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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker 43 % Romov opravlja neke vrste plačanega dela1; ker 63 % mladih Romov (starih 
16–24 let) ni zaposlenih, se ne izobražujejo ali usposabljajo2; ker je bil v letu 2016 vse 
večji delež Romov, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, področje, na 
katerem so se razmere poslabšale v primerjavi z letom 20113;

B. ker tretjina romskih gospodinjstev nima tekoče vode, le nekaj več kot polovica jih ima 
notranje stranišče na splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v prenaseljenih 
stanovanjih4;

C. ker je 43 % Romov diskriminiranih, ko poskušajo kupiti ali najeti stanovanje, in se ne 
zavedajo dovolj svojih pravic glede enakosti5;

1. poudarja, da so Romi ena od manjšin v Evropi, ki se soočajo z najvišjimi stopnjami 
revščine in socialne izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da je bil kljub ukrepom, 
uvedenim v zadnjem desetletju, napredek na področju bivanja, zaposlovanja, 
izobraževanja in zdravstvenega varstva omejen; poziva lokalne organe in vlade, naj 
prednostno obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov;

2. poudarja, da so najbolj kritične točke, ki jih je treba obravnavati na področju 
zaposlovanja Romov, učinkovit prehod z izobraževanja na odprt trg dela, boj proti 
diskriminaciji s strani delodajalcev, usklajevanje povpraševanja po delovni sili s 
ponudbo in naraščanje števila mladih Romov, ki niso vključeni v izobraževanje;

3. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo proračunsko načrtovanje EU 
trdno povezano s procesom vključevanja Romov na ravni EU;

4. poudarja, da morajo ustrezni državni organi nujno in temeljito podpreti desegregacijo 
romskih učencev v šolah, saj se romski otroci pogosto šolajo ločeno od ostalih, medtem 
ko je napačna diagnoza romskih otrok, da imajo posebne izobraževalne potrebe, še 
vedno splošna diskriminacijska praksa;

5. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in lokalni organi 
izvajali politiko zaposlovanja in socialno politiko za Rome ter spremljali njune 
rezultate; poleg tega jih poziva, naj postavijo izboljšanje statusa romskih iskalcev 

1 Evropska komisija, Poročilo o nacionalnih strategijah vključevanja Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.
2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov – 2019, COM(2019)0406, str. 4.
3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih se poroča v okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.
4 Evropska komisija, Poročilo o nacionalnih strategijah vključevanja Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.
5 Evropska komisija, Poročilo o nacionalnih strategijah vključevanja Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

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://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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zaposlitve kot prednostno nalogo za javne zavode za zaposlovanje in delodajalce ter 
zagotovijo podporo za vzporedno posredovanje delovnih mest ali pripravništvo z 
usposabljanjem na področju IT in jezikovnim usposabljanjem; poudarja, da imajo javne 
službe za zaposlovanje ključno vlogo pri spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi iskalci zaposlitve med Romi;

6. opozarja, da direktiva o rasni enakosti6 zagotavlja varstvo in enako obravnavanje pri 
dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, vključno s stanovanji, ki so v prvi vrsti v 
pristojnosti nacionalnih in regionalnih oblasti;

7. poziva države članice, naj spodbujajo odpravo prostorske segregacije in vključijo 
romske upravičence v zasnovo in izvajanje stanovanjskih projektov, zmanjšajo število 
prisilnih izselitev in jih preprečijo ter zagotovijo zadostna in ustrezna počivališča za 
Rome, ki ne prebivajo na enem mestu;

8. pozdravlja dodano vrednost EU, ki nastane z vzpostavitvijo tesne povezave med 
evropskim semestrom, evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi v programskem 
obdobju 2014–2020 in nacionalnimi strategijami za vključevanje Romov, ter poziva 
države članice, naj objavijo, kakšen delež njihovih nacionalnih proračunov je namenjen 
temu cilju;

9. se zaveda, da je bila posebna prednostna naloga financiranja za Rome uvedena z uredbo 
o skupnih določbah7 in da so priporočila za posamezne države, povezana z 
vključevanjem Romov, postala pogoj za dodelitev sredstev; poziva države članice in 
Komisijo, naj zagotovijo, da bodo te spremembe privedle do posebnih projektov v 
korist Romov na terenu8.

6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb 
ne glede na raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22).
7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: Tematski predhodni pogoji, prednostna naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 347, 
20.12.2013, str. 320).
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future (Ponovni pregled okvira EU za Rome: ocena evropske razsežnosti za prihodnost po letu 2020), 
Open Society Institute, junij 2017, str. 17.


