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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que 43 % dos ciganos exercem algum tipo de atividade remunerada1; que 
63 % dos jovens ciganos (com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos) não 
trabalham, não estudam e não seguem uma formação2; que, em comparação com a 
situação que se verificava em 2011, a percentagem de jovens ciganos que não 
trabalham, não estudam e não seguem uma formação se deteriorou em 20163;

B. Considerando que um terço dos agregados familiares ciganos não possui água corrente, 
que pouco mais de metade possui uma sanita com autoclismo ou um chuveiro no 
interior das casas e que 78 % dos ciganos vivem em alojamentos sobrelotados4;

C. Considerando que 43 % dos ciganos são objeto de discriminação quando tentam 
comprar ou alugar uma habitação e que não estão suficientemente informados sobre os 
seus direitos em termos de igualdade5;

1. Salienta que os ciganos são um dos grupos minoritários da Europa em que se regista 
uma das taxas mais elevadas de pobreza e de exclusão social; lamenta que, não obstante 
as medidas introduzidas na última década, tenha havido poucos progressos nos 
domínios da habitação, do emprego, da educação e dos cuidados de saúde; insta as 
autoridades e os governos locais a definirem que a implementação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos se reveste de caráter prioritário;

2. Salienta que os pontos mais críticos a abordar no domínio do emprego dos ciganos são a 
transição efetiva do ensino para o mercado de trabalho aberto, o combate à 
discriminação por parte dos empregadores, a adequação entre a procura e a oferta de 
mão de obra e as taxas crescentes de jovens ciganos que não frequentam o ensino;

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que o planeamento do 
orçamento da UE seja estreitamente associado ao processo de inclusão dos ciganos ao 
nível da UE;

4. Sublinha a necessidade de um compromisso urgente e exaustivo por parte das 
autoridades estatais competentes para com a dessegregação dos alunos ciganos nas 
escolas, na medida em que amiúde estes são educados em ambientes segregados, ao 
passo que continua a ser uma prática discriminatória comum diagnosticar erradamente 
que as crianças ciganas têm necessidades educativas especiais;

5. Exorta os Estados-Membros a zelarem por que as autoridades regionais e locais 
competentes apliquem políticas sociais e de emprego orientadas para os ciganos e a 

1 Comissão Europeia, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.
2 Report on the implementation of national Roma integration strategies – 2019, COM(2019)0406, p. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 1/2, p. 18.
4 Comissão Europeia, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.
5 Comissão Europeia, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

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
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controlarem os seus resultados; insta, além disso, os Estados-Membros a tornarem a 
capacitação dos candidatos a emprego de etnia cigana uma prioridade para os serviços 
de emprego públicos e os empregadores, e a preverem, em paralelo, um apoio à 
colocação em empregos ou estágios com formação linguística e informática; salienta o 
papel de relevo dos serviços de emprego públicos na promoção do emprego dos ciganos 
na função pública e no envolvimento de ciganos desfavorecidos que procuram um 
emprego;

6. Recorda que a Diretiva relativa à igualdade racial6 prevê a proteção e garante a 
igualdade de tratamento em relação ao acesso a bens e serviços e ao fornecimento dos 
mesmos, incluindo a habitação, o que se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e regionais;

7. Exorta os Estados-Membros a promoverem a dessegregação espacial e a envolverem os 
beneficiários de etnia cigana na conceção e execução de projetos de habitação, por 
forma a reduzir e impedir expulsões forçadas, assim como a prever locais de paragem 
suficientes e adequados para ciganos não sedentários;

8. Congratula-se com o valor acrescentado da UE decorrente do estabelecimento de uma 
estreita ligação entre o Semestre Europeu, os fundos europeus estruturais e de 
investimento (FEEI) no seu período de programação 2014-2020 e as estratégias 
nacionais de integração dos ciganos, e insta os Estados-Membros a partilharem 
publicamente a quota-parte dos respetivos orçamentos nacionais prevista para o efeito;

9. Reconhece que no Regulamento relativo às disposições comuns7 se introduziu uma 
prioridade de financiamento específica para os ciganos e que as recomendações 
específicas por país relacionadas com a integração dos ciganos são agora um requisito 
para a concessão de fundos para a sua promoção; insta os Estados-Membros e a 
Comissão a garantirem que estas modificações conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8.

6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o princípio 
da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, JO L 180 de 19.7.2000, p. 
22.
7Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, Prioridade 9.2 do 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 
estabelece disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, 
o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu Marítimo e das 
Pescas e que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, junho 2017, p. 17.


