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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i 
det förslag till resolution som antas:

A. I artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anges att 
unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska beakta 
de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett 
fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och 
en hög hälsoskyddsnivå för människor.

B. Antagandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter är mycket viktigt för att 
stärka de sociala rättigheterna för människor som tillhör marginaliserade grupper, såsom 
personer med romsk bakgrund.

C. Kommissionens åtagande att utveckla en förstärkt strategisk EU-ram för jämlikhet och 
social och ekonomisk rättvisa för romer och för att bekämpa antiziganism efter 2020 är 
mycket välkommet.

D. Romerna är Europas största etniska minoritet, och ungefär 6 miljoner romer lever i EU, 
inte bara i etnisk utan även i stor socioekonomisk mångfald, och de utsätts för olika 
former av diskriminering. Omkring 80 procent av romerna lever under respektive lands 
gräns för fattigdomsrisk. 43 % av romerna (varav 56 % är män och 29 % är kvinnor) har 
någon form av betald sysselsättning, jämfört med EU-genomsnittet på 70 % under 
20151. 50 % av romerna i åldersgruppen 6–24 år går inte i skolan, och 63 % av unga 
romer (16–24 år) varken arbetar eller studerar, vilket ska jämföras med EU-
genomsnittet på 12 %2. Situationen för den ökande andelen romer som varken arbetar 
eller studerar förvärrades 2016 jämfört med 20113.

E. Jämställdhet mellan kvinnor och män och situationen för romska barn och ungdomar är 
två viktiga områden när det gäller att integrera och inkludera romer som har ägnats 
otillräcklig uppmärksamhet på både EU-nivå och medlemsstatsnivå4. En betydande 
andel av de romska kvinnorna lever i en otrygg situation och är särskilt utsatta på grund 
av diskriminering på flera grunder. Jämställdhet mellan kvinnor och män måste 
säkerställas och främjas inom alla områden, bland annat när det gäller deltagande på 
arbetsmarknaden, anställningsvillkor, löner, kompetensutbildning, karriärbyte, 
framtidsutsikter och avancemang.

F. Romernas levnadsförhållanden, deras utbildningsnivå och deras hälsostatus avgör deras 
socioekonomiska ställning och status på arbetsmarknaden. Romerna hamnar ofta i en 
ond cirkel av fattigdom, utestängning, låg utbildning och låg kompetens, vilket hindrar 

1 Kommissionens rapport av den 5 september om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av 
romer, COM(2019)0406, s. 4.
2 COM(2019)0406, s. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, del 1/2, s. 18.
4 Sakkunnigrapporter som utgår från framåtblickande aspekter av utvärderingen av EU-ramen för nationella 
strategier för integrering av romer efter 2020 Considering the Diversity of the Roma population in a post-2020 
EU-initiative for Roma equality and inclusion, januari 2020, s. 16.
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dem från att hitta en stadigvarande sysselsättning eftersom de inte uppfyller 
arbetskraven. Bestående socioekonomiska och hälsorelaterade skillnader samt olika 
former av diskriminering, däribland antiziganism och åldersdiskriminering, gör att 
romer, i synnerhet äldre romer, befinner sig i en särskilt utsatt position.

G. Bekämpning av strukturell diskriminering av romer – som inbegriper de prioriterade 
områdena utbildning, sysselsättning, tillgång till hälso- och sjukvård samt bostäder – 
och en avsevärd förbättring av deras socioekonomiska status förutsätter ökat socialt och 
kulturellt kapital i de romska befolkningsgruppernas miljöer och en långsiktig 
flerpartsstrategi för integrering av romer med aktivt deltagande av romer på alla stadier.

H. Insamlingen av uppgifter om jämlikhet avser alla typer av uppdelade uppgifter som 
används för att bedöma en jämförbar situation för specifika diskrimineringshotade 
grupper, utforma en offentlig politik som bidrar till främjande av jämlikhet och bedöma 
dess genomförande, och insamlingen utförs på grundval av fakta och inte bara 
antaganden. Insamlingen av dessa uppgifter (dvs. uppgifter om etniskt ursprung eller 
religion) kräver ett exklusivt samtycke från de personer som insamlingen av uppgifter 
rör och kan ofta vara kontroversiell. Det som är klart och tydligt förbjudet är 
rasprofilering eller etnisk profilering, där människor utan deras samtycke identifieras på 
grund av en tredje parts uppfattningar eller generaliseringar på grundval av ras, etnicitet, 
religion eller nationellt ursprung.

I. Personer som hör till minoritetsgrupper fortsätter att diskrimineras när de söker jobb, 
och till och med när de redan har jobb fortsätter de att möta orättvis behandling. Lägre 
löner, brist på karriärmöjligheter, otrygga och svåra arbetsförhållanden, s.k. klibbiga 
golv och glastak, trakasserier och uppsägningar utan saklig grund är bara några exempel 
på hur detta yttrar sig. Etniska minoriteter har oftare mindre tillgång till rättigheter och 
skydd när det gäller arbete. Etniskt ursprung tycks även spela roll för trakasserier på 
arbetsplatsen, och förefaller vara ett stort hinder för att göra karriär.

J. De flesta av de romska befolkningsgrupperna, särskilt de i Central- och Östeuropa, lever 
i segregerade bosättningar, ofta i områden med stor miljöpåverkan. De är utestängda 
från samhället och utsätts för geografisk segregering, undermåliga förhållanden och 
generationsfattigdom. Enligt kommissionens rapport av den 5 september om 
genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer (COM(2019)0406) 
har en tredjedel av de romska hushållen inte tillgång till rinnande vatten, bara drygt 
hälften har en vattentoalett inomhus eller en dusch, och 78 procent av romerna bodde i 
överbefolkade bostäder 2016. En av tio bor i en bostad som saknar elektricitet. 
Tillgängliga uppgifter och resultatindikatorer från representativa undersökningar från 
nio medlemsstater tyder på att bostadssituationen förblev i stort sett oförändrad mellan 
2011 och 2016, med endast ett par förbättringar i tillgången till vatten och 
grundläggande faciliteter i vissa medlemsstater.

K. Geografisk segregering är fortfarande en av de största utmaningarna när det gäller 
bostäder. 43 procent av romerna diskrimineras när de försöker köpa eller hyra en bostad 
och är inte tillräckligt medvetna om sina rättigheter i fråga om jämlikhet5. Om 
fastighetshandlingar och personhandlingar såsom personbevis och identitetskort saknas 
är det svårare att få tillgång till bostäder, offentliga tjänster eller viktiga statliga 

5 COM(2019)0406.
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stödtjänster.

L. Romerna har fått det ännu svårare på grund av covid-19-krisen, eftersom krisens 
ekonomiska och sociala konsekvenser har påverkat den romska befolkningen, särskilt 
kvinnor, och fördjupar de befintliga ojämlikheterna på alla prioriterade områden för 
integrering av romer. Romerna är ytterst utsatta för de negativa följderna av covid-19 
och kommer att ha begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning, sociala 
förmåner – inbegripet arbetslöshetsersättning – och andra eventuella åtgärder som syftar 
till att motverka coronavirusets effekter.

M. Undermålig transportinfrastruktur och brist på offentliga administrativa organ och 
tjänster, framför allt utbildningsinstitutioner av hög kvalitet och hälso- och sjukvård, 
förvärrar de regionala skillnaderna och gettobildningen.

1. Europaparlamentet betonar att romerna är en av de största minoritetsgrupper i Europa 
som konfronteras med den högsta graden av fattigdom, strukturell diskriminering och 
social utestängning, och att deras grundläggande rättigheter, särskilt ekonomiska och 
sociala rättigheter, inte respekteras. Trots EU:s ekonomiska välstånd, och trots EU-
ramen för nationella strategier för integrering av romer och de åtgärder inom ramen för 
Sammanhållningsfonden som har införts under det senaste årtiondet med avseende på 
social integrering av romer, har romernas övergripande situation i EU stagnerat, och 
framstegen när det gäller bostäder, sysselsättning, utbildning och hälso- och sjukvård 
har varit begränsade. De lokala myndigheterna uppmanas att genomföra de nationella 
strategierna på ett effektivt sätt. Kommissionen uppmanas att föregå med gott exempel 
och införa en politik för integrering av romer på alla nivåer av sin politik, sina program 
och sina projekt för att förebygga diskriminering och bidra till att integrera romerna i 
våra samhällen. Kommissionen uppmanas att inbegripa olika sektorer och parter i 
arbetet med de nationella strategierna och främja romernas aktiva deltagande, från 
utarbetandet av strategierna till genomförandet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa bindande syften, åtgärder och 
mål för medlemsstaterna, en tydlig tidsplan och tydliga och bindande krav på framsteg 
samt resultatindikatorer och tillräckliga medel för genomförandet av den kommande 
EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer. Parlamentet uppmanar de 
lokala myndigheterna att prioritera genomförandet av de nationella strategierna för 
integrering av romer.

3. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 12 februari 2019 om behovet av 
en förstärkt strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer efter 
2020 och kraftfullare åtgärder mot antiziganism6. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas eftertryckligen att föreslå och åta sig att genomföra en ambitiös, heltäckande 
och bindande strategisk EU-ram för jämlikhet och social och ekonomisk rättvisa för 
romer och för att bekämpa antiziganism efter 2020, med konkreta gemensamma mål på 
EU-nivå och miniminormer som medlemsstaterna kan omsätta till nationella mål där 
landspecifika förhållanden är relevanta på så sätt att dessa mål syftar till att nå mer än 
miniminormerna, och att säkerställa att diskriminering på flera grunder, 
jämställdhetsintegrering och ett barnperspektiv behandlas på lämpligt sätt.

6 Antagna texter, P8_TA(2019)0075.
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4. Europaparlamentet understryker behovet av att bryta den onda cirkeln av fattigdom för 
berörda romer genom att vidta effektiva riktade åtgärder från tidigast möjliga ålder, 
eftersom riktade åtgärder på alla utbildningsnivåer kan vara effektiva verktyg för att 
bekämpa fattigdom. Parlamentet betonar behovet av att stärka övergångarna till högre 
utbildningsnivåer samt stödja dessa åtgärder genom sociala investeringar.

5. Europaparlamentet efterlyser större uppmärksamhet mot de medlemsstater som har en 
ansenlig romsk befolkning och en historia av tämligen verkningslösa åtgärder. 
Parlamentet betonar att kommissionen bör övervaka och bättre stödja dessa 
medlemsstater och deras politik och åtgärder.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 
inkluderande jämlikhet för den romska befolkningen – med särskild uppmärksamhet på 
kvinnor och flickor samt personer med funktionsnedsättning som drabbas av 
diskriminering på flera grunder – på alla områden i livet.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta rådets direktiv av den 
2 juli 2008 om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett 
religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 
(COM/2008/0426).

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att 
inbegripa fattigdom, med särskild inriktning på barnfattigdom, social utestängning, 
antiziganism och icke-diskriminering som sektorsövergripande dimensioner i de fyra 
centrala områdena för EU:s strategi för romer och de nationella strategierna för 
integrering av romer, och på så sätt säkerställa att jämlikhet, hållbara 
sysselsättningsmöjligheter, inkluderande utbildning, bostäder av god kvalitet och 
lämplig hälso- och sjukvård bidrar till en övergripande förbättring av romernas 
välbefinnande, och att diskriminering på flera grunder, jämställdhetsintegrering och ett 
barnperspektiv behandlas på lämpligt sätt såväl i den strategiska EU-ramen för perioden 
efter 2020 som i de nationella strategierna för integrering av romer. Parlamentet 
uppmanar de lokala och regionala myndigheterna att prioritera antagandet, översynen 
och genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer i enlighet med 
den strategiska EU-ramen för tiden efter 2020, och att garantera att dessa strategier är 
nära kopplade till den allmänna politiken.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa deltagande på lika villkor av 
romska organisationer i det civila samhället, experter och medlemmar från 
lokalsamhällena, särskilt de som är verksamma i lokala och regionala politiska debatter 
och i beslutsprocessen.

10. Europaparlamentet erkänner att man för att garantera den romska befolkningens sociala 
och ekonomiska rättigheter bör överväga en mer heltäckande strategi som bland annat 
stärker det institutionella erkännandet av den romska minoriteten som en social aktör 
och åstadkommer ett effektivt och organiserat deltagande av representativa 
organisationer inom det romska civila samhället, så att det blir möjligt för dem att på ett 
meningsfullt sätt delta i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av den 
ekonomiska och sociala politiken. Kommissionen uppmanas att betrakta romers 
delaktighet som en bindande gemensam kvalitetsstandard för en framtida strategisk EU-
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ram och de nationella strategierna, och att se till att finansiella och strukturella 
mekanismer säkerställer ett likvärdigt och kvalitativt deltagande.

11. Europaparlamentet understryker att sysselsättning banar väg för social integrering, och 
att etniska minoriteter därför måste ha möjlighet att fullt ut delta på arbetsmarknaden. 
Parlamentet framhåller att principen om samma status och lika lön för lika arbete måste 
tillämpas på alla arbetstagare.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande om riktlinjer 
och standarder för en diskrimineringsfri rekryteringspolicy för medlemsstater och 
arbetsgivare, inklusive rekommendationer om att anta jämlikhetsplaner på företagsnivå 
och i kollektivavtal på sektorsnivå, och att införa arbetsgrupper för mångfald på 
arbetsplatserna, bland annat för att motverka stereotyper, fördomar och negativa 
attityder, samt förebygga diskriminering i samband med rekrytering, befordran, lön och 
tillgång till utbildning. Parlamentet understryker att dessa handlingsplaner för jämlikhet 
även bör användas för att främja etnisk och kulturell mångfald på arbetsplatsen, 
utveckla interna bestämmelser mot rasism, rasismrelaterad diskriminering och 
rasismrelaterade trakasserier på arbetsplatsen, övervaka och granska rekryteringar, 
utveckling och bevarande av arbetskraft genom jämlikhetsarbete för att identifiera 
direkt eller indirekt diskriminerande praxis och anta korrigerande åtgärder för att 
minska ojämlikheten inom vart och ett av dessa områden, samt i detta syfte samla in 
jämlikhetsdata beträffande standarder för personlig integritet och grundläggande 
rättigheter.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en gemensam EU-ram för 
insamling och analys av tillförlitliga och jämförbara uppdelade jämlikhetsuppgifter, i 
syfte att motverka diskriminering, även på sysselsättningsområdet. Parlamentet tillägger 
att detta bör inbegripa arbetsmarknadsindikatorer för att mäta jämlikhet, bland annat 
migranters och minoritetsgruppers sysselsättningsstatus, under fullt beaktande av 
standarder för personlig integritet och grundläggande rättigheter.

14. Europaparlamentet betonar att de viktigaste frågorna att ta itu med när det gäller romers 
sysselsättning är en effektiv övergång från utbildning till den öppna arbetsmarknaden, 
med tanke på att många romska barn och ungdomar skolkar och hoppar av skolan. 
Parlamentet betonar vikten av att motverka negativa stereotyper, som ofta är de största 
hindren för att få anställning. Parlamentet betonar hur viktigt det är att få bukt med olika 
former av odeklarerat arbete, diskriminering från arbetsgivarnas sida, att matcha 
efterfrågan på arbetskraft mot arbetskraftsutbudet och att ta itu med de allt fler romska 
ungdomar som inte deltar i utbildning.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att leva upp till sitt åtagande att anta en 
handlingsplan för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter och 
införliva integrering av romer som en indikator i den sociala resultattavlan. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att särskilt 
uppmärksamma den romska befolkningen för att återspegla dess särskilda situation och 
se till att man har tillgång till sysselsättning av god kvalitet, tillgång till anständigt 
arbete samt rimliga löner och arbetsvillkor, och säkerställa att system för socialt skydd 
och sociala tjänster är adekvata, tillgängliga och nyttjade av alla potentiella mottagare, 
och inkluderar allmän hälso- och sjukvård utan diskriminering, system för 
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minimiinkomst och pensionsrättigheter.

16. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna har vidtagit flera åtgärder för att 
förbättra de romska barnens närvaro i skolan, exempelvis gratis måltider och läroböcker 
i skolan samt ett utökat närvarokrav inom förskola och förskoleutbildning från en tidig 
ålder för alla barn. Parlamentet framhåller att detta är exempel på god praxis som bör 
upprätthållas.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att personer med romsk 
bakgrund utövar sin rätt till rörlighet och kan få tillgång till all nödvändig hälso- och 
sjukvård i den medlemsstat där de är bosatta. Parlamentet betonar att varken fattigdom 
eller en persons bosättningsstatus får utgöra ett hinder för tillgång till hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i arbetsövervakning och 
klagomålsmekanismer som stöds av resurser som är tillgängliga och ändamålsenliga för 
alla arbetstagare, oavsett deras nationalitet eller uppehållsstatus, så att man skyddar 
arbetstagare mot repressalier från arbetsgivaren och skadliga följder samt stöder 
organisationer i det civila samhället när det gäller att tillhandahålla arbetstagarna 
information om deras rättigheter och om hur de kan utöva dem.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
återhämtningsplanen och den nya fleråriga budgetramen för 2021–2027 kopplas nära 
samman med EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet, 
dess bindande mål och deras verkställighet genom de nationella strategierna för 
integrering av romer. Parlamentet understryker i detta syfte behovet av systematisk 
insamling av tillförlitliga data som delas upp efter kön och ålder för att utgöra underlag 
till behovs- och kontextanalyser och utarbeta riktlinjer när det gäller att fastställa mål 
och effektindikatorer för att säkerställa bästa möjliga resultat i form av en anpassning 
mellan behov och planering respektive budget, på både nationell nivå och EU-nivå.

20. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och rådet att ta itu med den 
ojämlika situation som romer utsätts för i EU inom ramen för Europeiska socialfonden+ 
(ESF+). Parlamentet påminner om sin resolution av den 4 april 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)7, som i 
artikel 4.1 viiia innehåller det särskilda målet om att ”bekämpa diskriminering mot och 
främja socioekonomisk integrering av marginaliserade grupper, exempelvis romer”.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant utvärdera effektindikatorerna 
för integrering av romer under perioden 2014–2020 och att identifiera bästa praxis samt 
eventuella brister. Parlamentet påminner om att övervakningen av romernas integrering 
skulle förbättras på grundval av ESF:s investeringsprioritering 9 ii, de relevanta 
särskilda målen i ESF:s och Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) operativa 
program och genom att använda ESF:s gemensamma resultatindikator för deltagare 
liksom programspecifika indikatorer och mål.

22. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen underlättar utbytet av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna och övervakar situationen för att kunna tillhandahålla 

7 Antagna texter, P8_TA(2019)0350.
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regelbundna bedömningar.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra företrädare 
från de romska befolkningsgrupperna, däribland ungdomar, delaktiga i samråds- och 
beslutsprocesser på både EU-nivå och nationell nivå.

24. Europaparlamentet påminner om att lokala och nationella myndigheter, starka 
partnerskap och åtaganden från lokala aktörer såsom lokala kommuner och 
skolinspektioner, är mycket viktiga för att skapa en hållbar integrering av romerna.

25. Europaparlamentet understryker behovet av ett snabbt och grundligt åtagande från de 
berörda statliga myndigheternas sida om att minska segregeringen av romska elever i 
skolorna, öka deras deltagande i hela utbildningens livscykel och säkerställa samma 
kvalitet och inkluderande grundutbildning för alla. Parlamentet beklagar att en felaktig 
diagnos av särskilda utbildningsbehov hos romska barn fortfarande är gängse 
diskriminerande praxis, något som leder till att ett oproportionellt stort antal romska 
barn går i ”specialskolor” och att de därigenom skiljs från det allmänna skolsystemet 
och ofta får sämre utbildning. Parlamentet påminner om de beslut som fattats av 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och de överträdelseförfaranden 
som avser diskriminering av romer i tre medlemsstater: Tjeckien (2014), Slovakien 
(2015) och Ungern (2016). Parlamentet anser att det under de senaste åren har skett 
begränsade eller obefintliga förbättringar trots kommissionens ansträngningar. 
Kommissionen uppmanas att utvärdera respektive korrigerande åtgärder och deras 
konsekvenser för romska barn och att – om dessa åtgärder anses vara otillräckliga och 
inte nog verkningsfulla – hänskjuta dessa fall till Europeiska unionens domstol.

26. Europaparlamentet påminner om vikten av de romska lärarnas roll och deras närvaro i 
utbildningsorganen när det gäller att bidra till arbetet med att minska segregeringen och 
uppmuntra romer att delta i program för livslångt lärande och vuxenutbildning. 
Parlamentet rekommenderar att romer ska erbjudas fortbildning och sysselsättas som 
mentorer för unga och skolmedlare för att stödja övergången från utbildning till 
arbetsmarknad. Parlamentet understryker behovet av att mer uttryckligt göra romer 
föremål för en aktiv arbetsmarknadspolitik, inbegripet ungdomsgarantin, och 
systematiskt övervaka och bekämpa diskriminering när det gäller tillträde till 
arbetsmarknaden och på arbetsplatsen. Parlamentet ser gärna att offentliga 
arbetsförmedlingar utbildas i hur man når ut till och hanterar marginaliserade grupper.

27. Europaparlamentet efterlyser en omarbetad gemensam jordbrukspolitik som skulle 
möjliggöra och främja innovativa former av jordbruksarbete, inklusive sociala 
kooperativ för romska befolkningsgrupper, och som även skulle kunna spela en viktig 
roll när det gäller att skapa ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem. 
Parlamentet betonar att sådana åtgärder skulle bidra till förverkligandet av målen för 
den europeiska gröna given. Parlamentet efterlyser främjande och utbyte av bästa praxis 
inom denna domän i medlemsstaterna.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla 
samordnade strategier för att integrera romska barn i samhället. Parlamentet efterlyser 
därför ett skyndsamt antagande av den europeiska barngarantin i ESF+ med öronmärkta 
resurser för att stödja arbetet med att hjälpa en hel generation ut ur fattigdom.
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29. Europaparlamentet understryker att hinder för hälso- och sjukvårdstjänster och brist på 
grundläggande hälsomedvetenhet bidrar till den utbredda segregeringen av romska 
elever i skolorna. Det finns en utbredd antiziganism i de samhällen där romerna lever, 
och romerna utsätts även för strukturella nackdelar i samband med inskrivningar i 
förskolan. Dessutom drabbas romerna av social utestängning. Allt detta sammantaget 
orsakar segregerade skolor och diskriminering av romska barn och leder till en ond 
cirkel av arbetslöshet och fattigdom. Parlamentet betonar att man därför måste ta itu 
med dessa bakomliggande orsaker, samtidigt som det är ytterst viktigt att öka 
medvetenheten.

30. Europaparlamentet välkomnar de insatser som vissa medlemsstater har gjort genom att 
de antagit lagstiftningsverktyg för att säkra överensstämmelse mellan kvalitet och 
jämlikhet inom utbildning, samtidigt som de har infört en inkluderande utbildning. 
Parlamentet konstaterar att syftet med dessa åtgärder är att i så stor utsträckning som 
möjligt integrera romska barn och alla andra missgynnade grupper i 
utbildningssystemet, från förskoleverksamhet till gymnasiet, vilket är en förutsättning 
för ett barns personliga utveckling och framtida karriär.

31. Europaparlamentet påminner om att den allmänna opinionen om romska medlare och 
stödprogram för hälso- och sjukvård är positiv, till exempel när det gäller att underlätta 
romernas tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster, förbättra deras tillgång till hygien 
och sanitetära anläggningar, och tillgodose specifika hälsobehov hos romska kvinnor. 
Parlamentet understryker att romska hälsomedlarprogram i Bulgarien, Rumänien och 
Slovakien har stärkts av sina respektive regeringar och att utvärderingar av dem visar på 
positiva förändringar, dvs. minskat diskriminerande beteende från vårdgivare och färre 
andra hinder som står i vägen för tillgång till hälso- och sjukvård utöver 
utbildningsverksamhet som är inriktad på olika befolkningsgrupper. Parlamentet 
understryker dock att utvärderingen av sådana program visar att det finns ett behov av 
att gå vidare till nya och mer effektiva strategier, från romska medlare till institutionella 
reformer som motverkar institutionell diskriminering i ett system8.

32. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att stödja föräldrarnas delaktighet i 
skol- och utbildningsverksamhet och att öka deras medvetenhet om betydelsen av 
förskoleutbildning och av barnets inskrivning och närvaro i skolan. Parlamentet 
beklagar att romska barn i vissa medlemsstater fortfarande har begränsad tillgång till 
förskoleutbildning och barnomsorg. Parlamentet beklagar att EU och medlemsstaterna 
är långt ifrån att uppnå målen i EU-ramen för integrering av romer. 

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att de behöriga regionala 
och lokala myndigheterna, tillsammans med berörda aktörer från det civila samhället 
och näringslivet, genomför en sysselsättnings- och socialpolitik som är inriktad på 
romer och övervakar dess resultat, samtidigt som man inte utesluter andra 
samhällsgrupper i liknande situationer. Medlemsstaterna uppmanas dessutom att anta 
åtgärder för att motverka stereotyper och antiziganism på arbetsmarknaden, göra 
egenmakt för romska arbetssökande till en prioritering för offentliga arbetsförmedlingar 
och arbetsgivare, och jämsides med detta erbjuda stöd i samband med arbetsförmedling 
i form av yrkesutbildning, praktik som inbegriper IT- och språkutbildning och 

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szira J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, ”A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion”, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 2019.
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främjande av entreprenörsfärdigheter. Parlamentet understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till missgynnade romska arbetssökande.

34. Europaparlamentet betonar vikten av att främja tillgång till allmän utbildning, högre 
utbildning, lärlingsutbildning och yrkesutbildning för romer, i syfte att gynna deras 
ekonomiska och sociala integrering. Parlamentet anser att yrkesutbildning fortfarande 
inte är tillräckligt erkänt som en prioritering och en lösning som erbjuder ett sätt att 
mobilisera och skapa möjligheter för romer. Medlemsstaterna uppmuntras att se till att 
yrkesutbildningssystemen med inriktning på romer återspeglar deras specifika situation, 
liksom de ökade kraven på arbetsmarknaden. Parlamentet påminner om att i takt med att 
Europas medborgare blir allt äldre så uppstår det brist på yrkesarbetare, och därför bör 
unga romer inte ses som en börda, utan som en möjlighet och potentiell framtida 
arbetskraft. Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra ett ökat engagemang hos 
företagen, särskilt på lokal nivå, och att överväga stöd till utveckling av sociala företag 
för att skapa hållbara arbetsplatser för romer, med fokus på de romska kvinnorna.

35. Europaparlamentet understryker att romerna ofta har osäkra arbetsvillkor eller atypiska 
anställningsförhållanden. Parlamentet anser bestämt att det nya europeiska instrumentet 
för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) bör 
riktas mot de mest utsatta i medlemsstaterna.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att harmonisera EU-lagstiftningen med 
FN:s rättsliga ram om människans rätt till vatten och utöka tillämpningsområdet för 
vattenrelaterade direktiv så att de även inbegriper problem med tillgänglighet till 
vattenförsörjning och vattentjänster till rimliga priser. Kommissionen uppmanas att 
utveckla indikatorer och övervakningsmekanismer för social rättvisa när det gäller 
tillgång till vatten och sanitet i medlemsstaterna, att ge EU:s byrå för grundläggande 
rättigheter i uppdrag att göra en årlig insamling av data och att öronmärka medel för att 
få bukt med den begränsade tillgången till vatten- och sanitetförsörjningstjänster för 
socialt utestängda grupper och grupper som diskrimineras på grund av sin etnicitet.

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att agera samfällt för att 
medvetandegöra och informera allmänheten om integreringen av romerna.

38. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att minimera effekterna av covid-19-
pandemin i romernas överbefolkade och omänskliga bostäder genom att legalisera deras 
informella bosättningar, investera i infrastruktur och förbättrade bostäder inom nyligen 
legaliserade informella bosättningar samt tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta. Medlemsstaterna uppmanas att, som ett 
alternativ, tillhandahålla permanenta, anständiga, överkomliga och miljösäkra bostäder 
som inte är segregerade för romer som för närvarande lever i informella bosättningar.

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att under covid-19-krisen anta åtgärder 
för att motverka brist på vatten, lämplig sanitet, elektricitet och välbehövd infrastruktur 
i fattiga romska samhällen. Medlemsstaterna uppmanas att till fullo inkludera romska 
bosättningar i desinfektionsåtgärder, att förbjuda att grundläggande allmännyttiga 
tjänster dras in under pandemin, att överväga att subventionera konsumtionskostnaderna 
för de mest utsatta och dem som har förlorat sina inkomster, eller att frysa betalningar 
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fram till dess att perioden för återhämtningsplanen är över, att ge ekonomiskt stöd till 
ensamstående föräldrar/ensamstående mödrar för barnomsorg, hyra och andra 
hushållsutgifter, för att mildra den ekonomiska påfrestningen, särskilt mot bakgrund av 
förlorade arbetstillfällen.

40. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att inga romer lämnas på 
efterkälken som en följd av covid-19-krisen, genom att stödja utsatta romska 
arbetstagare, särskilt kvinnor och ensamstående föräldrar, och genom att integrera 
särskilda bestämmelser och indikatorer för romer i genomförandet av europeiska 
instrument för tillfälligt stöd (t.ex. SURE och fonden för europeiskt bistånd till dem som 
har det sämst ställt (Fead)).

41. Europaparlamentet påminner om att direktivet om likabehandling oavsett ras9 ger skydd 
och garantier för likabehandling i fråga om tillgång till och tillhandahållande av varor 
och tjänster, inklusive bostäder, vilket i första hand ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet. Parlamentet understryker att kränkningar av romernas rätt 
till en bostad och bristfällig tillgång för romer till bostäder och allmännyttiga tjänster får 
negativ inverkan på utbildning-, sysselsättnings- och hälsoresultaten och även inverkar 
negativt på den övergripande sociala integreringen. Parlamentet betonar att man 
behöver säkerställa ett korrekt och effektivt införlivande och lämpligt genomförande av 
direktivet.

42. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att redan från början göra romerna delaktiga 
i processen när det gäller riktade bostadsinsatser. Parlamentet föreslår att 
bostadspolitiken bör bygga på tanken med kostnadsfördelning eller mottagarbidrag för 
bostäder och inrättningar. Romska mottagare skulle i så fall kunna organisera sig för att 
utveckla sina egna initiativ och delta i planeringen av sina egna bosättningar10.

43. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att motverka rumslig segregering och 
engagera romska stödmottagare i utformningen och genomförandet av bostadsprojekt, 
för att minska och förhindra tvångsavhysningar, ta itu med problemet med hemlöshet 
samt tillhandahålla tillräckligt många lämpliga lägerplatser för romer som inte är 
bofasta. Parlamentet påpekar att geografisk isolering och bostadssegregering håller 
medlemmar av etniska minoriteter borta från anständigt arbete, oavsett vilka 
kvalifikationer de har. Parlamentet konstaterar att det är av central betydelse att hitta 
lösningar på problemet med avhysningar genom att engagera olika institutioner, 
samtidigt som åtgärder för att ta itu med bostadsfrågan för romer bör integreras i mer 
omfattande nationell verksamhet och lagstiftningsinitiativ som är inriktade på 
subventionerat boende eller stödprogram. Parlamentet påpekar att inga avhysningar bör 
äga rum utan att man i gengäld erbjuder en standardbostad av god kvalitet och till 
överkomligt pris i en desegregerad omgivning med tillgång till offentliga tjänster. 
Parlamentet betonar det akuta behovet av offentliga investeringar för att överbrygga 
segregeringen.

44. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta upp geografiska skillnader, 

9 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).
10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion (en metautvärdering av insatser för integrering av 
romer), Gemensamma forskningscentrumet, 2019, Europeiska unionens publikationsbyrå.
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bostadssegregering och de omfattande och mångahanda formerna av nackdelar i 
planeringen, styrningen, genomförandet och övervakningen av åtgärder för att integrera 
romer, eftersom territoriella strategier kan vara relevanta i planeringen och 
genomförandet av åtgärder för social integrering. Medlemsstaterna rekommenderas att 
öka sina ansträngningar när det gäller att ge tillgång till säkert dricksvatten, sanitet, 
avloppssystem och rätt till en dräglig levnadsstandard samt rätt till en sund och säker 
miljö. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att säkerställa integrering av 
politik för att motverka antiziganism i alla dess former och att erkänna 
miljödiskriminering som ett särskilt uttryck för antiziganism. Parlamentet 
rekommenderar att miljön integreras i ramen för tiden efter 2020, och uppmanar 
kommissionen att ta itu med de olika formerna av diskriminering på miljöområdet.

45. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att göra ytterligare insatser för 
att anpassa den europeiska planeringsterminen, ESF+ och alla EU-fonder för perioden 
2021–2027 till de nationella strategierna för integrering av romer och den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna 
att offentligt redovisa den andel av deras nationella budgetar som öronmärks för detta 
ändamål, och att offentliggöra en förteckning över finansierade projekt.

46. Europaparlamentet fördömer alla former av diskriminering i samband med uthyrning av 
bostäder eller jobbansökningar. Parlamentet påminner därför medlemsstaterna om deras 
skyldighet enligt direktivet om likabehandling oavsett ras att utse ett särskilt organ för 
främjande av likabehandling av alla personer utan åtskillnad på grund av ras eller 
etniskt ursprung. Medlemsstaterna uppmanas att stärka oberoendet, resurserna, 
mandatet och befogenheterna för sina nationella organ för främjande av likabehandling 
för att öka kampen mot diskriminering av romer, däribland institutionell diskriminering, 
genom att genomföra kommissionens rekommendation om standarder för organ för 
främjande av likabehandling11.

47. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med problemen med bostäder 
och hemlöshet genom sådana åtgärder som att utveckla de subventionerade bostäderna, 
främja en icke-diskriminerande tillgång till subventionerat boende eller genom att stödja 
framgångsrika projekt såsom mikrolån till romska familjer. Parlamentet framhåller den 
lovande strategin med ”bostad först”-initiativ för att förebygga och bekämpa hemlöshet. 
Medlemsstaterna rekommenderas att överväga att övergå från en trappmodell för 
tillhandahållande av tjänster till bostadsinriktade tjänster, som kompletterar 
tillhandahållandet av bostäder med åtföljande stöd som omfattar sysselsättning, 
utbildning, hälsa och samhällsutveckling. Medlemsstaterna uppmanas att inrikta sig på 
politik som stöder människor som lever i fattigdom, däribland romer, så att de kan få 
tillgång till vanliga och anständiga arbetstillfällen. Medlemsstaterna uppmanas att 
särskilt rikta in sig på ungdomar, så att de fullföljer sin gymnasieutbildning.

48. Europaparlamentet konstaterar att särskilda finansieringsprioriteringar för romer 
infördes i förordningen om gemensamma bestämmelser12 och att landspecifika 

11 EUT L 167, 4.7.2018, s. 28.
12 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: Tematiska förhandsvillkor, investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
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rekommendationer med anknytning till inkludering av romer blev ett krav för beviljande 
av medel för att främja dem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen 
att säkerställa att dessa förändringar utmynnar i specifika projekt som gynnar romerna 
på ort och ställe13, oavsett regionkategori. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
övervaka genomförandet av strategierna vid regelbundna möten med medlemsstaterna 
och offentliggöra rapporter om fördelning av medel i denna riktning. Kommissionen 
uppmanas att undersöka orsakerna till den låga nyttjandegraden i vissa medlemsstater, i 
överensstämmelse med Europeiska revisionsrättens rekommendationer till 
medlemsstaterna och kommissionen i dess särskilda rapport14.

49. Europaparlamentet beklagar den svaga kopplingen mellan tillgängliga 
finansieringsverktyg och strategiska planer och mål som rör socioekonomisk utveckling 
och integrering av romer. Medlemsstaterna uppmanas att införa effektiva övervaknings- 
och tillsynsmekanismer för att se till att program för integrering, däribland sådana som 
omfattas av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), används 
på rätt sätt och inte missbrukas. Parlamentet betonar att det är särskilt viktigt med 
övervakning för att planera och motverka potentiella risker för ett framgångsrikt 
genomförande av eventuella insatser, och att det stöder ytterligare evidensbaserade 
politiska initiativ och mer effektiv målinriktning och resursfördelning. Parlamentet 
påminner om att revisionsrätten 2016 konstaterade att ESI-fonderna fördelades mellan 
medlemsstaterna enligt indikatorer som inte var specifikt relaterade till den romska 
befolkningsgruppen, samt ansåg att dessa indikatorer inte var det lämpligaste sättet att 
fastställa hur stor EU-finansiering som varje medlemsstat ska få till integrering av 
romer. Parlamentet betonar vikten av utvärderingsmetoder för kontrafaktisk inverkan, 
för att minska gapet mellan politiska ramar och genomförande på fältet.

50. Europaparlamentet anser att integrering fortfarande är relevant, eftersom enbart riktade 
åtgärder inte är tillräckligt effektiva. Parlamentet betonar därför behovet av att 
ytterligare integrera den romska aspekten i politiska åtgärder på både EU-nivå och 
nationell nivå.

51. Europaparlamentet konstaterar att överföring av insatser från ett land till ett annat inte är 
en mekanisk process, för även om målen, arbetsmetoderna och verktygen kan vara 
överförbara, så måste strategier och processer anpassas till lokala förhållanden och 
villkor som kan avse institutionell kapacitet, stöd från olika aktörer eller lokala 
sammanhang. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas därför att på lämpligt sätt 
använda sig av utvärderingsmetoderna för kontrafaktisk inverkan och att jämföra och 
förklara medlemsstaternas olika resultat.

52. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att öka insatserna inom data och 
forskning för att bättre identifiera och förstå problemet med diskriminering på flera 
grunder. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att bevaka de mångfasetterade 

fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden, EUT 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, Open Society Institute, juni 2017, s. 17.
14 Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2016 EU:s politiska initiativ och ekonomiska stöd till 
integrering av romer: stora framsteg har gjorts under det senaste årtiondet men det krävs ytterligare 
ansträngningar på fältet, 2016.



AD\1208180SV.docx 15/17 PE650.564v02-00

SV

aspekterna av fattigdom och social utestängning för romska befolkningsgrupper under 
användning av Eurostats kombinerade indikator för personer som löper risk för 
fattigdom eller social utestängning.

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa innovativa, genomslagsinriktade 
och databaserade metoder som ska användas som en direkt ingång till nästa generations 
program (2021–2027 InvestEU-programmet och ESF+-programmet) och strategier 
(främst strategin för romernas jämlikhet och integrering).

54. Europaparlamentet understryker att konsekvenserna av covid-19-pandemin drabbar de 
mest nödlidande som allra hårdast, vilket inbegripet romska befolkningsgrupper i hela 
Europa. Parlamentet betonar att EU måste fokusera på medborgarnas akuta behov och 
ge snabba och lämpliga svar på de befintliga problemen för att stärka 
sammanhållningen, öka förtroendet för EU-institutionerna och visa i praktisk handling 
att man stöder de europeiska värdena, framför allt genom att agera solidariskt. 
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att utvärdera covid-19-pandemins 
inverkan på situationen för romska befolkningsgrupper och att överväga att vidta 
verkningsfulla åtgärder. Parlamentet välkomnar den föreslagna förstärkningen av 
fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt i syfte att stödja de mest 
behövande. Parlamentet beklagar att covid-19-pandemin kan leda till nedskärningar i 
nästa fleråriga budgetram för 2021–2027, vilket kommer att få en negativ inverkan på 
de civilsamhällesorganisationer som för romernas talan och följaktligen kommer att 
påverka deras uppsökande arbete.
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