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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů má určitou formu placeného zaměstnání1; vzhledem k 
tomu, že 63 % mladých Romů (mezi 16 a 24 roky) není zaměstnáno ani se neúčastní 
vzdělávání nebo profesní přípravy2; vzhledem k tomu, že zvyšující se podíl těchto 
Romů představuje oblast, kde se situace v roce 2016 zhoršila ve srovnání s rokem 
20113;

B. vzhledem k tomu, že třetina romských domácností nemá vodovod, pouze polovina má 
vnitřní splachovací toaletu nebo sprchu a 78 % Romů žije v přeplněných bytech4;

C. vzhledem k tomu, že 43 % Romů čelí diskriminaci při koupi nebo pronájmu bydlení a 
nemá dostatečné povědomí o svých právech v oblasti rovnosti5;

1. poukazuje na to, že Romové jsou jednou z minoritních skupin v Evropě, které čelí 
nejvyšší míře chudoby a sociálního vyloučení; s politováním konstatuje, že přes 
opatření zavedená v posledním desetiletí došlo pouze k omezenému pokroku v oblasti 
bydlení, zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění vnitrostátních strategií integrace Romů (NRIS);

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání Romů, 
je efektivní přechod od vzdělání k otevřenému trhu práce, boj s diskriminací ze strany 
zaměstnavatelů, sladění pracovní poptávky s nabídkou a rostoucí počet mladých Romů 
bez vzdělání;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby bylo plánování rozpočtu EU pevně 
propojeno s procesem začleňování Romů na úrovni EU;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby příslušné státní orgány naléhavě a rozhodně usilovaly o 
desegregaci romských žáků ve školách, protože romské děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích, přičemž dosud běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami; 

5. žádá členské státy o zajištění toho, aby příslušné regionální a místní orgány zavedly 
politiku zaměstnanosti a sociální politiky zaměřené na Romy a aby monitorovaly 
výsledky těchto politik; rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení postavení romských 
uchazečů o zaměstnání prioritu u veřejných služeb zaměstnanosti a zaměstnavatelů a 
aby podporovaly paralelní umisťování do zaměstnání nebo stáží s odbornou přípravou v 

1 Evropská komise, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions (Zpráva o 
vnitrostátních strategiích integrace Romů za rok 2019:hlavní závěry), s. 3.
2 Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů – 2019, COM(2019)0406, s. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS,  (Opatření na začleňování Romů 
uváděná podle rámce EU pro NRIS). SWD(2019) 320 final, PART 1/2,  s.18
4Evropská komise, zpráva o vnitrostátních strategiích integrace Romů za rok 2019; hlavní závěry, s. 6
5Evropská komise, zpráva o vnitrostátních strategiích integrace Romů za rok 2019; hlavní závěry, s. 6

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c81fdf1-d093-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-cs
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
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oblasti informačních technologií a cizích jazyků; zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejných 
služeb zaměstnanosti při podpoře zaměstnávání Romů ve veřejném sektoru a 
oslovování znevýhodněných romských uchazečů o zaměstnání;

6. připomíná skutečnost, že směrnice o rasové rovnosti 6poskytuje ochranu a zaručuje 
rovné zacházení v přístupu ke zboží a službám a k jejich dodávaní a poskytování včetně 
bydlení, jež především spadá do oblasti působností národních nebo regionálních vlád;

7. vyzývá členské státy, aby podpořily prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním předcházet, a aby poskytly dostatečná a vhodná 
tábořiště pro kočující Romy;

8. vítá přidanou hodnotu EU, kterou přináší zřízení úzkého propojení mezi evropským 
semestrem, evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF) v jejich 
programovém období 2014–2020 a NRIS, a naléhavě vyzývá členské státy, aby veřejně 
vyhlásily, jaký podíl svých vnitrostátních rozpočtů na tento účel vyčlenily;

9. konstatuje, že nařízení o společných ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní priority 
financování a že doporučení pro jednotlivé země týkající se integrace Romů se stala 
požadavkem na uvolnění prostředků na podporu této integrace; vyzývá členské státy a 
Komisi, aby zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní projekty ve prospěch Romů na 
místě8.

6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22
7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: Tematické podmínky ex ante, Investiční priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 
rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, , Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: posouzení evropské dimenze pro budoucnost po roce 
2020), Open Society Institute, červen 2017, s.17.


