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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i 
det förslag till resolution som antas:

A. 43 procent av romerna har någon form av betald sysselsättning1. 63 procent av unga 
romer (16–24 år) varken arbetar eller studerar2. Den allt större andelen unga romer som 
varken arbetar eller studerar var ett område där läget förvärrades 2016 jämfört med 
20113.

B. En tredjedel av de romska hushållen har inte kranvatten, endast strax över hälften har en 
vattentoalett eller en dusch, och 78 procent av romerna bor i överbefolkade bostäder4.

C. 43 procent av romerna diskrimineras när de försöker köpa eller hyra en bostad och är 
inte tillräckligt medvetna om sina rättigheter när det gäller jämlikhet5.

1. Europaparlamentet betonar att romerna är en av de minoritetsgrupper i Europa som 
konfronteras med den högsta graden av fattigdom och social utestängning. Parlamentet 
beklagar att framstegen när det gäller bostäder, sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer.

2. Europaparlamentet betonar att de viktigaste frågorna att ta itu med när det gäller romers 
sysselsättning är en effektiv övergång från utbildning till den öppna arbetsmarknaden, 
åtgärder mot diskriminering från arbetsgivarnas sida, anpassning av efterfrågan på 
arbetskraft till utbudet av arbetskraft samt det ökande antalet unga romer som inte deltar 
i utbildning.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
EU:s budgetplanering kopplas nära samman med processen för integrering av romer på 
EU-nivå.

4. Europaparlamentet understryker att det utan dröjsmål behövs ett djupt engagemang från 
de berörda statliga myndigheterna att minska segregeringen av romska elever 
i skolorna, eftersom romska barn ofta får undervisning i segregerade miljöer, medan en 
felaktig diagnos av särskilda utbildningsbehov hos romska barn fortfarande är gängse 
diskriminerande praxis.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att de behöriga regionala 
och lokala myndigheterna genomför en sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras resultat. Parlamentet uppmanar dem dessutom att 
göra egenmakt för romska arbetssökande till en prioritering för offentliga 

1 Europeiska kommissionen, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, s. 3.
2 Report on the implementation of national Roma integration strategies – 2019, COM(2019)0406, s. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 1/2, s. 18.
4 Europeiska kommissionen, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, s. 6.
5 Europeiska kommissionen, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, 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/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
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arbetsförmedlingar och arbetsgivare, och jämsides med detta erbjuda stöd i samband 
med arbetsförmedling eller praktik som inbegriper IT- och språkutbildning. Parlamentet 
understryker de offentliga arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att främja romers 
sysselsättning inom den offentliga förvaltningen och nå ut till missgynnade romska 
arbetssökande.

6. Europaparlamentet påminner om att direktivet om likabehandling oavsett ras6 ger skydd 
och garantier för likabehandling i fråga om tillgång till och tillhandahållande av varor 
och tjänster, inklusive bostäder, vilket i första hand ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att motverka rumslig segregering och 
engagera romska stödmottagare i utformningen och genomförandet av bostadsprojekt, 
minska och förhindra tvångsavhysningar samt tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta.

8. Europaparlamentet välkomnar det EU-mervärde som uppstår genom upprättandet av en 
nära koppling mellan den europeiska planeringsterminen, de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) under programperioden 2014–2020 samt de 
nationella strategierna för integrering av romer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
medlemsstaterna att offentligt redovisa den andel av deras nationella budgetar som 
öronmärks för detta ändamål.

9. Europaparlamentet konstaterar att särskilda finansieringsprioriteringar för romer 
infördes i förordningen om gemensamma bestämmelser7 och att landspecifika 
rekommendationer med anknytning till integrering av romer blev ett krav för beviljande 
av medel för att främja dem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen 
att säkerställa att dessa förändringar utmynnar i specifika projekt till romernas förmån 
på ort och ställe8.

6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).
7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: Tematiska förhandsvillkor, investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden, EUT 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, Open Society Institute, juni 2017, s. 17.


