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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Únia pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliada na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, so zárukou primeranej sociálnej 
ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej 
prípravy a ochrany ľudského zdravia;

B. keďže prijatie Európskeho piliera sociálnych práv má zásadný význam pre posilnenie 
sociálnych práv osôb patriacich k marginalizovaným skupinám, ako sú ľudia s rómskym 
pôvodom;

C. keďže rozhodne vítame záväzok Komisie vypracovať posilnený európsky strategický 
rámec pre rovnosť Rómov, sociálnu a hospodársku spravodlivosť a boj proti 
protirómskemu zmýšľaniu na obdobie po roku 2020;

D. keďže Rómovia, ktorých je v EÚ približne 6 miliónov, sú najväčšou etnickou menšinou 
v Európe a navzájom sa odlišujú nielen etnicky, ale značne sa líši aj ich sociálno-
ekonomické postavenie, pričom bývajú vystavení viacnásobnej diskriminácii; keďže 
približne 80 % Rómov žije pod hranicou rizika chudoby príslušnej krajiny; keďže 43 % 
Rómov (z ktorých 56 % sú muži a 29 % ženy) má určitú formu plateného zamestnania, 
pričom priemer EÚ v roku 2015 dosahoval 70 %1; keďže 50 % Rómov vo veku 6 až 24 
rokov nechodí do školy a 63 % mladých Rómov (vo veku 16 až 24 rokov) nie je 
zamestnaných, ani nie je v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) v 
porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 12 %2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, ktorí nie 
sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, predstavuje 
oblasť, v ktorej sa situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 2011 zhoršila3;

E. keďže rodová rovnosť a situácia rómskych detí a mládeže sú dve kľúčové oblasti 
týkajúce sa integrácie a začleňovania Rómov, ktoré sa na úrovni EÚ ani na úrovni 
členských štátov neriešia dostatočne4; keďže značná časť rómskych žien žije v neistej 
situácii a v dôsledku prierezovej diskriminácie sa nachádza v osobitne zraniteľnom 
postavení; keďže rovnosť medzi ženami a mužmi sa musí zabezpečiť a podporovať vo 
všetkých oblastiach, a to aj pokiaľ ide o účasť na trhu práce, podmienky zamestnania, 
mzdy, kvalifikačné vzdelávanie, kariérne zmeny a perspektívy a kariérny postup;

F. keďže životné podmienky Rómov, ich úroveň vzdelania a zdravotný stav určujú ich 

1 Správa Komisie z 5. septembra o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (COM(2019)0406), 
s. 3.
2 COM(2019)0406, s. 4.
3 Opatrenia na začleňovanie Rómov uvedené v rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.
4 Odborné správy založené na výhľadových aspektoch hodnotenia rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov, Zohľadnenie rozmanitosti rómskeho obyvateľstva v iniciatíve EÚ na podporu rovnosti a začleňovania 
Rómov po roku 2020, január 2020, s. 16.
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sociálno-ekonomické postavenie a postavenie na trhu práce; keďže Rómovia sa často 
nachádzajú v bludnom kruhu chudoby, vylúčenia, nízkeho vzdelania a nízkej 
kvalifikácie, čo im bráni nájsť si stabilné zamestnanie, pretože nespĺňajú požiadavky na 
pracovné miesta; keďže v dôsledku pretrvávajúcich sociálno-ekonomických 
a zdravotných nerovností a rôznych foriem diskriminácie vrátane protirómskeho 
zmýšľania a diskriminácie na základe veku sa Rómovia, predovšetkým tí vo vyššom 
veku, ocitajú v zraniteľnom postavení;

G. keďže boj proti štrukturálnej diskriminácii Rómov vrátane prioritných oblastí 
vzdelávania, zamestnanosti, prístupu k zdravotnej starostlivosti a bývaniu a výrazné 
zlepšenie ich sociálno-ekonomického postavenia závisí od zvýšenia sociálneho 
a kultúrneho kapitálu v prostredí s rómskymi komunitami a od dlhodobého 
mnohostranného prístupu k integrácii Rómov s aktívnou účasťou Rómov vo všetkých 
fázach;

H. keďže zber údajov o rovnosti sa vzťahuje na všetky druhy rozčlenených údajov 
používaných na komparatívne posúdenie situácie konkrétnych skupín, ktorým hrozí 
diskriminácia, na navrhovanie verejných politík, ktoré prispievajú k podpore rovnosti, 
a na posúdenie ich vykonávania, a to na základe dôkazov, nielen predpokladov; keďže 
zber takýchto údajov (t. j. údajov odhaľujúcich etnický pôvod alebo náboženské 
vyznanie) si vyžaduje výslovný súhlas osôb, ktorých sa tieto údaje týkajú, a môže často 
vyvolávať kontroverziu; keďže jednoznačne zakázané je rasové alebo etnické 
profilovanie, pri ktorom sú osoby bez ich súhlasu identifikované na základe vnímania 
tretími stranami alebo podľa zovšeobecnení na základe rasy, etnického pôvodu, 
náboženstva alebo národnostného pôvodu;

I. keďže osoby patriace k menšinovým skupinám sú neustále diskriminované pri 
uchádzaní sa o zamestnanie a dokonca aj keď zamestnanie získajú, naďalej sú vystavené 
nerovnakému zaobchádzaniu; keďže nižšie mzdy, nedostatok kariérnych vyhliadok, 
neisté a náročné pracovné podmienky, prekážky pri kariérnom postupe, obťažovanie 
a protiprávne prepúšťanie sú len niektorými z prejavov takéhoto zaobchádzania; keďže 
v prípade etnických menšín existuje väčšia pravdepodobnosťou horšieho prístupu 
k pracovným právam a ochrane; keďže sa zdá, že etnický pôvod býva aj dôvodom 
obťažovania na pracovisku a je hlavnou prekážkou kariérneho postupu;

J. keďže väčšina rómskych komunít, najmä v strednej a východnej Európe, žije v 
segregovaných osadách, často v oblastiach s veľkými problémami v oblasti životného 
prostredia, je vylúčená zo spoločnosti a vystavená priestorovej segregácii, 
nevyhovujúcim podmienkam a generačnej chudobe; keďže podľa správy Komisie z 5. 
septembra o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (COM(2019)0406) 
jedna tretina rómskych domácností nemá prístup k tečúcej vode, len viac ako polovica 
má splachovací záchod alebo sprchu a 78 % Rómov žilo v roku 2016 v preľudnených 
obydliach; keďže každá desiata osoba žije v obydlí bez elektrickej energie; keďže 
dostupné údaje a ukazovatele výsledkov z reprezentatívnych prieskumov v deviatich 
členských štátoch naznačujú, že situácia v oblasti bývania zostala v rokoch 2011 až 
2016 do značnej miery rovnaká, pričom v niektorých členských štátoch došlo len 
k niekoľkým zlepšeniam z hľadiska prístupu k vode a základnému vybaveniu;

K. keďže priestorová segregácia zostáva jednou z kľúčových výziev v oblasti bývania; 
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keďže 43 % Rómov je pri snahe o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti na bývanie 
diskriminovaných a nepoznajú dostatočne svoje práva v oblasti rovnosti5; keďže 
chýbajúce doklady o majetku a osobné doklady, ako sú rodné listy a preukazy 
totožnosti, sú prekážkou získania prístupu k bývaniu, verejným službám alebo 
základným službám štátnej pomoci;

L. keďže problémy Rómov sa v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zhoršili 
a hospodárske a sociálne dôsledky tejto krízy zasiahli rómske obyvateľstvo, 
predovšetkým ženy, a prehĺbili existujúce nerovnosti vo všetkých prioritných oblastiach 
začleňovania Rómov; keďže Rómovia sú vystavení mimoriadnemu riziku, že budú 
trpieť negatívnymi dôsledkami krízy COVID-19 a obmedzí sa ich prístup k zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávaniu, sociálnym dávkam vrátane dávok v nezamestnanosti alebo k 
akémukoľvek inému opatreniu určenému na zmiernenie vplyvu koronavírusu;

M. keďže nedostatočná dopravná infraštruktúra a nedostatok orgánov a služieb verejnej 
správy, najmä kvalitných vzdelávacích inštitúcií a poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, ešte väčšmi prehlbujú regionálne rozdiely a getizáciu;

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou z najväčších menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby, štrukturálnej diskriminácie a sociálneho vylúčenia, a že 
ich základné práva, najmä hospodárske a sociálne práva, sa nedodržiavajú; s 
poľutovaním konštatuje, že celková situácia Rómov v EÚ stagnuje aj napriek 
hospodárskej prosperite v EÚ a napriek rámcu EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov, Kohéznemu fondu a opatreniam zavedeným v poslednom desaťročí v oblasti 
sociálneho začleňovania Rómov a že pokrok v oblasti bývania, zamestnanosti, 
vzdelávania a zdravotnej starostlivosti je len veľmi obmedzený; vyzýva miestne orgány 
a samosprávy, aby účinne vykonávali vnútroštátne stratégie integrácie Rómov; vyzýva 
Komisiu, aby išla príkladom a zaviedla politiku začleňovania Rómov na všetkých 
úrovniach svojich politík, programov a projektov s cieľom zabrániť diskriminácii a 
pomôcť aktivovať začleňovanie Rómov do našej spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby 
presadzovala prierezový a mnohostranný prístup k vnútroštátnym stratégiám integrácie 
Rómov a podporovala aktívnu účasť Rómov od prípravy týchto stratégií až po ich 
vykonávanie;

2. vyzýva Komisiu, aby stanovila záväzné ciele, opatrenia a cieľové hodnoty pre členské 
štáty, jasný časový harmonogram a jasné a záväzné požiadavky týkajúce sa dosahovania 
pokroku, ako aj ukazovatele úspešnosti a primerané financovanie na vykonávanie 
budúceho rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov; vyzýva miestne 
orgány a samosprávy, aby sa prioritne zaoberali vykonávaním vnútroštátnych stratégií 
integrácie Rómov;

3. pripomína svoje uznesenie z 12. februára 2019 o potrebe posilneného strategického 
rámca EÚ pre národné stratégie integrácie začleňovania Rómov po roku 2020 
a zintenzívnení boja proti protirómskemu zmýšľaniu6; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby navrhli a vykonávali ambiciózny, komplexný a záväzný strategický 
rámec EÚ pre rovnosť Rómov, sociálnu a hospodársku spravodlivosť a boj proti 
protirómskemu zmýšľaniu na obdobie po roku 2020 s konkrétnymi spoločnými cieľmi 

5 COM(2019)0406.
6 Prijaté texty, P8_TA(2019)0075.
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na úrovni EÚ a minimálnymi normami, ktoré môžu členské štáty premietnuť do 
vnútroštátnych cieľov, pričom s ohľadom na relevantné špecifiká jednotlivých krajín 
budú vítané aj ciele nad rámec minimálnych noriem, a aby zabezpečili náležité riešenie 
viacnásobnej a prierezovej diskriminácie, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a 
prístup zameraný na deti;

4. zdôrazňuje potrebu prelomiť bludný kruh chudoby tých Rómov, ktorí v nej žijú, 
prijatím účinných cielených opatrení od najskoršieho možného veku, pretože cielené 
opatrenia na všetkých úrovniach vzdelávania môžu byť účinnými nástrojmi v boji proti 
chudobe; zdôrazňuje potrebu posilniť prechod na vyššie úrovne vzdelávania a podporiť 
tieto opatrenia prostredníctvom sociálnych investícií;

5. vyzýva, aby sa väčšia pozornosť venovala tým členským štátom, v ktorých žije početné 
rómske obyvateľstvo a v minulosti prijímali opatrenia, ktoré sa ukázali ako pomerne 
neúčinné; zdôrazňuje, že Komisia by mala tieto členské štáty a ich politiky a opatrenia 
monitorovať a poskytovať im lepšiu podporu;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pre Rómov zabezpečili vo všetkých oblastiach 
života inkluzívnu rovnosť – a to s osobitným dôrazom na ženy a dievčatá a osoby so 
zdravotným postihnutím, ktoré sú obeťami prierezovej diskriminácie;

7. vyzýva členské štáty, aby prijali smernicu Rady z 2. júla 2008 o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (COM/2008/0426);

8. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli chudobu s osobitným dôrazom 
na chudobu detí, sociálne vylúčenie, protirómske zmýšľanie a nediskrimináciu ako 
prierezové rozmery do štyroch kľúčových oblastí stratégie EÚ pre Rómov a národných 
stratégií integrácie Rómov, čím zabezpečia, že rovnosť, udržateľné pracovné 
príležitosti, inkluzívne vzdelávanie, kvalitné bývanie a primeraná zdravotná 
starostlivosť prispejú k celkovému zlepšeniu životných podmienok Rómov, a aby sa 
v strategickom rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov na obdobie po 
roku 2020 aj vo vnútroštátnych stratégiách integrácie Rómov náležite riešila 
viacnásobná a prierezová diskriminácia, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
a prístup zameraný na deti; vyzýva miestne a regionálne orgány a samosprávy, aby si 
stanovili ako prioritu prijatie, revíziu a vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie 
Rómov v súlade so strategickým rámcom EÚ na obdobie po roku 2020 a aby zaručili 
úzke prepojenie týchto stratégií s hlavnými politikami;

9. vyzýva Komisiu, aby v politických diskusiách aj pri rozhodovaní zaručila rovnocennú 
účasť rómskych organizácií občianskej spoločnosti, expertov a členov komunít, a to 
najmä tých, ktorí pôsobia na miestnej a regionálnej úrovni;

10. uznáva, že s cieľom zaručiť sociálne a hospodárske práva rómskeho obyvateľstva by sa 
mal zvážiť komplexnejší prístup, ktorý bude zahŕňať posilnenie inštitucionálneho 
uznania rómskej menšiny ako sociálneho aktéra a účinnú a organizovanú účasť 
zastupiteľských organizácií rómskej občianskej spoločnosti, čím sa im umožní 
zmysluplnejšia účasť na vykonávaní, monitorovaní a hodnotení hospodárskych 
a sociálnych politík; vyzýva Komisiu, aby považovala účasť Rómov za záväznú 
spoločnú normu kvality pre budúci strategický rámec EÚ a vnútroštátne stratégie a aby 
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sa im vo finančných a štrukturálnych mechanizmoch zabezpečila rovnaká a kvalitná 
účasť;

11. zdôrazňuje skutočnosť, že zamestnanosť otvára cestu, ktorá vedie k sociálnemu 
začleneniu, a že etnické menšiny preto musia mať možnosť plne sa zúčastňovať na trhu 
práce a na všetkých pracovníkov sa musí vzťahovať zásada rovnaké postavenie 
a rovnaká odmena za rovnakú prácu;

12. vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie o usmerneniach a normách pre politiky 
prijímania pracovníkov bez diskriminácie určené pre členské štáty a zamestnávateľov 
vrátane odporúčaní na prijatie plánov v oblasti rovnosti na podnikovej úrovni 
a v odvetvových kolektívnych zmluvách a na zavedenie pracovných skupín pre 
rozmanitosť na pracovisku vrátane boja proti stereotypom, predsudkom a negatívnym 
postojom, predchádzania diskriminácii pri nábore, povýšeniach, odmeňovaní a prístupe 
k odbornej príprave; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto akčné plány v oblasti rovnosti by 
mali slúžiť aj na podporu etnickej a kultúrnej rozmanitosti na pracovisku, na 
vypracovanie vnútorných predpisov proti rasizmu, s rasizmom súvisiacej diskriminácii 
a obťažovaniu na pracovisku, na monitorovanie a skúmanie procesov náboru, 
kariérneho postupu a udržiavania pracovnej sily z hľadiska rovnosti s cieľom 
identifikovať priame aj nepriame diskriminačné postupy, prijímať nápravné opatrenia 
na zníženie nerovnosti v každej z týchto oblastí a v tejto súvislosti zhromažďovať údaje 
o rovnosti v súlade s normami v oblasti ochrany údajov a základných práv;

13. vyzýva Komisiu, aby prijala spoločný rámec EÚ na zber a analýzu spoľahlivých 
a porovnateľných rozčlenených údajov o rovnosti s cieľom bojovať proti diskriminácii, 
a to aj v zamestnaní; dodáva, že by to malo zahŕňať ukazovatele trhu práce na meranie 
rovnosti vrátane zamestnaneckého postavenia migrantov a menšinových skupín pri 
plnom dodržiavaní noriem v oblasti ochrany údajov a základných práv;

14. zdôrazňuje, že najkritickejšími bodmi, ktorým sa treba v oblasti zamestnanosti Rómov 
venovať, sú účinný prechod z procesu vzdelávania na otvorený trh práce, vzhľadom na 
vysokú mieru neúčasti rómskych detí a mládeže na školskej dochádzke, ich záškoláctva 
a predčasného ukončovania štúdia; zdôrazňuje, že je dôležité bojovať proti negatívnym 
stereotypom, ktoré sú často najväčšou prekážkou pri získaní zamestnania; zdôrazňuje, 
že je dôležité bojovať proti rôznym formám nedeklarovanej práce a diskriminácii zo 
strany zamestnávateľov, zosúladiť dopyt po pracovnej sile s ponukou pracovnej sily a 
riešiť rastúci počet mladých Rómov, ktorí nie sú v procese vzdelávania;

15. vyzýva Komisiu, aby splnila svoj záväzok prijať akčný plán na vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv a aby zaradila začleňovanie Rómov ako ukazovateľ 
do sociálneho prehľadu; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rómskemu obyvateľstvu s cieľom zohľadniť ich špecifickú situáciu, 
zabezpečiť kvalitné zamestnanie, prístup k dôstojným pracovným miestam a 
spravodlivé mzdy a pracovné podmienky a zaručiť, aby systémy sociálnej ochrany a 
sociálne služby boli primerané, prístupné a potenciálni príjemcovia ich reálne využívali, 
a to aj pokiaľ ide o všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť bez diskriminácie, ako 
aj o systémy minimálneho príjmu a dôchodkové práva;

16. pripomína, že členské štáty prijali viaceré opatrenia na zlepšenie školskej dochádzky 



PE650.564v02-00 8/17 AD\1208180SK.docx

SK

rómskych detí, ako je poskytovanie bezplatnej stravy a bezplatných učebníc v školách, 
ako aj rozšírenie povinnej dochádzky od materských škôl a predškolských zariadení pre 
všetky deti od skoršieho veku; zdôrazňuje, že v týchto osvedčených postupoch treba 
pokračovať;

17. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že osoby rómskeho pôvodu budú mať v prípade, 
že uplatnia svoje práva na mobilitu, prístup k všetkej potrebnej zdravotnej starostlivosti 
v členskom štáte, v ktorom majú pobyt; zdôrazňuje, že chudoba ani pobytový status by 
nemali predstavovať prekážku v prístupe k zdravotným a sociálnym službám;

18. vyzýva členské štáty, aby investovali do mechanizmov monitorovania práce 
a podávania sťažností, ktoré budú finančne zabezpečené, prístupné a účinné pre 
všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo pobytový status, 
s cieľom chrániť pracovníkov pred odvetnými opatreniami zamestnávateľov a ich 
nepriaznivými dôsledkami a podporovať organizácie občianskej spoločnosti, aby 
poskytovali pracovníkom informácie o ich právach a o tom, ako ich uplatňovať;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že plán obnovy a nový viacročný 
finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 budú pevne prepojené so strategickým 
rámcom EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, jeho záväznými cieľmi a ich 
vykonávaním prostredníctvom vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov; v tomto 
smere zdôrazňuje potrebu systematického zberu spoľahlivých údajov rozčlenených 
podľa pohlavia a veku s cieľom zabezpečiť informácie na účely analýzy potrieb 
a kontextu a poskytnúť usmernenia týkajúce sa stanovovania cieľov a ukazovateľov 
vplyvu s cieľom zabezpečiť najlepší výsledok, pokiaľ ide o zosúladenie plánovania 
a prípravy rozpočtov s potrebami na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ;

20. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby sa v rámci Európskeho sociálneho fondu plus 
(ESF+) zaoberali situáciou nerovnosti, v ktorej sa nachádzajú Rómovia po celej EÚ; 
pripomína svoje uznesenie zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)7, ktoré vo svojom článku 
4 ods. 1 písm. viiia) zahŕňa konkrétny cieľ, ktorým je „ boj proti diskriminácii a 
podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú 
Rómovia“;

21. vyzýva Komisiu, aby dôkladne zhodnotila ukazovatele vplyvu integrácie Rómov za 
obdobie 2014 – 2020 a určila najlepšie postupy a nedostatky; pripomína, že 
monitorovanie integrácie Rómov sa malo zlepšiť na základe investičnej priority ESF 9 
ii), príslušných osobitných cieľov stanovených v operačných programoch ESF 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a využívania spoločného 
ukazovateľa výstupov ESF pre účastníkov, ako aj ukazovateľov a cieľových hodnôt 
špecifických pre jednotlivé programy;

22. odporúča, aby Komisia uľahčila výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi 
a monitorovala situáciu s cieľom poskytovať pravidelné hodnotenie;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapojili zástupcov rómskych komunít vrátane 
mládeže do konzultácií a rozhodovacích procesov na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej 

7 Prijaté texty, P8_TA(2019)0350.
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úrovni;

24. pripomína, že úloha miestnych a národných vlád, silné partnerstvá a angažovanosť 
miestnych zainteresovaných strán, ako sú miestne samosprávy a školské inšpektoráty, 
sú rozhodujúce pre dosiahnutie udržateľnej integrácie Rómov;

25. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa príslušné štátne orgány bezodkladne a dôsledne 
zaviazali k odstraňovaniu segregácie rómskych žiakov v školách, zvýšeniu ich účasti na 
celom cykle vzdelávania a zabezpečeniu rovnako kvalitného a inkluzívneho 
všeobecného vzdelávania pre všetkých; s poľutovaním konštatuje, že nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa stále 
bežne používa ako forma diskriminácie, čo vedie k tomu, že neprimeraný počet 
rómskych detí navštevuje osobitné školy, a tým dochádza k ich oddeleniu od hlavného 
školského systému a často dostávajú nekvalitnejšie vzdelanie; pripomína rozhodnutia 
Európskeho súdu pre ľudské práva a konania o nesplnení povinnosti týkajúce sa 
diskriminácie Rómov na školách vedené voči týmto trom členským štátom: Česko 
(2014), Slovensko (2015) a Maďarsko (2016); zastáva názor, že napriek úsiliu Komisie 
došlo v posledných rokoch len k nepatrnému zlepšeniu alebo sa situácia nezlepšila 
vôbec; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila príslušné nápravné opatrenia a ich vplyv na 
rómske deti a aby v prípade, že sa budú považovať za nedostatočné a nedostatočne 
účinné, postúpila príslušné veci Súdnemu dvoru Európskej únie;

26. pripomína význam úlohy rómskych pedagógov a ich prítomnosti vo vzdelávacích 
inštitúciách, pokiaľ ide o pomoc pri odstraňovaní segregácie a podporu Rómov, aby sa 
zúčastňovali na programoch celoživotného vzdelávania a na vzdelávaní dospelých; 
odporúča pokračovať v odbornej príprave a zamestnávaní Rómov ako mladých 
mentorov a študijných mediátorov s cieľom podporiť prechod na ďalšie úrovne 
vzdelávania a na trh práce; zdôrazňuje, že je potrebné väčšmi sa zamerať na Rómov 
prostredníctvom aktívnych politík trhu práce vrátane záruky pre mladých ľudí 
a systematicky monitorovať diskrimináciu v oblasti prístupu na trh práce a 
diskrimináciu na pracovisku a bojovať proti nej; požaduje odbornú prípravu pre verejné 
služby zamestnanosti zameranú na to, ako osloviť marginalizované skupiny a ako k nim 
pristupovať;

27. požaduje pretvorenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) tak, aby umožňovala 
a podporovala inovačné formy poľnohospodárskej práce vrátane sociálnych družstiev 
pre rómske komunity, a mohla by tiež zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní 
spravodlivého, zdravého a ekologického potravinového systému; zdôrazňuje, že takéto 
opatrenia by prispeli k plneniu cieľov európskej zelenej dohody; vyzýva na podporu 
a výmenu najlepších postupov v tejto oblasti medzi členskými štátmi;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvinuli koordinované prístupy k integrácii 
rómskych detí do spoločnosti; vyzýva preto na urýchlené prijatie európskej záruky pre 
deti v rámci ESF+ s vyhradenými zdrojmi na podporu pozdvihnutia novej generácie z 
chudoby;

29. zdôrazňuje, že prekážky v zdravotníckych službách a nedostatok základnej 
informovanosti o zdraví prispievajú k rozsiahlej segregácii rómskych študentov 
v školách; zdôrazňuje, že okrem toho všeobecne rozšírené protirómske zmýšľanie 
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v spoločnostiach, v ktorých Rómovia žijú, a štrukturálne nevýhody, ktorým čelia, 
pokiaľ ide o zápis do predškolských zariadení a sociálne vylúčenie, predstavujú 
základné príčiny školskej segregácie a diskriminácie rómskych detí, čo vedie 
k bludnému kruhu nezamestnanosti a chudoby; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité 
riešiť tieto základné príčiny a zároveň zvyšovať informovanosť;

30. víta úsilie niektorých členských štátov, ktoré prijali legislatívne nástroje s cieľom 
zabezpečiť súlad medzi kvalitou a rovnosťou v oblasti vzdelávania a zároveň zaviedli 
inkluzívne vzdelávanie; poznamenáva, že cieľom takýchto opatrení je čo najviac 
začleniť rómske deti, ako aj všetky ostatné znevýhodnené skupiny do systému 
vzdelávania od vzdelávania v ranom detstve až po vyššie sekundárne vzdelávanie, čo je 
podmienkou osobného rozvoja dieťaťa a jeho neskoršej profesijnej kariéry;

31. pripomína, že všeobecná mienka o rómskych mediátoroch a programoch na podporu 
zdravia je pozitívna, napríklad pokiaľ ide o uľahčenie prístupu rómskej komunity k 
zdravotníckym službám, zlepšenie ich prístupu k hygienickým a sanitárnym 
zariadeniam a riešenie osobitných zdravotných potrieb rómskych žien; zdôrazňuje, že 
vlády v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku rozšírili svoje programy rómskych 
mediátorov v oblasti zdravia a ich hodnotenia poukazujú na pozitívne zmeny, t. j. okrem 
vzdelávacích činností zameraných na komunity aj menej diskriminačné správanie 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a odbúravanie ďalších prekážok brániacich 
prístupu k zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje však, že z hodnotenia týchto programov 
vyplýva potreba prejsť na nové a účinnejšie prístupy a posunúť sa od rómskych 
mediátorov k inštitucionálnej reforme zameranej na riešenie inštitucionálnej 
diskriminácie v rámci systému8;

32. zdôrazňuje význam podpory zapájania rodičov do školských a vzdelávacích činností a 
zvyšovania ich informovanosti o dôležitosti predškolského vzdelávania, zápisu detí do 
škôl a školskej dochádzky; s poľutovaním konštatuje, že rómske deti v niektorých 
členských štátoch stále narážajú na obmedzený prístup k predprimárnemu vzdelávaniu a 
starostlivosti; s poľutovaním konštatuje, že EÚ a členské štáty ani zďaleka nedosiahli 
ciele stanovené v rámci EÚ pre začleňovanie Rómov; 

33. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že príslušné regionálne a miestne orgány budú 
spolu s občianskou spoločnosťou a hospodárskymi aktérmi vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú na Rómov a monitorovať ich výsledky, 
pričom z tejto politiky nevylúčia iné spoločenské skupiny v podobnej situácii; okrem 
toho vyzýva členské štáty, aby prijali preventívne a nápravné opatrenia s cieľom 
prekonať stereotypy a protirómske zmýšľanie na trhu práce, stanovili posilnenie pozície 
rómskych uchádzačov o zamestnanie ako prioritu vo verejných službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom sprostredkovanie zamestnania 
prostredníctvom profesijného vzdelávania, odborných stáží so školeniami v oblasti IT 
a jazykovej prípravy a podpory podnikateľských zručnosti; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
verejných služieb zamestnanosti pri podporovaní zamestnanosti Rómov vo verejnej 
službe a oslovovaní znevýhodnených rómskych uchádzačov o zamestnanie;

8 J. – M. Fresno, J. Lajčáková, J. Szira, S. Mačáková, M. Karoly, M. Rossi: Metahodnotenie intervencií 
zameraných na začleňovanie Rómov (A meta-evaluation of interventions for Roma inclusion), Úrad pre 
vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2019.
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34. zdôrazňuje význam podpory prístupu Rómov k vzdelávaniu, vysokoškolskému 
vzdelávaniu, učňovskej príprave a odbornému vzdelávaniu a príprave s cieľom podporiť 
ich hospodárske a sociálne začlenenie; zastáva názor, že odbornému vzdelávaniu a 
príprave sa stále nevenuje dostatočná pozornosť ako priorite a riešeniu, ktoré by 
prinieslo možnosti, ako mobilizovať Rómov a zabezpečiť im príležitosti; nabáda 
členské štáty, aby zabezpečili, že programy odbornej prípravy zamerané na Rómov 
budú odrážať ich konkrétnu situáciu, ako aj zvýšené požiadavky trhu práce; pripomína, 
že starnúca Európa čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a mladé rómske 
obyvateľstvo by sa preto nemalo vnímať ako príťaž, ale ako príležitosť a potenciálna 
budúca pracovná sila; vyzýva členské štáty, aby podporovali väčšie zapojenie podnikov, 
najmä na miestnej úrovni, a zvážili podporu rozvoja sociálnych podnikov s cieľom 
vytvoriť udržateľné pracoviská pre Rómov so zameraním na rómske ženy;

35. zdôrazňuje, že Rómovia často pracujú v neistých podmienkach zamestnania alebo sú 
zamestnaní atypickou formou; vyjadruje pevné presvedčenie, že nový nástroj dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) by sa mal 
v členských štátoch zameriavať na najzraniteľnejšie osoby;

36. vyzýva Komisiu, aby zosúladila právne predpisy EÚ s právnym rámcom OSN v oblasti 
ľudských práv na vodu a rozšírila uplatniteľnosť smerníc týkajúcich sa vody tak, aby 
zahŕňali problémy s dostupnosťou a cenovou dostupnosťou dodávok vody a služieb; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala ukazovatele a mechanizmy na monitorovanie 
sociálnej rovnosti v prístupe k vode a sanitácii v členských štátoch, poverila Agentúru 
EÚ pre základné práva vykonávaním každoročného zberu údajov a vyčlenila finančné 
prostriedky na riešenie obmedzeného prístupu sociálne vylúčených a etnicky 
diskriminovaných skupín k vode a sanitačným službám;

37. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli spoločné úsilie na zvýšenie povedomia a 
informovanie verejnosti o začleňovaní Rómov;

38. vyzýva členské štáty, aby minimalizovali účinky pandémie COVID-19 v preplnených 
obydliach Rómov, kde žijú v neľudských podmienkach, a to prostredníctvom 
legalizácie ich neformálnych osád, investícií do infraštruktúry a skvalitnenia bývania 
v novolegalizovaných neformálnych osadách a zabezpečenia dostatočného počtu 
vhodných táborísk pre kočovných Rómov; vyzýva členské štáty, aby ako alternatívu 
zabezpečili trvalé, dôstojné, cenovo dostupné, environmentálne bezpečné, 
nesegregované bývanie pre Rómov, ktorí v súčasnosti žijú v neformálnych osadách;

39. vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 prijali 
naliehavé opatrenia na riešenie nedostatku vody, primeranej sanitácie, elektrickej 
energie a potrebnej infraštruktúry v chudobných rómskych komunitách; vyzýva členské 
štáty, aby v plnej miere začlenili rómske osady do dezinfekčných opatrení, aby počas 
pandémie zakázali zrušenie základných verejnoprospešných služieb, zvážili dotovanie 
spotrebiteľských nákladov pre najzraniteľnejšie osoby a osoby, ktoré prišli o príjem, 
alebo zmrazenie platieb až do konca obdobia plánu obnovy a aby poskytli finančnú 
podporu rodičom samoživiteľom/osamelým matkám na starostlivosť o deti, platby 
nájomného a iné výdavky na domácnosť s cieľom zmierniť finančné ťažkosti, najmä 
vzhľadom na stratu pracovných miest;
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40. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sa v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 nebude zabúdať na žiadnych Rómov, a to podporovaním zraniteľných 
rómskych pracovníkov, najmä žien a osamelých rodičov, a zahrnutím osobitných 
ustanovení a ukazovateľov týkajúcich sa Rómov pri využívaní európskych nástrojov 
dočasnej podpory (napr. nástroja SURE a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD));

41. pripomína, že smernica o rasovej rovnosti9 poskytuje ochranu a záruky rovnakého 
zaobchádzania, pokiaľ ide o prístup k tovaru a službám a ich poskytovanie vrátane 
bývania, ktoré patrí v prvom rade do pôsobnosti národných a regionálnych vlád; 
zdôrazňuje, že porušovanie práv Rómov na bývanie a neposkytovanie dostatočného 
prístupu k bývaniu a verejným službám má negatívny vplyv na výsledky v oblasti 
vzdelávania, zamestnanosti a zdravia a celkovo nepriaznivo ovplyvňuje sociálne 
začleňovanie; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť riadnu a účinnú transpozíciu tejto 
smernice a jej náležité vykonávanie;

42. zdôrazňuje, že v oblasti cielených intervencií v súvislosti s bývaním je dôležité zaviesť 
participatívny proces so zapojením Rómov od samého začiatku; navrhuje, aby sa 
politiky v oblasti bývania zakladali na koncepcii rozdelenia nákladov alebo príspevkov 
príjemcov na bývanie a služby, v rámci ktorých by sa mohli rómski príjemcovia medzi 
sebou organizovať, zavádzať vlastné iniciatívy a zúčastňovať sa na plánovaní svojich 
osád10;

43. vyzýva členské štáty, aby podporovali priestorovú desegregáciu a zapájali rómskych 
prijímateľov do plánovania a realizácie projektov bývania s cieľom znížiť počet 
prípadov násilného vysťahovania, predchádzať násilnému vysťahovaniu, riešiť otázku 
bezdomovectva a poskytnúť kočovným Rómom dostatočné a primerané táboriská; 
poukazuje na to, že geografická izolácia a segregácia bývania bráni príslušníkom 
etnických menšín získať dôstojné pracovné miesta, a to bez ohľadu na úroveň ich 
kvalifikácie; poznamenáva, že veľmi dôležité je nájsť riešenie problematiky 
vysťahovania zapojením rôznych inštitúcií, pričom opatrenia zamerané na rómske 
bývanie by sa mali začleniť do širších vnútroštátnych činností a legislatívnych iniciatív, 
ktoré sa zameriavajú na programy sociálneho bývania alebo pomoci; poukazuje na to, 
že k žiadnemu vysťahovaniu by nemalo dochádzať bez zabezpečenia štandardného, 
cenovo dostupného a kvalitného náhradného bývania v nesegregovanom prostredí s 
prístupom k verejným službám; zdôrazňuje naliehavú potrebu verejných investícií s 
cieľom prekonať segregáciu;

44. vyzýva členské štáty, aby pri plánovaní, cielení, vykonávaní a monitorovaní opatrení na 
začleňovanie Rómov venovali pozornosť geografickým nerovnostiam, segregácii 
v oblasti bývania a komplexným a viacnásobným známkam znevýhodnenia, keďže 
územný prístup môže mať význam pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti 
sociálneho začlenenia; odporúča členským štátom, aby zvýšili svoje úsilie, pokiaľ ide o 
poskytnutie prístupu k bezpečnej pitnej vode, sanitačným zariadeniam a kanalizácii a 
uplatňovanie práva na primeranú životnú úroveň, ako aj práva na zdravé a bezpečné 

9 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
10 Metahodnotenie intervencií zameraných na začleňovanie Rómov (A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion), Spoločné výskumné centrum, 2019, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie.
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životné prostredie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili integráciu politík 
v oblasti boja proti protirómskemu zmýšľaniu vo všetkých jeho formách a aby uznali 
diskrimináciu v oblasti životného prostredia ako osobitný aspekt protirómskeho 
zmýšľania; odporúča, aby sa životné prostredie začlenilo do rámca na obdobie po roku 
2020, a vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala riešením rôznych foriem diskriminácie v 
oblasti životného prostredia;

45. žiada, aby Európska únia a členské štáty vynaložili viac úsilia o zosúladenie európskeho 
semestra, ESF+ a všetkých ostatných fondov EÚ v období 2021 – 2027 
s vnútroštátnymi stratégiami integrácie Rómov a s Európskym pilierom sociálnych práv, 
a naliehavo vyzýva členské štáty, aby verejne deklarovali podiel prostriedkov 
vo svojich národných rozpočtoch vyčlenených na tento účel a zverejnili zoznam 
financovaných projektov;

46. odsudzuje všetky formy diskriminácie, s ktorými sa stretávajú pri prenajímaní bývania 
alebo pri uchádzaní sa o zamestnanie; pripomína preto povinnosť členských štátov 
podľa smernice o rasovej rovnosti vymenovať špecializovaný orgán na podporu 
všetkých osôb bez diskriminácie z dôvodu rasy a etnického pôvodu; vyzýva členské 
štáty, aby posilnili nezávislosť, zdroje, mandát a právomoci svojich vnútroštátnych 
orgánov pre rovnosť s cieľom zintenzívniť boj proti diskriminácii Rómov vrátane 
inštitucionálnej diskriminácie, a to vykonávaním odporúčania Európskej komisie 
o normách pre subjekty pre rovnaké zaobchádzanie11;

47. vyzýva členské štáty, aby riešili otázky bývania a bezdomovectva prostredníctvom 
opatrení, ako je rozvoj fondu sociálneho bývania, podpora nediskriminačného prístupu 
k sociálnemu bývaniu alebo podpora úspešných projektov, ako sú mikroúvery pre 
rómske rodiny; vyzdvihuje sľubný prístup iniciatív „najprv bývanie“ s cieľom 
predchádzať bezdomovectvu a bojovať proti nemu; odporúča členským štátom, aby 
zvážili posun od tzv. schodiskového modelu poskytovania služieb k službám na báze 
bývania, pri ktorých sa zabezpečenie bývania dopĺňa o sprievodnú podporu, ktorá 
zahŕňa prvky zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníctva a rozvoja komunít; vyzýva 
členské štáty, aby sa zamerali na politiky, ktoré podporia ľudí vystavených chudobe 
vrátane Rómov, tak aby mohli mať prístup k bežným dôstojným pracovným miestam; 
vyzýva členské štáty, aby sa zamerali najmä na mladých ľudí a konkrétne na to, aby 
dokončili svoje stredoškolské štúdium;

48. uznáva, že nariadením o spoločných ustanoveniach12 sa zaviedla osobitná priorita 
financovania pre Rómov a že príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa 
začleňovania Rómov sa stali podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov na jej 
podporu; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zaručili, že tieto zmeny povedú 
k realizácii konkrétnych projektov v prospech Rómov v praxi13 bez ohľadu na kategórie 

11 Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2018, s. 28.
12 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, časť I: Tematické ex ante kondicionality, investičná priorita 9.2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
13 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 2017, s. 17.
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regiónov; vyzýva Komisiu, aby monitorovala vykonávanie stratégií na pravidelných 
stretnutiach s členskými štátmi a uverejňovala správy o rozdelení finančných 
prostriedkov v tomto smere; vyzýva Komisiu, aby preskúmala príčiny nízkej miery 
čerpania prostriedkov v niektorých členských štátoch, a to v súlade s odporúčaniami 
Európskeho dvora audítorov pre členské štáty a Komisiu, ktoré uviedol vo svojej 
osobitnej správe14;

49. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným prepojením medzi dostupnými nástrojmi 
financovania a strategickými plánmi a cieľmi týkajúcimi sa sociálno-ekonomického 
rozvoja a začleňovania Rómov; vyzýva členské štáty, aby zaviedli efektívne 
mechanizmy monitorovania a dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby prostriedky hlavných 
programov vrátane tých, na ktoré sa vzťahujú európske štrukturálne a investičné fondy 
(EŠIF), boli riadne vynaložené a nedochádzalo k ich zneužívaniu; zdôrazňuje, že 
monitorovanie je mimoriadne dôležité, lebo umožňuje predvídať a zmierniť akékoľvek 
potenciálne riziká, ktoré by mohli ohroziť úspešnosť intervencií, a bude naďalej 
podporovať politické iniciatívy založené na dôkazoch a účinnejšie stanovovanie cieľov 
a prideľovanie zdrojov; pripomína, že Európsky dvor audítorov dospel v roku 2016 k 
záveru, že finančné prostriedky z EŠIF sa prideľujú medzi členské štáty na základe 
ukazovateľov, ktoré nemajú pre rómsku populáciu osobitný význam, a vyjadril názor, 
že tieto ukazovatele nie sú najvhodnejším spôsobom, ako určiť výšku finančných 
prostriedkov EÚ na integráciu Rómov, ktoré by sa mali prideliť jednotlivým členským 
štátom; zdôrazňuje význam metód posudzovania kontrafaktuálnych vplyvov s cieľom 
zmenšiť rozdiely medzi rámcom politiky a realizáciou v teréne;

50. zastáva názor, že začleňovanie tejto problematiky je stále dôležité, pretože cielené 
opatrenia samy osebe nebudú dostatočne účinné; zdôrazňuje preto potrebu ďalšieho 
začleňovania problematiky integrácie Rómov do politických opatrení EÚ a 
vnútroštátnych politických opatrení;

51. uznáva, že prenos intervencií z jednej krajiny do druhej nie je mechanický proces; hoci 
ciele, pracovné metódy a nástroje môžu byť prenosné, stratégie a postupy sa musia 
prispôsobiť miestnemu prostrediu a tieto podmienky môžu byť závislé od 
inštitucionálnych kapacít, podpory rôznych subjektov alebo miestneho kontextu; vyzýva 
preto členské štáty a Komisiu, aby riadne využívali metódy posudzovania 
kontrafaktuálneho vplyvu a porovnávali a vysvetľovali výsledky zistené v jednotlivých 
členských štátoch;

52. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby skvalitnili údaje a posilnili výskum s cieľom 
lepšie identifikovať a pochopiť prierezovú diskrimináciu; nabáda Komisiu, aby 
sledovala mnohostranné aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia v rómskych 
komunitách pomocou údajov kombinovaného ukazovateľa miery rizika chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia (AROPE), ktoré poskytuje Eurostat;

53. nabáda Komisiu, aby zaviedla inovatívne prístupy orientované na vplyvy a založené na 
údajoch, ktoré budú slúžiť ako priame podklady pri príprave budúcich programov 
(programu InvestEU a programov ESF+ na obdobie 2021 – 2027) a stratégií (najmä 

14 Európsky dvor audítorov, Osobitná správa č. 14/2016 s názvom Politické iniciatívy a finančná podpora EÚ na 
integráciu Rómov: výrazný pokrok za posledné desaťročie, no ďalšie úsilie je potrebné v praxi, 2016.
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stratégie EÚ pre rovnosť a začleňovanie Rómov po roku 2020).

54. zdôrazňuje, že následky pandémie COVID-19 postihujú najmä najodkázanejšie osoby 
vrátane rómskych komunít v celej Európe; zdôrazňuje, že EÚ sa musí zamerať na 
okamžité potreby svojich občanov, pričom je nevyhnutné urýchlene a primerane 
reagovať na existujúce problémy s cieľom posilniť súdržnosť, zvýšiť dôveru voči 
inštitúciám EÚ a uplatňovať hodnoty EÚ, najmä solidaritu; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby vyhodnotili dôsledky pandémie COVID-19 na situáciu rómskych komunít a 
zvážili prijatie účinných opatrení; víta navrhované posilnenie Fondu európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby s cieľom podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú; s 
poľutovaním konštatuje, že pandémia COVID-19 by mohla viesť v budúcom VFR na 
roky 2021 – 2027 ku škrtom, čo bude mať negatívny vplyv na organizácie občianskej 
spoločnosti, ktoré sa zasadzujú za rómske komunity, a tým nepriaznivo ovplyvní ich 
terénnu prácu.
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