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DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Postup

V novembri 2019 bol spravodajca poverený úlohou vypracovať správu o vykonávaní 
národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom s rómskym 
pôvodom v Európe.

Od svojho vymenovania spravodajca zhromažďoval informácie, pričom čerpal okrem iného 
z týchto zdrojov:

– z posúdenia vplyvu rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, ktoré 
vypracovala výskumná služba Európskeho parlamentu;

– zo správ a štúdií vypracovaných Európskou komisiou, Agentúrou Európskej únie pre 
základné práva a ďalšími relevantnými inštitúciami a organizáciami občianskej spoločnosti;

– z výmeny informácií s príslušnými inštitucionálnymi zainteresovanými stranami 
a občianskou spoločnosťou.

Súhrn skutočností a zistení

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Odhaduje sa, že v Európe žije celkovo 
10 – 12 miliónov Rómov, z toho približne 6 miliónov v EÚ, a väčšina z nich má štátnu 
príslušnosť niektorého členského štátu EÚ1. Značná časť Rómov v Európe je marginalizovaná 
vo vidieckych aj v mestských oblastiach a žije vo veľmi zlých sociálno-ekonomických 
podmienkach. Diskriminácia, sociálne vylúčenie a segregácia Rómov sa navzájom posilňujú. 
Rómovia majú obmedzený prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a ťažkosti pri začleňovaní do 
trhu práce, vo vyššej miere sa ich dotýka nezamestnanosť a neistota v zamestnaní, čím sa 
znižujú príležitosti na zmiernenie ich chudoby a na ich sociálne začlenenie prostredníctvom 
trhu práce, a s tým súvisí nízka úroveň príjmu a obmedzený prístup ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ako aj zlé zdravotné a životné podmienky. Tieto okolnosti následne vedú 
k vyššej miere úmrtnosti a nižšej strednej dĺžke života v porovnaní s nerómskym 
obyvateľstvom, ako aj k zvýšenému riziku predčasných úmrtí spôsobených chronickými 
a neprenosnými ochoreniami vrátane rakoviny2.

V druhom prieskume Európskej únie týkajúcom sa menšín, ktorý uverejnila Agentúra EÚ pre 
základné práva v roku 2016, sa uvádza, že „približne 80 % Rómov v deviatich členských 
štátoch EÚ s najväčším počtom rómskeho obyvateľstva žije pod hranicou chudoby platnou 
v ich krajine; každý tretí Róm žije v príbytku bez vodovodu; každé tretie rómske dieťa žije 
v domácnosti, kde niektorý z jej členov šiel spať hladný aspoň raz v priebehu 
predchádzajúceho mesiaca; a 50 % Rómov vo veku od 6 do 24 rokov nenavštevuje školu.“ 
Tento trend potvrdzuje aj prieskum Agentúry EÚ pre základné práva o Rómoch 
a Travelleroch z roku 2019, v ktorom sa spomína „dramaticky vysoký počet dospelých osôb 
a detí, ktoré chodia spať hladné aspoň raz za mesiac“, a konštatuje, že „takmer polovica 
Rómov a Travellerov (45 %) v šiestich členských štátoch EÚ sa v uplynulých 12 mesiacoch 

1 Webové sídlo Európskej komisie: Kto sú Rómovia?
2 „Roma Education in Europe, Practices, policies and politics“, Maja Miskovic (red.), 2013.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_en
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cítila diskriminovaná aspoň v jednej oblasti života“, ktorej sa prieskum venoval3.

Na základe týchto zistení sa dá dospieť k jednoznačnému záveru, že Rómovia sú 
diskriminovaní a nemajú rovnaký prístup k verejným službám ako nerómske obyvateľstvo4.

Európska komisia v roku 2011 vyzvala na prijatie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov 
(NRIS). Aby sa zaručilo zavedenie účinných politík v členských štátoch, Komisia navrhla 
vypracovať vnútroštátne stratégie integrácie Rómov alebo upraviť už existujúce stratégie tak, 
aby umožňovali plnenie cieľov EÚ v oblasti integrácie Rómov, začleniť do nich cielené 
opatrenia a vyčleniť dostatočné finančné prostriedky (vnútroštátne, EÚ a iné) na ich 
realizáciu. Navrhla riešenia na odstránenie existujúcich prekážok efektívnejšieho využívania 
fondov EÚ a položila základy monitorovacieho mechanizmu.

Rámec EÚ pre NRIS bol pre členské štáty (a krajiny zapojené do procesu rozširovania) 
podnetom, aby zaujali komplexný prístup k integrácii Rómov, začlenili integráciu Rómov do 
svojich politík za pomoci politických, právnych a finančných nástrojov, prijali vnútroštátne 
stratégie integrácie Rómov a zaviedli mechanizmy koordinácie, konzultácií a monitorovania. 
Celkovým cieľom súčasného rámca EÚ pre NRIS, ktorý sa skončí v roku 2020, bola podpora 
rovnakého zaobchádzania s Rómami a ich sociálnej a hospodárskej integrácie do európskych 
spoločností. Stanovili sa v ňom aj konkrétne ciele integrácie Rómov v oblasti prístupu Rómov 
k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu a členské štáty boli vyzvané, 
aby ich prijali. Členské štáty boli konkrétne vyzvané, aby:

– zaistili, aby všetky rómske deti ukončili základnú školskú dochádzku;

– zmenšili rozdiely medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v oblasti zamestnanosti;

– zmenšili rozdiely medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v oblasti zdravia;

– zmenšili rozdiely medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v prístupe k bývaniu 
a inžinierskym sieťam (voda, elektrina).

Európska komisia vytvorila koordinačné a konzultačné štruktúry a mechanizmy na úrovni 
EÚ, mobilizovala finančné prostriedky a podnikla kroky na monitorovanie plnenia cieľov 
rámca EÚ. Komisia zintenzívnila dialóg s členskými štátmi o integrácii Rómov, najmä tým, 
že v októbri 2012 zriadila sieť vnútroštátnych kontaktných miest pre integráciu Rómov 
(NRCP) s cieľom diskutovať o riešeniach zistených problémov.

V roku 2013 bol rámec EÚ pre Rómov posilnený odporúčaním Rady o účinných opatreniach 
na integráciu Rómov5. Týmto odporúčaním sa zintenzívnilo zameranie na dve horizontálne 
oblasti, konkrétne na boj proti diskriminácii a na znižovanie chudoby. Zároveň sa ním od roku 
2016 zaviedla každoročná oznamovacia povinnosť členských štátov, čo prispieva k rozvoju 
európskeho systému monitorovania. V záveroch Rady z decembra 2016 o urýchlení procesu 

3 Agentúra EÚ pre základné práva, Prieskum o Rómoch a Travelleroch za rok 2019, vybrané hlavné výsledky 
zo šiestich členských štátov EÚ vrátane Spojeného kráľovstva (predbežná verzia, uverejnenie sa očakáva v júli 
2020).
4 Agentúra EÚ pre základné práva, Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie: Rómovia 
– vybrané výsledky, 2016.
5 Odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_sk.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_sk.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
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integrácie Rómov sa potvrdili záväzky členských štátov.

Výsledky hodnotenia súčasného rámca EÚ pre Rómov a ich prínos k vypracovaniu smernice 
EÚ o rovnosti a začlenení osôb s rómskymi pôvodom po roku 2020.

Súčasný rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 je rámcom, 
ktorý sa vyvíja. Už to, že bol vytvorený, sa považuje za úspech a zlomový bod pre rómske 
komunity v Európe. Vďaka nemu sa sociálne začlenenie ľudí s rómskym pôvodom dostalo na 
popredné miesto európskej politiky a vyvíja sa tlak na členské štáty, aby vypracovali 
vnútroštátne stratégie.

Je to však nezáväzný nástroj, ktorý je len oporou pre koordináciu politík, konzultácie 
a monitorovanie a cielené politické odporúčania pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. 
To, či a ako národné vlády a regionálne a mieste samosprávy pretavia odporúčania 
do administratívnych kapacít a konkrétnych politických opatrení, je ponechané na ich voľnú 
úvahu.

V dôsledku toho sa v správe Komisie o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie 
integrácie Rómov do roku 2020 uvádza, že „Účinnosť v pokroku pri dosahovaní cieľov 
integrácie Rómov bola vyhodnotená ako celkovo obmedzená s významnými rozdielmi 
v jednotlivých oblastiach a krajinách. Zistilo sa, že vzdelávanie je oblasť s najvyšším 
pokrokom (zlepšenia v predčasnom ukončení školskej dochádzky, vzdelávaní v ranom detstve 
a povinnej školskej dochádzke, ale zhoršenie v segregácii). Zdravotný stav Rómov sa v ich 
vlastnom vnímaní zlepšil, ale poskytovanie zdravotnej starostlivosti je naďalej obmedzené. 
Žiadne zlepšenie sa nezistilo v prístupe k zamestnávaniu a podiel mladých Rómov, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sa dokonca 
zvýšil. Situácia s bývaním je naďalej zložitá. Pokiaľ ide o všeobecný cieľ boja proti chudobe, 
zaznamenal sa istý pokrok. Odpor voči Rómom a trestné činy z nenávisti sú naďalej 
predmetom veľkých obáv, napriek dôkazom o určitom obmedzení skúseností Rómov 
s diskrimináciou pri prístupe k službám v určitých oblastiach.6“

Počet rómskych žiakov, ktorí v období 2011 až 2016 skončili školskú dochádzku na úrovni 
strednej školy, sa v priemere znížil z 87 % v roku 2011 na 68 % v roku 2016. Podiel Rómov, 
ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, je v porovnaní s nerómskym obyvateľstvom vo 
všetkých skúmaných krajinách naďalej veľmi vysoký7.

V roku 2019 ešte stále predčasne ukončilo vzdelávanie 68 % Rómov. Okrem toho len 18 % 
rómskych detí postúpi na vyššiu úroveň vzdelávania a miera absencií a predčasného 
ukončenia školskej dochádzky je u Rómov podstatne vyššia ako u iných kategórií žiakov.8

V oblasti zamestnanosti je rozdiel medzi Rómami a nerómskym obyvateľstvom výrazný, a to 
aj pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy (NEET). Miera zamestnanosti Rómov je vo väčšine členských štátov 
približne 40 %, pričom počet mladých Rómov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 

6 Európska komisia: Správa o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020.
7 A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion, s. 28, Agentúra EÚ pre základné práva, 
2018.
8 Správa o vnútroštátnych stratégiách integrácie Rómov: Hlavné závery, Európska komisia, september 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=SK
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
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vzdelávania alebo odbornej prípravy, sa zvýšil z 56 % v roku 2011 na 63 % v roku 20169.

Rozdiely v oblasti bývania sú aj naďalej veľké. Približne 30 % Rómov stále nemá vo svojom 
príbytku vodovod a 36 % nemá záchod, sprchu či kúpeľňu10.

V období 2011 – 2016 sa dosiahol malý pokrok v podiele/počte Rómov, ktorí majú zdravotné 
poistenie. Podiel Rómov, na ktorých sa vzťahuje vnútroštátne zdravotné poistenie, je 76 %, čo 
je výrazne menej ako v prípade nerómskeho obyvateľstva. Podiel Rómov, ktorí svoj 
zdravotný stav hodnotia ako „dobrý“ alebo „veľmi dobrý“, je 68 %. Viac ako štvrtina Rómov 
sa domnieva, že zdravotný stav obmedzuje ich aktivity, a 22 % má dlhodobé ochorenia alebo 
zdravotné problémy. V rámci pre NRIS sa uvádza, že v EÚ je stredná dĺžka života pri 
narodení 76 rokov pre mužov a 82 pre ženy. U Rómov sa odhaduje o 10 rokov menej. Údaje 
okrem toho potvrdzujú, že miera úmrtnosti dojčiat v rómskych komunitách značne prekračuje 
priemer EÚ, ktorý je na úrovni 4,3 úmrtí na tisíc živonarodených detí.

Na základe uvedených skutočností sa za hlavný nedostatok súčasného rámca považuje jeho 
nezáväzný charakter. Ide o nezáväzné opatrenie, ktoré závisí najmä od politickej vôle 
všetkých úrovní verejnej správy v členských štátoch realizovať vnútroštátne stratégie 
a zabezpečiť potrebnú administratívnu kapacitu a rozpočet. Väčšina členských štátov, žiaľ, 
vypracovala svoje vnútroštátne stratégie bez toho, aby na ich realizáciu vyčlenila primeraný 
rozpočet11.

V záujme nápravy tejto situácie navrhujeme, aby bola prijatá smernica EÚ o rovnosti 
a začlenení osôb s rómskym pôvodom na obdobie po roku 2020 ako legislatívny akt, ktorý by 
bol pre členské štáty záväzný z hľadiska vytýčených cieľov v oblasti začleňovania Rómov. 
V čase, keď sa prudko stupňujú prejavy rasizmu voči rôznym menšinovým skupinám, je 
politická podpora kľúčovým prvkom pre začlenenie rómskeho obyvateľstva. Zaistenie 
politického záväzku k prípadnému prijatiu smernice na obdobie po roku 2020 si vyžaduje 
zásadnú mobilizáciu hlavných zainteresovaných strán a preskúmanie možností súvisiacich 
s nadchádzajúcimi predsedníctvami EÚ. Uplatnenie tohto prístupu umožní prideliť primerané 
finančné prostriedky a mohlo by viesť k úspešnejšiemu vykonávaniu vnútroštátnych stratégií 
alebo akčných plánov, najmä na regionálnej a miestnej úrovni. Európska únia musí prepojiť 
svoje politické a finančné priority s touto smernicou. Pri zostavovaní miestnych a národných 
rozpočtov bude medzi prioritami aj začleňovanie ľudí s rómskym pôvodom. Treba vytvoriť 
účinnejšie a silnejšie mechanizmy monitorovania a dohľadu a ak sa takáto smernica prijme, 
Komisia a členské štáty EÚ budú musieť zabezpečiť, aby sa pridelené finančné prostriedky 
riadne vynaložili a aby nedochádzalo k ich zneužívaniu.

Terčom kritiky je aj používanie spoločného označenia „Rómovia“. Rámec EÚ pre Rómov 
síce vyzdvihol rozmanitosť skrytú pod zastrešujúcim označením „Rómovia“12, nerozpoznal 
však vnútornú rôznorodosť populácie ľudí s rómskym pôvodom. Pojem Rómovia alebo 
zdvojený pojem Sinti a Rómovia, ktoré sa používajú v politikách a diskusiách EÚ, 
neodzrkadľujú heterogénnosť tejto menšiny, takže ľudia z rómskych komunít ako Kalé, 

9 Správa o vnútroštátnych stratégiách integrácie Rómov: Hlavné závery, s. 3, Európska komisia, 2019.
10 Hodnotenie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 v polovici obdobia, 
záverečná správa, s. 41, Európska komisia, 2018.
11 Eurodiaconia: Towards a post 2020 EU Roma Inclusion Strategy, s. 4.
12 Pojem Rómovia zahŕňa rôzne skupiny vrátane Rómov, Cigánov, Travellerov, Manušiov, Aškaliov, Sintov 
a Bojášov. V politických dokumentoch a diskusiách EÚ sa bežne používa pojem Róm.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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Manuši, Lovári, Rissende, Bojaša, Domare, Kalderaši, Romaničal a Sinti majú pocit, že sú 
vylúčení a ich problémy sa neriešia. Rómovia sú len jednou zo skupín ľudí s rómskym 
pôvodom v Európe. Členovia týchto komunít často kritizujú, že v politikách a diskusiách EÚ 
sa názvom tejto jednej skupiny označujú aj iné skupiny.

Z uvedených dôvodov by sa mala v prioritných oblastiach politiky rovnosti a začlenenia ľudí 
s rómskym pôvodom po roku 2020 zohľadniť vnútorná heterogénnosť tejto komunity, aby sa 
zabezpečilo, že nikto nezostane vyčlenený, a to aj v prípade skupín ako Aškaliovia, 
Egypťania alebo Travelleri, ktorí nemajú zodpovedajúci etnický pôvod, ale sú stigmatizovaní 
ako cigáni. Pojem na označenie všetkých skupín by mal byť ľudia s rómskym pôvodom.

Prioritám súčasného rámca chýba koherentnosť. V stratégii po roku 2020 by mali byť 
výslovne uvedené tematické oblasti činnosti, napríklad politická účasť, rómske umenie 
a kultúra, či rómsky jazyk a história ako dodatočné opatrenia k štyrom hlavným prioritným 
oblastiam, ktorými sú vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravotná starostlivosť13.

Aby to bolo možné skutočne dosiahnuť, Európska komisia a členské štáty musia prejsť od 
paternalistického prístupu (zhora nadol), ktorý bol zväčša použitý pri vytváraní súčasného 
rámca, k nepaternalistickému prístupu. Prístup zdola nahor by ľuďom s rómskym pôvodom 
umožnil účinnejšie sa zúčastňovať na tvorbe politík na všetkých úrovniach. Rovnako aj 
miestne a regionálne zainteresované strany (MVO, aktivisti, experti, členovia komunít atď.) 
musia byť zapojené do tvorby, vykonávania a monitorovania verejných politík zameraných 
na ľudí s rómskym pôvodom v období po roku 2020. V rámci nepaternalistického prístupu 
bude smernica o rovnosti a začlenení osôb s rómskym pôvodom na obdobie po roku 2020 
vypracovaná na základe spoľahlivejších kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov. Budúce 
stratégie budú vychádzať z najnovších dostupných informácií, keďže prístup k širšiemu počtu 
komunít a značným zdrojom riešení na zlepšenie postavenia Rómov bude rozsiahlejší ako 
v roku 2011. Tieto údaje musia tvoriť základ podrobných a realistických akčných plánov, pre 
ktoré sa vopred stanoví realistický a primeraný rozpočet zodpovedajúci rozsahu potrieb 
sociálneho začlenenia ľudí s rómskym pôvodom a začlenený do národných, regionálnych 
a miestnych rozpočtov.

V tejto súvislosti je príkladom osvedčeného postupu zmluva podpísaná medzi spolkovou 
krajinou Bádensko -Württembersko a nemeckým regionálnym združením Sintov a Rómov. 
V roku 2014 bola vytvorená spoločná rada. Jej členmi sú zástupcovia nemeckej komuniti 
Sintov a Rómov v Bádensku-Württembersku, ale aj zástupcovia vlády, parlamentu 
a obecných združení tejto spolkovej republiky. Činnosť rady sa zameriava predovšetkým na 
podporu vzdelávania a kultúry Sintov a Rómov14.

Ťažiskom zamerania smernice na obdobie po roku 2020 a vnútroštátnych plánov integrácie 
Rómov by nemali byť len marginalizované rómske skupiny. Namiesto toho sa odporúča, aby 
sa zvýšili investície do rómskej mládeže, žien a detí (najmä detí na základných školách, pre 
ktoré je školská dochádzka problematická z dôvodu zlej finančnej a sociálnej situácie rodín), 
aby sa posilnilo ich postavenie a aby sa väčšia pozornosť venovala mobilite rómskych 
komunít v rámci EÚ.

13 Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the Post-2020 Future, Inštitút 
otvorenej spoločnosti, Anna Mirga-Kruszelnicka, marec 2017, s. 5.
14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011.

https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
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Počiatočná chýbajúca reakcia na odpor voči Rómom v súčasnom rámci spôsobila neochotu 
začleniť do vnútroštátnych stratégií priame opatrenia zamerané na boj proti diskriminácii 
a konkrétne na potláčanie protirómskeho zmýšľania.

Agentúra pre základné práva vo svojom prieskume o Rómoch a Travelleroch za rok 2019 
uviedla, že „takmer polovica opýtaných Rómov a Travellerov (44 %) sa v uplynulých 12 
mesiacoch stretla s obťažovaním motivovaným nenávisťou“15. Ako príklad možno uviesť 
záver Výskumného tímu Lipskej univerzity, že masívny odpor voči Rómom často prebieha 
skryto: „60 percent Nemcov súhlasí s tvrdením, že Sinti a Rómovia majú sklon k trestnej 
činnosti, a 49,2 percent by im chcelo zakázať vstup do centier miest.“16 A v čase koronavírusu 
sa Rómovia stali obetným baránkom zodpovedným za šírenie vírusu. Toto sa, žiaľ, stalo vo 
východoeurópskych krajinách17. Potláčanie protirómskeho zmýšľania ako špecifickej formy 
rasizmu proti ľuďom s rómskym pôvodom preto musí byť súčasťou všetkých kľúčových 
oblastí budúcej politiky EÚ po roku 2020. Treba vypracovať preventívne a reaktívne 
opatrenia a začleniť ich do stratégie pre Rómov na obdobie po roku 2020. Členské štáty musia 
oficiálne uznať protirómske zmýšľanie za osobitnú formu rasizmu proti ľuďom s rómskym 
pôvodom a zaviesť konkrétne opatrenia na boj proti nemu na všetkých úrovniach, na ktorých 
sa prejavuje.

15 Agentúra Európskej únie pre základné práva, Prieskum o Rómoch a Travelleroch za rok 2019, vybrané hlavné 
zistenia zo šiestich členských štátov EÚ vrátane Spojeného kráľovstva (predbežná verzia, uverejnenie sa očakáva 
v júli 2020).
16 Leipzig Authoritarianism Study 2018: Nearly one in three Germans support xenophobic views.
17 Coronavirus: NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response.

https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom 
voči ľuďom s rómskym pôvodom v Európe
(2020/2011(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. apríla 2011 s názvom Rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173) a na následné 
správy o implementácii a hodnotiace správy,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach 
na integráciu Rómov v členských štátoch1 a na závery Rady z 8. decembra 2016 
o urýchlení procesu integrácie Rómov a z 13. októbra 2016 o osobitnej správe 
Európskeho dvora audítorov č. 14/2016,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. apríla 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa 
Rómov – protirómske zmýšľanie v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako 
pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2017 o aspektoch základných práv 
v integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom3;

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv 
v Európskej únii v roku 20174,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o potrebe posilneného strategického 
rámca EÚ pre národné stratégie začleňovania Rómov po roku 2020 a zintenzívnení boja 
proti protirómskemu zmýšľaniu5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. septembra 2019 s názvom Správa o vykonávaní 
vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (COM(2019)0406)6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. decembra 2018 s názvom Správa o hodnotení 
rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 
(COM(2018)0785)7,

– so zreteľom na Druhý prieskum EÚ týkajúci sa menšín a diskriminácie (EU-MIDIS II) 

1 Ú. v. EÚ C 378, 20.12.2013, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 328, 6.9.2016, s. 4.
3 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 171.
4 Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.
5 Prijaté texty, P8_TA(2019)0075.
6 Európska komisia, Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov – rok 2019.
7 Európska komisia, Hodnotenie rámca EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov v polovici obdobia.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52019DC0406
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_en
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Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA),

– so zreteľom na príslušné správy a odporúčania organizácií občianskej spoločnosti 
zastupujúcich osoby s rómskym pôvodom, mimovládnych organizácií (MVO) 
a výskumných inštitútov,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) 
rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania 
vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie,

– so zreteľom na pozíciu v podobe pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien 
a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0000/2020),

A. keďže značný podiel ľudí s rómskym pôvodom v Európe je marginalizovaný 
vo vidieckych aj v mestských oblastiach a žije vo veľmi zlých sociálno-ekonomických 
podmienkach8;

B. keďže na všetkých úrovniach európskej spoločnosti pretrváva štrukturálna 
neznášanlivosť voči Rómom, ktorá sa každodenne prejavuje;

C. keďže je potrebná smernica o rovnosti a začlenení osôb s rómskym pôvodom 
vypracovaná na základe reálnejších kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, 
t. j. legislatívny akt, ktorý by bol pre Európsku úniu a jej členské štáty záväzný a ktorý 
musí navrhnúť Komisia;

D. keďže na vykonávanie vnútroštátnych stratégií začleňovania osôb s rómskym pôvodom 
na obdobie po roku 2020 musia byť v miestnych, regionálnych a národných rozpočtoch 
členských štátov vyčlenené primerané finančné prostriedky; keďže EÚ a členské štáty 
musia zabezpečiť, aby sa pridelené finančné prostriedky riadne vynaložili a aby 
nedochádzalo k ich zneužívaniu;

E.  keďže správne označenie všetkých rómskych skupín vrátane tých, ktoré sú 
stigmatizované ako Cigáni, ale ktoré nemajú zodpovedajúci etnický pôvod, napríklad 
Egypťania, Aškaliovia alebo Travelleri, by malo byť „ľudia s rómskym pôvodom“;

F. keďže miestne a regionálne zainteresované strany (MVO, aktivisti, experti, členovia 
komunít atď.) musia byť rovnocenne a výrazne zapojené do tvorby, vykonávania 
a monitorovania verejných politík zameraných na ľudí s rómskym pôvodom v období 
po roku 2020;G.keďže marginalizované komunity ľudí s rómskym pôvodom, ktorí žijú 
v preľudnených osídleniach a obydliach, sú počas platnosti opatrení na obmedzenie 
pohybu prijatých v súvislosti s krízou COVID-19 vo veľmi ťažkej situácii; keďže ľudia 
s rómskym pôvodom nemajú prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti, 

8 Agentúra EÚ pre základné práva, Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie: Rómovia 
– vybrané výsledky, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_sk.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_sk.pdf
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hygienickým zariadeniam a potravinám, a preto sú mimoriadne ohrození; keďže členské 
štáty musia poskytnúť núdzovú podporu a lekársku starostlivosť, aby sa obmedzilo 
šírenie vírusu; keďže Únia a jej členské štáty by mali urýchlene riešiť problém rasizmu, 
vylúčenia a diskriminácie ľudí, ktorému sú vystavení ľudia s rómskym pôvodom;

Hlavné závery

1. domnieva sa, že Komisia musí vypracovať návrh smernice o rovnosti a začlenení ľudí 
s rómskym pôvodom v Európe na obdobie po roku 2020 s dôrazom na boj proti 
chudobe a protirómskemu zmýšľaniu; zdôrazňuje, že nový návrh musí obsahovať jasné 
a záväzné ciele, opatrenia a konkrétne ciele pre členské štáty, jasný časový 
harmonogram a jasné a záväzné požiadavky týkajúce sa dosiahnutého pokroku, ako aj 
ukazovatele úspešnosti a primerané financovanie na jeho vykonávanie; zdôrazňuje, že je 
potrebný spoľahlivý mechanizmus monitorovania a dohľadu, ktorý zaručí účinné 
vykonávanie opatrení a účelné využívanie finančných prostriedkov; poznamenáva, že 
v návrhu verejnej politiky týkajúcej sa ľudí s rómskym pôvodom na obdobie po roku 
2020 by mala byť výslovne uvedená rovnocenná účasť ľudí s rómskym pôvodom 
vo všetkých oblastiach verejného života, politická účasť a takisto ich jazyk, umenie, 
kultúra, história a životné prostredie ako dodatočné opatrenia k štyrom hlavným 
prioritným oblastiam, ktorými sú vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravotná 
starostlivosť;

Odporúčania Komisii

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh smernice o rovnosti a začlenení ľudí 
s rómskym pôvodom na obdobie po roku 2020, pričom sa prioritne zameria na: a) 
dosiahnutie pozitívneho vplyvu, b)prístup založený na právach vrátane plánu na 
odstránenie sociálnych a hospodárskych nerovností, c) vytvorenie vízie budúceho 
návrhu vrátane konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a časovo 
ohraničených cieľov na ochranu a zlepšenie začlenenia ľudí s rómskym pôvodom a d) 
odstránenie nerovností, najmä v prípade detí už od prvých rokov života;

3. vyzýva Komisiu, aby v politickej diskusii aj pri rozhodovaní zaručila rovnocennú účasť 
rómskych a prorómskych organizácií občianskej spoločnosti, expertov a členov komunít 
vrátane tých, ktorí pôsobia na miestnej a regionálnej úrovni, pričom sa zohľadní rodové 
hľadisko;

4. vyzýva Komisiu, aby sa vo všetkých kľúčových oblastiach návrhu smernice na obdobie 
po roku 2020 zamerala na potláčanie protirómskeho zmýšľania;

5. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila vnútornú rôznorodosť tejto komunity v prioritných 
oblastiach návrhu smernice EÚ na obdobie po roku 2020 a zaistila, že žiadna skupina 
nebude vynechaná, a aby na označenie rómskych komunít v politikách a diskusiách po 
roku 2020 používala označenie „ľudia s rómskym pôvodom“;

6. vyzýva Komisiu, aby v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca posilnila 
prepojenie medzi všeobecnými finančnými a politickými nástrojmi EÚ, najmä 
európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, a prioritami začleňovania ľudí 
s rómskym pôvodom;
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7. vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie nového nástroja alebo podprogramu 
financovania, ktorý by bol prepojený s existujúcim programom EÚ v oblasti 
vzdelávania a sociálneho financovania, ako je Erasmus+ alebo Európsky sociálny fond, 
a ktorý by zabezpečil cielenú a individuálne prispôsobenú podporu v oblasti kvalitného 
vzdelávania žiakov s rómskym pôvodom vo veku 3 až 18 rokov, ktorí sú z mimoriadne 
chudobného prostredia a nemajú prístup k existujúcim nástrojom EÚ na financovanie 
vzdelávania a sociálneho začlenenia;

Odporúčania členským štátom

8. vyzýva členské štáty, aby vypracovali vnútroštátne stratégie začlenenia ľudí s rómskym 
pôvodom na obdobie po roku 2020 založené na reálnych kvantitatívnych 
a kvalitatívnych údajoch a aby pre ne vopred stanovili primeraný rozpočet, ktorý bude 
začlenený do národných, regionálnych a miestnych rozpočtov a bude zodpovedať 
rozsahu potrieb sociálneho začlenenia ľudí s rómskym pôvodom;

9. vyzýva členské štáty, aby oficiálne uznali protirómske zmýšľanie za osobitnú formu 
rasizmu proti ľuďom s rómskym pôvodom a aby vytvorili a zaviedli konkrétne účinné 
preventívne a nápravné opatrenia na boj proti nemu na všetkých úrovniach, na ktorých 
sa prejavuje; 

10. vyzýva členské štáty, aby posilnili účasť ľudí s rómskym pôvodom na tvorbe politiky 
a prešli od paternalistického prístupu k nepaternalistickému; 

11. vyzýva členské štáty, aby uviedli výšku finančných prostriedkov nevyhnutných na 
realizáciu navrhovaných opatrení na začlenenie ľudí s rómskym pôvodom a spresnili, 
koľko finančných prostriedkov by bolo na takéto opatrenia k dispozícii z vnútroštátnych 
rozpočtov a koľko z rozpočtu EÚ;

12. vyzýva členské štáty, aby vytvorili účinnejšie a silnejšie mechanizmy monitorovania, 
ktoré zaručia, že pridelené prostriedky budú riadne vynaložené a nebude dochádzať 
k ich zneužívaniu;

°

° °

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, parlamentom a radám na nižšej 
ako národnej úrovni členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre Európskej únie 
pre základné práva, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európskemu 
výboru regiónov, Rade Európy a Organizácii Spojených národov.


