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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że 43 % Romów wykonuje odpłatną pracę1; mając na uwadze, że 
63 % młodych Romów (w wieku 16–24 lat) nie kształci się, nie pracuje ani nie szkoli2; 
mając na uwadze, że odnotowano pogorszenie się sytuacji, jeśli chodzi o odsetek 
Romów, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą – był on w 2016 r. wyższy 
niż w 2011 r.3;

B. mając na uwadze, że jedna trzecia romskich gospodarstw domowych nie ma wody 
bieżącej, niewiele ponad połowa ma toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % Romów 
mieszka w przeludnionych lokalach4;

C. mając na uwadze, że 43 % Romów jest dyskryminowanych przy próbach nabycia lub 
wynajęcia lokalu mieszkalnego i nie zna wystarczająco swoich praw dotyczących 
równości5;

1. zaznacza, że Romowie należą do tych mniejszości w Europie, w których występują 
najwyższe wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego; z żalem zauważa, że pomimo 
środków wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu postępy w dziedzinie 
mieszkalnictwa, zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej są niewielkie; wzywa 
samorządy lokalne i rządy do priorytetowego traktowania realizacji krajowych strategii 
integracji Romów;

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie związane z zatrudnieniem Romów to skuteczne 
wchodzenie na otwarty rynek pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie dyskryminacji 
ze strony pracodawców, zestrojenie popytu na pracę i podaży pracy, a także problem 
rosnącego odsetka młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do szkół;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by planowanie budżetu UE 
było ściśle powiązane z procesem włączenia społecznego Romów na poziomie 
unijnym;

4. podkreśla potrzebę pilnego i pełnego zobowiązania się właściwych władz państwowych 
do desegregacji uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci romskie są często 
kształcone osobno, a błędne diagnozowanie dzieci romskich jako mających specjalne 

1 Komisja Europejska, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions [Sprawozdanie w 
sprawie krajowych strategii integracji Romów – główne wnioski], s. 3.
2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów – 2019 r., COM(2019)0406, s. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS [Środki integracji Romów zgłoszone w 
unijnych ramach dotyczących krajowych strategii integracji Romów], SWD(2019) 320 final, CZĘŚĆ 1/2, s. 18.
4 Komisja Europejska, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions [Sprawozdanie w 
sprawie krajowych strategii integracji Romów – główne wnioski], s. 6.
5 Komisja Europejska, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions [Sprawozdanie w 
sprawie krajowych strategii integracji Romów – główne wnioski], s. 7.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0406
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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potrzeby edukacyjne jest nadal powszechną praktyką dyskryminacyjną;

5. wzywa państwa członkowskie do zadbania, aby właściwe organy regionalne i lokalne 
wdrażały politykę zatrudnienia i politykę społeczną ukierunkowaną na Romów oraz 
monitorowały wyniki tych działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o priorytetowe 
traktowanie wzmocnienia pozycji Romów poszukujących pracy przez publiczne służby 
zatrudnienia i przez pracodawców, a także zapewniły równoległe wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy lub staże w połączeniu ze szkoleniami informatycznymi i 
językowymi; zwraca uwagę na kluczową rolę publicznych służb zatrudnienia, jeśli 
chodzi o promowanie zatrudnienia Romów w służbie cywilnej oraz docieranie do 
Romów poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji;

6. przypomina, że dyrektywa w sprawie równości rasowej6 zapewnia ochronę i gwarancje 
równego traktowania w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług oraz dostarczania dóbr i 
usług, łącznie z zakwaterowaniem, co leży przede wszystkim w gestii władz krajowych 
i regionalnych;

7. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały desegregację przestrzenną i angażowały 
beneficjentów romskich w opracowywanie i realizację projektów w zakresie 
mieszkalnictwa, ograniczyły przymusowe eksmisje i zapobiegały im oraz zapewniły 
wystarczające i odpowiednie miejsca postoju dla Romów prowadzących wędrowny tryb 
życia;

8. z zadowoleniem odnotowuje, że UE wniosła wartość dodaną przez ustanowienie 
ścisłego powiązania między europejskim semestrem, europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi (ESIF) w okresie programowania 2014–2020 i 
krajowymi strategiami integracji Romów, oraz apeluje do państw członkowskich o 
publiczne ogłoszenie, jaką część budżetów krajowych przeznaczyły na ten cel;

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów7 wprowadzono 
szczegółowy priorytet finansowania dotyczący Romów oraz że zalecenia dla 
poszczególnych krajów dotyczące integracji Romów stały się warunkiem przyznania 
środków finansowych wspierających jego realizację; wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zagwarantowania, że zmiany te zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie lokalnym8.

6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
7Załącznik XI dotyczący warunków wstępnych, część I: tematyczne warunki wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, czerwiec 2017, s.17.


