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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

A. mivel a romák 43%-a valamilyen típusú fizetett munkaviszonyban van1; mivel a roma 
fiatalok (a 16–24 év közöttiek) 63%-a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET-fiatal)2; mivel a roma NEET-fiatalok aránya 2016-ban 2011-hez 
képest nőtt3;

B. mivel a roma háztartások egyharmada nem rendelkezik csapvízzel, alig több mint fele 
rendelkezik beltéri mosdóval vagy zuhanyzóval, és a romák 78%-a túlzsúfolt lakásban 
él4;

C. mivel a romák 43%-át hátrányos megkülönböztetés éri a lakásvásárlás vagy -bérlés 
során, és nem ismerik kellőképpen az egyenlőséghez fűződő jogaikat5;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az egyik olyan kisebbségi csoport Európában, ahol a 
legmagasabb a szegénység és a társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal állapítja meg, 
hogy az elmúlt évtizedben bevezetett intézkedések ellenére csupán korlátozott 
előrelépés történt a lakhatás, a foglalkoztatás, az oktatás és az egészségügy terén; 
felhívja a helyi hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék prioritásként a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtását;

2. hangsúlyozza, hogy a roma foglalkoztatás területén a megoldásra váró legfontosabb 
kérdések az oktatásból a nyitott munkaerőpiacra való hatékony átmenet, a munkáltatók 
által alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelem, a munkaerő-kereslet és a 
munkaerő-kínálat összehangolása, valamint az oktatásban részt nem vevő roma fiatalok 
növekvő aránya;

3. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetés tervezése uniós szinten szorosan kapcsolódjon a romák integrációjának 
folyamatához;

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan el kell 
kötelezniük magukat a roma tanulók iskolai szegregációjának megszüntetése mellett, 
mivel a roma gyermekeket gyakran szegregált környezetben oktatják, miközben a roma 
gyermekek sajátos nevelési igényűként való téves diagnózisa továbbra is általános 
megkülönböztető gyakorlat;

5. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az illetékes regionális és helyi 
hatóságok hajtsanak végre romaközpontú foglalkoztatási és szociális politikákat, és 

1 Európai Bizottság, A nemzeti romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.
2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, COM(2019)0406, 4. o.
3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere alapján bejelentett romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.
4 Európai Bizottság, A nemzeti romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.
5 Európai Bizottság, A nemzeti romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd2019-320-final_report_on_the_implementation_of_national_roma_integration_strategies_en.pdf
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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kövessék nyomon azok eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy tegyék az állami 
foglalkoztatási szolgálatok és a munkáltatók számára prioritássá a roma álláskeresők 
társadalmi szerepvállalásának növelését, és biztosítsanak párhuzamos munkaközvetítési 
támogatást vagy informatikai és nyelvi képzéssel egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet töltenek be a 
romák közszolgálaton belüli foglalkoztatásának előmozdításában és a hátrányos 
helyzetű roma álláskeresők elérésében;

6. emlékeztet arra, hogy a faji egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő bánásmódra 
vonatkozó védelmet és garanciákat nyújt az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, valamint azok értékesítése és nyújtása tekintetében, beleértve a lakhatást is, 
ami elsősorban a nemzeti és regionális kormányzatok hatáskörébe tartozik;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a területi szegregáció megszüntetését, és 
vonják be a roma kedvezményezetteket a lakhatási projektek kialakításába és 
végrehajtásába, csökkentsék és előzzék meg a kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő táborhelyet a nomád életmódot folytató romák 
számára;

8. üdvözli azt az uniós hozzáadott értéket, amelyet az európai szemeszter, a 2014 és 2020 
közötti programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) és a nemzeti romaintegrációs stratégiák közötti szoros kapcsolat létrehozása 
jelent, és sürgeti a tagállamokat, hogy nyilvánosan jelentsék be, hogy nemzeti 
költségvetésük mekkora hányadát különítik el e célra;

9. elismeri, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet7 külön finanszírozási prioritást 
vezetett be a romák számára, és hogy a romák integrációjával kapcsolatos 
országspecifikus ajánlások kötelezővé váltak a romaintegráció támogatására szánt 
források biztosítása érdekében; felhívja a tagállamokat és a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy ezek a változások a romák javát szolgáló konkrét projekteket 
eredményezzenek8.

6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja (HL L 
180., 2000.7.19., 22. o.);
7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. melléklet I. része: Tematikus előzetes feltételrendszerek, 9.2. 
beruházási prioritások, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 
2013.12.20., 320. o.).
8 Anna Mirga-Kruszelnicka: Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future (Az uniós romaintegrációs keretrendszer felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
európai dimenzió értékelése), Open Society Institute, 2017. június, 17. o.


