
públicos de emprego na promoção do emprego dos ciganos na função pública e no que 
respeita a ir ao encontro dos candidatos a emprego de etnia cigana desfavorecidos;

34. Salienta a importância de promover o acesso ao ensino, ao ensino superior, à 
aprendizagem e ao ensino e formação profissional para os ciganos, a fim de promover a 
sua inclusão económica e social; é de opinião que o ensino e formação profissional 
ainda não é suficientemente reconhecido como uma prioridade e uma solução que 
oferece um meio para mobilizar e proporcionar oportunidades aos ciganos; incentiva os 
Estados-Membros a garantir que os programas de formação profissional destinados aos 
ciganos reflitam a sua situação específica, bem como as exigências redobradas do 
mercado de trabalho: recorda que uma Europa envelhecida tem falta de mão de obra 
qualificada, e uma população de etnia cigana jovem não pode, portanto, ser considerada 
um fardo, mas sim uma oportunidade e uma potencial força de trabalho futura; insta os 
Estados-Membros a incentivar um maior envolvimento das empresas, em especial a 
nível local, e a ter em consideração um apoio ao desenvolvimento de empresas sociais, 
para criar locais de trabalho sustentáveis para os ciganos, dando especial atenção às 
mulheres de etnia cigana;

35. Destaca que os ciganos trabalham, frequentemente, em condições de emprego precário 
ou em situações de emprego atípico; está convicto de que o novo instrumento europeu 
de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência 
(SURE) deve ser dirigido às pessoas mais vulneráveis nos Estados-Membros;

36. Insta a Comissão a harmonizar o direito da UE com o quadro jurídico das Nações 
Unidas em matéria do direito humano à água e alargar o âmbito de aplicação das 
diretivas no domínio da água, para incluir os problemas relativos à acessibilidade do 
fornecimento de água e ao preço comportável destes serviços; insta a Comissão a 
desenvolver indicadores e mecanismos de acompanhamento da equidade social no 
acesso à água e ao saneamento nos Estados-Membros, a incumbir a Agência dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia de proceder a uma recolha anual de dados e a 
afetar fundos para resolver o problema do acesso limitado aos serviços de fornecimento 
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de água e saneamento por parte dos grupos socialmente excluídos e discriminados em 
razão da etnia;

37. Insta os Estados-Membros a fazer um esforço concertado para consciencializar e 
informar o público sobre a inclusão dos ciganos;

38. Insta os Estados-Membros a minimizar os efeitos da pandemia de COVID-19 nas 
condições de habitação sobrelotadas e desumanas dos ciganos, legalizando os 
assentamentos informais dos ciganos, investindo em infraestruturas e na melhoria das 
habitações dos assentamentos informais recém-legalizados e prevendo locais de 
paragem suficientes e adequados para os ciganos não sedentários; insta os 
Estados-Membros a, em alternativa, prever habitações permanentes, dignas, com um 
preço comportável, ambientalmente seguras e dessegregadas para os ciganos que 
atualmente vivem em assentamentos informais;

39. Insta os Estados-Membros a adotar, no contexto da crise de COVID-19, medidas 
urgentes para resolver o problema da falta de água, saneamento adequado, eletricidade e 
infraestruturas necessárias nas comunidades ciganas pobres; insta os Estados-Membros 
a incluir plenamente os assentamentos dos ciganos nas medidas de desinfeção, a proibir 
o corte dos serviços básicos de utilidade pública durante a pandemia, a ter em 
consideração uma subvenção dos custos de consumo para os mais vulneráveis e aqueles 
que perderam o seu rendimento ou a congelar os pagamentos até ao fim do período do 
plano de recuperação, a conceder um apoio financeiro às famílias monoparentais/mães 
solteiras para as despesas com as estruturas de acolhimento de crianças, o pagamento 
das rendas e outras despesas domésticas, para atenuar as dificuldades financeiras, 
especialmente devido à perda de postos de trabalho;

40. Insta os Estados-Membros a garantir que nenhum cigano seja deixado para trás devido à 
crise de COVID-19, apoiando os trabalhadores de etnia cigana vulneráveis, em especial 
as mulheres e as famílias monoparentais, e incluindo disposições e indicadores 
específicos relativos aos ciganos, ao implementar os instrumentos europeus de apoio 
temporário (por exemplo, SURE e Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC));

41. Recorda que a Diretiva relativa à igualdade racial9 prevê a proteção e garante a 
igualdade de tratamento em relação ao acesso a bens e serviços e ao fornecimento dos 
mesmos, incluindo a habitação, o que se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e regionais; salienta que o facto de violar os 
direitos à habitação dos ciganos e de lhes conceder um mau acesso à habitação e aos 
serviços de utilidade pública tem um impacto negativo nos resultados no domínio da 
educação, do emprego e da saúde e afeta negativamente a inclusão social em geral; 
salienta a necessidade de garantir uma transposição correta e efetiva e a aplicação 
adequada da diretiva;

42. Salienta que, no domínio das intervenções específicas na área da habitação, é 
importante estabelecer um processo participativo que envolva os ciganos desde o início; 

9 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o princípio 
da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, JO L 180 de 19.7.2000, p. 
22.
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sugere que as políticas de habitação devem ter por base a noção de uma partilha dos 
custos ou de uma contribuição dos beneficiários para a habitação e os serviços de 
utilidade pública, em cujo âmbito os ciganos beneficiários poderiam organizar-se para 
pôr em marcha as suas próprias iniciativas e participar no planeamento dos seus 
próprios assentamentos10;

43. Insta os Estados-Membros a promover a dessegregação espacial e a envolver os ciganos 
beneficiários na conceção e execução dos projetos de habitação, para reduzir e prevenir 
os despejos, resolver o problema dos sem-abrigo e prever locais de paragem suficientes 
e adequados para os ciganos não sedentários; salienta que o isolamento geográfico e a 
habitação segregada afastam as minorias étnicas de um trabalho digno, 
independentemente do seu nível de qualificação; observa que é fundamental encontrar 
soluções para os despejos, trabalhando com diversas instituições, enquanto as medidas 
destinadas a resolver o problema da habitação dos ciganos devem ser integradas em 
atividades e iniciativas legislativas nacionais mais amplas, centradas na habitação social 
ou em programas de assistência; salienta que não devem ser feitos despejos sem prever 
uma habitação de substituição normal, com um preço comportável e de qualidade, num 
ambiente dessegregado, que tenha acesso aos serviços de utilidade pública; salienta a 
necessidade urgente de investimentos públicos para ultrapassar a segregação;

44. Insta os Estados-Membros a atender às desigualdades territoriais, à segregação 
residencial e ao caráter abrangente e multifacetado das desvantagens no planeamento, 
no direcionamento, na execução e no acompanhamento das medidas de inclusão dos 
ciganos, dado que uma abordagem territorial pode ser pertinente no planeamento e na 
execução de medidas de inclusão social; recomenda que os Estados-Membros 
intensifiquem os seus esforços no que se refere ao acesso a água potável segura, ao 
saneamento e aos sistemas de esgotos e à concretização do direito a um nível de vida 
adequado, assim como do direito a um ambiente saudável e seguro; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a garantir a integração das políticas para combater o anticiganismo 
sob todas as suas formas e a reconhecer a discriminação ambiental enquanto noção 
específica do anticiganismo; recomenda que o ambiente seja integrado no quadro 
pós-2020 e insta a Comissão a tomar medidas quanto às diferentes formas de 
discriminação ambiental;

45. Apela à União Europeia e aos Estados-Membros para quer intensifiquem os esforços 
para harmonizar o Semestre Europeu, o FSE+ e todos os fundos da UE no período de 
2021-2027 com as estratégias nacionais de integração dos ciganos e o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, e insta os Estados-Membros a declarar publicamente a parte do 
orçamento nacional destinada a este fim e a publicar uma lista dos projetos financiados;

46. Condena qualquer forma de discriminação aquando do arrendamento de uma casa ou da 
candidatura a um emprego; recorda, por conseguinte, a obrigação dos 
Estados-Membros, nos termos da Diretiva relativa à igualdade racial, de designar um 
organismo especializado para a promoção da igualdade de tratamento entre todas as 
pessoas, sem qualquer discriminação por motivo de origem racial ou étnica; insta os 
Estados-Membros a reforçar a independência, os recursos, o mandato e os poderes dos 
respetivos organismos nacionais para a igualdade de tratamento, a fim de intensificar a 

10 «A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion» (Meta-avaliação das intervenções para a inclusão dos 
ciganos), Centro Comum de Investigação, 2019, Serviço das Publicações da União Europeia
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luta contra a discriminação contra os ciganos, nomeadamente a discriminação 
institucional, aplicando a Recomendação da Comissão relativa às normas aplicáveis aos 
organismos para a igualdade de tratamento11;

47. Insta os Estados-Membros a resolver os problemas da habitação e dos sem-abrigo 
através de medidas como o desenvolvimento do parque de habitação social, a promoção 
do acesso não discriminatório à habitação social ou o apoio a projetos bem-sucedidos, 
como, por exemplo, os microempréstimos às famílias ciganas; destaca a promissora 
abordagem materializada nas iniciativas «A habitação primeiro», para prevenir e 
combater o problema de ficar na situação de sem-abrigo; recomenda que os 
Estados-Membros tenham em consideração uma transição da estratégia em escada de 
prestação de serviços para uma metodologia de prestação de serviços baseada na 
habitação, que complementa a oferta de habitação com um apoio de acompanhamento 
em que estão englobadas as componentes do emprego, da educação, da saúde e do 
desenvolvimento comunitário; insta os Estados-Membros a prever políticas destinadas a 
apoiar as pessoas que estão em situação de pobreza, incluindo os ciganos, para que 
possam ter acesso a empregos dignos correntes; insta os Estados-Membros a ter em 
especial atenção os jovens, para que estes possam concluir o ensino secundário;

48. Reconhece que no Regulamento relativo às disposições comuns12 se introduziu uma 
prioridade de financiamento específica para os ciganos e que as recomendações 
específicas por país relacionadas com a inclusão dos ciganos são agora um requisito 
para a concessão de fundos para a sua promoção; insta os Estados-Membros e a 
Comissão a garantir que estas modificações conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno13, independentemente da categoria da região; insta a 
Comissão a acompanhar a aplicação das estratégias em reuniões periódicas com os 
Estados-Membros e a publicar relatórios sobre a repartição dos fundos neste domínio; 
insta a Comissão a analisar os motivos da baixa taxa de absorção de alguns 
Estados-Membros, em conformidade com as recomendações dirigidas pelo Tribunal de 
Contas Europeu (TCE) aos Estados-Membros e à Comissão no seu relatório especial14;

49. Observa com pesar o elo fraco entre os instrumentos de financiamento disponíveis e os 
planos e objetivos estratégicos relativos ao desenvolvimento socioeconómico e à 
inclusão dos ciganos; insta os Estados-Membros a introduzir mecanismos de 
acompanhamento e controlo eficientes, para garantir que os fundos dos programas 
gerais, incluindo os programas abrangidos pelos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI), sejam corretamente despendidos e não mal utilizados; salienta que 

11 JO L 167 de 4.7.2018, p. 28.
12 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, Prioridade 9.2 
do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 
estabelece disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, 
o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu Marítimo e das 
Pescas e que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
13 Mirga-Kruszelnicka, Anna, «Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future», (Regresso ao quadro da UE relativo aos ciganos: avaliação da dimensão europeia para o 
futuro após 2020), Open Society Institute, junho 2017, p. 17.
14 Tribunal de Contas Europeu, Relatório Especial n.º 14/2016 intitulado «Iniciativas políticas e apoio financeiro 
da UE para a integração dos ciganos: realizaram-se progressos significativos na última década, mas são 
necessários mais esforços no terreno», 2016.
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o acompanhamento é especialmente importante para prever e mitigar quaisquer riscos 
potenciais para a boa execução de qualquer intervenção e apoiaria ainda as iniciativas 
políticas baseadas em factos e uma mais eficaz definição de metas e afetação de 
recursos; recorda que o TCE concluiu, em 2016, que os FEEI eram repartidos entre os 
Estados-Membros de acordo com indicadores sem relevância específica para a 
população cigana, e expressou a opinião de que estes indicadores não são a maneira 
mais adequada de determinar os fundos da UE destinados à integração dos ciganos que 
devem ser atribuídos a cada Estado-Membro; salienta a importância dos métodos de 
avaliação de impacto contrafactual, a fim de reduzir a disparidade entre o quadro 
político e a aplicação no terreno;

50. É de opinião que a integração da perspetiva dos ciganos em todas as matérias continua a 
ser relevante, dado que as medidas específicas por si só não serão suficientemente 
eficazes; salienta, por conseguinte, a necessidade de reforçar a consideração dos aspetos 
da integração dos ciganos nas medidas políticas nacionais e nas da UE;

51. Reconhece que a transposição das intervenções de um país para outro não é um 
processo automático; se os objetivos, os métodos de trabalho e os instrumentos podem 
ser transponíveis, as estratégias e os processos têm de ser adaptados ao quadro local, 
podendo estas condições dizer respeito à capacidade institucional, ao apoio dos diversos 
intervenientes ou ao contexto local; insta, por conseguinte, os Estados-Membros e a 
Comissão a utilizar corretamente os métodos de avaliação de impacto contrafactual e a 
comparar e explicar os diferentes resultados dos Estados-Membros;

52. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçar os dados e a investigação, para 
identificar e compreender melhor a discriminação intersecional; incentiva a Comissão a 
acompanhar os aspetos multifacetados da pobreza e da exclusão social nas comunidades 
ciganas, utilizando o indicador combinado relativo às pessoas em risco de pobreza ou 
exclusão social do Eurostat;

53. Incentiva a Comissão a elaborar abordagens inovadoras, centradas nos impactos e 
baseadas em dados, para servir para dar um contributo direto para a próxima geração de 
programas (programa InvestEU e programação do FSE+ para 2021-2027) e estratégias 
(nomeadamente a estratégia da UE para a igualdade e inclusão dos ciganos pós-2020);

54. Sublinha que as consequências da pandemia de COVID-19 estão a ser sentidas 
sobretudo pelas pessoas mais carenciadas, incluindo as comunidades ciganas na Europa; 
salienta que é necessário que a UE se concentre nas necessidades imediatas dos seus 
cidadãos, dando uma resposta rápida e adequada aos problemas existentes, para reforçar 
a coesão, aumentar a confiança nas instituições da UE e pôr em prática os valores da 
UE, em especial o da solidariedade; insta a Comissão e os Estados-Membros a avaliar 
as consequências da pandemia de COVID-19 sobre a situação das comunidades ciganas 
e a estudar medidas eficazes; congratula-se com a proposta de reforço do Fundo de 
Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas, para apoiar quem mais precisa; observa 
com pesar que a pandemia de COVID-19 poderá levar a cortes no próximo QFP 
2021-2027, o que terá um impacto negativo nas organizações da sociedade civil que 
defendem as comunidades ciganas e, por conseguinte, afetará o seu trabalho de 
proximidade.
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Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne 
Vind

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-
Pierre Vedrenne

VERTS/ALE Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

ECR Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

NI Daniela Rondinelli

5 -
ID Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

3 0
EPP Andrea Bocskor, Ádám Kósa 

RENEW Radka Maxová

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


