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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže 43 % Rómov má určitú formu plateného zamestnania1; keďže 63 % mladých 
Rómov (vo veku 16 – 24 rokov) nie je zamestnaných, ani nie je v procese vzdelávania 
alebo odbornej prípravy (NEET)2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, predstavuje 
oblasť, v ktorej sa situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 2011 zhoršila3;

B. keďže jedna tretina rómskych domácností nemá vodu z vodovodu, len o niečo viac ako 
polovica má v dome splachovací záchod alebo sprchu a 78 % Rómov žije v preplnených 
obydliach4;

C. keďže 43 % Rómov je pri kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti na bývanie 
diskriminovaných a nepoznajú dostatočne svoje práva v oblasti rovnosti5;

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou z menšinových skupín v Európe, ktoré čelia 
najvyššej miere chudoby a sociálneho vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, že napriek 
opatreniam zavedeným v uplynulom desaťročí sa v oblasti bývania, zamestnanosti, 
vzdelávania a zdravotnej starostlivosti dosiahol len obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali vykonávaním národných stratégií integrácie 
Rómov (NRIS);

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti zamestnanosti 
Rómov, sú účinný prechod z procesu vzdelávania na otvorený trh práce, odstraňovanie 
diskriminácie zo strany zamestnávateľov, zosúladenie dopytu po pracovnej sile 
s ponukou pracovnej sily a rastúci počet mladých Rómov, ktorí nie sú v procese 
vzdelávania;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že plánovanie rozpočtu EÚ bude 
pevne prepojené s procesom začleňovania Rómov na úrovni EÚ;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa príslušné štátne orgány bezodkladne a dôsledne 
zaviazali k odstraňovaniu segregácie rómskych žiakov v školách, pretože rómske deti sa 
často vzdelávajú v segregovanom prostredí a nesprávna diagnostika rómskych detí ako 
detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa stále bežne používa ako forma 
diskriminácie;

5. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že príslušné regionálne a miestne orgány budú 
vykonávať politiku zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú na Rómov 

1 Európska komisia, Správa o národných stratégiách integrácie Rómov za rok 2019:Hlavné závery, s. 3.
2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov – rok 2019, COM(2019)0406, s. 4.
3 Opatrenia na začleňovanie Rómov uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.
4 Európska komisia, Správa o národných stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: Hlavné závery, s. 6.
5 Európska komisia, Správa o národných stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: Hlavné závery, s. 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
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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a monitorovať ich výsledky; okrem toho ich vyzýva, aby stanovili posilnenie pozície 
rómskych uchádzačov o zamestnanie ako prioritu vo verejných službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
so školeniami v oblasti IT a jazykovou prípravou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu verejných 
služieb zamestnanosti pri podporovaní zamestnanosti Rómov vo verejnej službe 
a oslovovaní znevýhodnených rómskych uchádzačov o zamestnanie;

6. pripomína, že smernica o rasovej rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky rovnakého 
zaobchádzania, pokiaľ ide o prístup k tovaru a službám a ich poskytovanie vrátane 
bývania, ktoré patrí v prvom rade do pôsobnosti národných a regionálnych vlád;

7. vyzýva členské štáty, aby podporovali priestorovú desegregáciu a zapájali rómskych 
prijímateľov do plánovania a realizácie projektov bývania s cieľom znížiť počet 
prípadov násilného vysťahovania, predchádzať násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané táboriská;

8. víta pridanú hodnotu EÚ, ktorú prináša vytvorenie úzkeho prepojenia medzi európskym 
semestrom, európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) v programovom 
období 2014 – 2020 a národnými stratégiami integrácie Rómov, a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby zverejnili podiel prostriedkov vo svojich národných rozpočtoch 
vyčlenených na tento účel;

9. uznáva, že nariadením o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla osobitná priorita 
financovania pre Rómov a že príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa 
integrácie Rómov sa stali podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov na jej 
podporu; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zaručili, že tieto zmeny povedú 
k realizácii konkrétnych projektov v prospech Rómov v praxi8.

6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, časť I: Tematické ex ante kondicionality, investičná priorita 9.2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ 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, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 2017, s. 17.


