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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV

Postopek

Poročevalec je novembra 2019 dobil nalogo pripraviti poročilo o izvajanju nacionalnih 
strategij vključevanja Romov ter boju proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v 
Evropi.

Od imenovanja zbira informacije in med drugim uporablja naslednje vire:

– oceno učinka za okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki jo je pripravila 
služba Evropskega parlamenta za raziskave;

– poročila in študije, ki so jih pripravile Evropska komisija, Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice, druge ustrezne institucije in organizacije civilne družbe;

– informacije ustreznih institucionalnih deležnikov in civilne družbe.

Povzetek dejstev in ugotovitev

Romi so največja evropska etnična manjšina. Po ocenah jih v Evropi živi od 10 do 12 
milijonov, od tega jih 6 milijonov živi v EU in večina med njimi ima državljanstvo države 
članice EU1. Precejšen del Romov v Evropi živi na obrobju tako v mestih kot na podeželju ter 
v zelo slabih socialno-ekonomskih razmerah. Diskriminacija, socialno izključevanje in 
segregacija, ki jih doživljajo Romi, se vzajemno krepijo. Imajo omejen dostop do 
kakovostnega izobraževanja, težave pri vključevanju na trg dela, bolj jih ogrožata 
brezposelnost in prekarnost zaposlitve, s čimer se zmanjšujejo njihove možnosti za 
zmanjšanje revščine in socialne izključenosti prek trga dela, dohodki pa so zato nižji, poleg 
tega imajo omejen dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva in živijo v slabih 
zdravstvenih in življenjskih razmerah. Zaradi teh okoliščin je med njimi v primerjavi z 
neromskim prebivalstvom višja stopnja umrljivosti, življenjska doba je krajša, povečuje se 
tveganje prezgodnje smrti zaradi kroničnih in neprenosljivih bolezni ter raka2.

Po podatkih iz druge raziskave Evropske unije o manjšinah, ki jo je leta 2016 objavila 
Agencija EU za temeljne pravice, „približno 80 % Romov v devetih državah članicah EU z 
največjim romskim prebivalstvom živi pod pragom revščine v državi; vsak tretji Rom živi v 
bivališču brez tekoče vode; vsak tretji romski otrok živi v gospodinjstvu, kjer je šel nekdo v 
preteklem mesecu najmanj enkrat spat lačen,  in 50 % Romov med 6. in 24. letom ni 
vključenih v izobraževanje.“ Ta trend se je potrdil tudi v raziskavi Agencije EU za temeljne 
pravice o Romih in potujočih skupinah iz leta 2019, kjer se je pokazal izredno visok delež 
odraslih in otrok, ki so šli v zadnjem mesecu vsaj enkrat lačni spat, hkrati pa se ugotavlja, da 
je skoraj polovica Romov in članov potujočih skupin (45 %) v šestih državah članicah EU v 
zadnjem letu doživela diskriminacijo na najmanj enem življenjskem področju, vključenem v 
raziskavo3.

1Spletno mesto Evropske komisijeKdo so Romi?
2 “Roma Education in Europe, Practices, policies and politics”, Maja Miskovic (ur.), 2013.
3Roma and Travellers Survey 2019, selected key findings from six EU Member States, including the UK 
(Raziskava o Romih in potujočih skupinah, 2019, izbrane najpomembnejše ugotovitve iz šestih držav članic EU, 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_sl
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Glede na to je mogoče sklepati, da Romi doživljajo diskriminacijo in imajo neenak dostop do 
javnih storitev4.

Evropska komisija je leta 2011 pozvala k pripravi nacionalnih strategij vključevanja Romov. 
Tako je za uvedbo učinkovitih politik v državah članicah predlagala pripravo nacionalnih 
strategij vključevanja Romov, če pa že obstajajo, naj se prilagodijo uresničevanju ciljev EU 
za vključevanje Romov, imajo pa naj ciljne ukrepe in zadostna finančna sredstva 
(nacionalnimi, sredstvi EU in drugimi). Predlagala je rešitve za odpravo ovir, da bi se sredstva 
EU učinkoviteje porabljala, ter zasnovala mehanizem spremljanja.

Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov je spodbujal države članice (in države 
v širitvenem procesu), naj sprejmejo celovit pristop k vključevanju Romov, naj s pomočjo 
politike, pravnih in finančnih instrumentov v ospredje postavijo vključevanje Romov, 
sprejmejo nacionalne strategije za to ter vzpostavijo mehanizme za usklajevanje, posvetovanje 
in spremljanje. Splošni cilj sedanjega okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, 
ki se bo zaključil leta 2020, je bil spodbujati enako obravnavo Romov ter njihovo socialno in 
ekonomsko vključevanje v evropsko družbo. Ravno tako so bili določeni posebni cilji za 
vključevanje Romov pri dostopu do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in 
stanovanj, ki naj bi jih države članice podprle. Države članice so bile pravzaprav pozvane, 
naj:

– poskrbijo, da vsi romski otroci zaključijo osnovno šolo;

– odpravijo razkorak med Romi in Neromi pri zaposlovanju;

– odpravijo razkorak med Romi in Neromi na področju zdravja;

– odpravijo razkorak med Romi in Neromi na področju stanovanj in javnih storitev (vode, 
elektrike).

Evropska komisija je na ravni EU vzpostavila strukture in mehanizme za usklajevanje in 
posvetovanje, zagotovila finančna sredstva in začela spremljati uresničevanje ciljev iz okvira 
EU. Okrepila je dialog z državami članicami o vključevanju Romov, za kar je oktobra 2012 
vzpostavila mrežo nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov, cilj tega pa je 
razprava o rešitvah za ugotovljene probleme.

Leta 2013 je bil okvir EU za Rome okrepljen s priporočilom Sveta o učinkovitih ukrepih za 
vključevanje Romov5. S tem priporočilom se več poudarka namenja dvema horizontalnima 
področjema, protidiskriminaciji in zmanjševanju revščine. Leta 2016 je bilo uvedeno tudi 
obvezno letno poročanje držav članic, kar naj bi prispevalo k vzpostavitvi evropskega sistema 
spremljanja. Sklepi Sveta decembra 2016 o pospešitvi procesa vključevanja Romov so 
potrdili zavezanost držav članic.

Rezultati ocene za sedanji okvir EU za Rome in nadaljnji koraki do direktive EU o enakosti in 

vključno z Združenim kraljestvom), Agencija EU za temeljne pravice (osnutek, objava predvidoma julija 2020).
4 Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma – Selected findings (Druga raziskava 
Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane ugotovitve), Agencija EU za temeljne pravice, 
2016.
5Priporočilo Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013H1224%2801%29
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vključevanju ljudi romskega porekla po letu 2020.

Sedanji okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 je okvir v 
nastajanju. Dosežek sam po sebi je že njegova vzpostavitev in pomeni preobrat za romske 
skupnosti v Evropi. Z njim je socialno vključevanje ljudi romskega porekla dobilo pomembno 
mesto na dnevnem redu evropske politike, hkrati pa se ustvarja pritisk na države članice, naj 
pripravijo nacionalne strategije.

Kot mehko politično orodje zagotavlja ogrodje za usklajevanje politik, posvetovanje in 
spremljanje ter usmerjena politična priporočila za nacionalne strategije vključevanja Romov. 
Nacionalnim, regionalnim in lokalnim vladam je prepuščeno, če in kako bodo priporočila 
preoblikovale v upravne zmogljivosti in konkretne politične ukrepe.

Zato se v poročilu Komisije o oceni okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020 napredek pri uresničevanju ciljev za vključevanje Romov na splošno ocenjuje kot 
omejen, razlike med območji in državami pa so precejšnje. Največ napredka je bilo 
ugotovljenega pri izobraževanju (izboljšanje pri zgodnjem opuščanju šolanja, predšolski 
vzgoji in obveznem izobraževanju, vendar poslabšanje na področju segregacije). Izboljšala se 
je samoocena Romov o zdravju, vendar je zdravstveno zavarovanje še vedno omejeno. 
Izboljšanja ni opaziti na področju zaposlovanja, delež mladih Romov, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, pa se je celo povečal. Še naprej so težave pri stanovanjih. 
Nekaj napredka je bilo ugotovljenega pri splošnem cilju za zmanjšanje revščine. Zelo 
zaskrbljujoči ostajajo anticiganizem in kazniva dejanja iz sovraštva, čeprav Romi pri dostopu 
do storitev na nekaterih področjih doživljajo manj diskriminacije6.

Število romskih dijakov, ki so med letoma 2011 in 2016 opustili srednješolsko izobraževanje, 
se je v povprečju zmanjšalo s 87 % leta 2011 na 68 % leta 2016. Še vedno v vseh državah v 
raziskavi ostaja visok delež romskih otrok, ki zgodaj opustijo šolanje, v primerjavi s splošnim 
prebivalstvom7.

Leta 2019 je še vedno 68 % Romov zgodaj opustilo šolanje. Poleg tega le 18 % romskih otrok 
nadaljuje šolanje na višjih stopnjah, stopnja odsotnosti od pouka in zgodnjega opuščanja 
šolanja pa je pri Romih še vedno precej višja kot pri ostalih skupinah učencev8.

Na področju zaposlovanja je razkorak med Romi in neromskim prebivalstvom še vedno 
precejšen, pa tudi pri mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. V večini 
držav članic je zaposlenih približno 40 % Romov, odstotek mladih Romov, ki niso zaposleni, 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, pa se je s 56 % leta 2011 povečal na 63 % leta 20169.

Razlike pri stanovanjih so še vedno precejšnje: približno 30 % Romov še vedno nima vode, 
36 % pa nima stranišča, prhe ali kopalnice10.

6 Evropska komisija:Poročilo o oceni okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 .
7 A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion, (Nenehna skrb: anticiganizem kot ovira za 
vključevanje Romov), str.28, Agencija EU za temeljne pravice, 2018.
8 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions (Poročilo o nacionalnih strategijah 
vključevanja Romov: glavne ugotovitve), Evropska komisija, september 2019.
9 Poročilo o nacionalnih strategijah vključevanja Romov: Key conclusions (Poročilo o nacionalnih strategijah 
vključevanja Romov: glavne ugotovitve), str. 3, Evropska komisija, 2019.
10Mid-term evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, final report 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
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Delež/število Romov z zdravstvenim zavarovanjem se je med letoma 2011 in 2016 malo 
povečal. Delež Romov z nacionalnim zdravstvenim zavarovanjem znaša 76 %, kar je precej 
manj kot pri neromskem prebivalstvu. 68 % Romov svoje zdravje ocenjuje kot „dobro“ ali 
„zelo dobro“. Več kot četrtina med njimi se zaradi zdravja čuti omejene pri dejavnostih, 22 % 
Romov pa ima dolgotrajno bolezen ali zdravstvene težave. V okviru za nacionalne strategije 
vključevanja Romov je tudi omenjeno, da je v EU pričakovana življenjska doba ob rojstvu 76 
let za moške in 82 let za ženske. Po ocenah je pri Romih ta doba za 10 let krajša. Stopnja 
umrljivosti dojenčkov v EU je 4,3 na tisoč živorojenih otrok, po podatkih pa je precej višja v 
romskih skupnostih.

Očitno je glavna pomanjkljivost sedanjega okvira njegova neobvezujoča narava. Gre za 
mehko politiko, ki v veliki meri sloni na politični volji za uresničevanje nacionalne strategije 
na vseh ravneh vlade v državah članicah ter na upravni zmogljivosti in proračunu. Žal je 
večina držav članic pripravila nacionalne strategije, ne da bi zanje namenila ustrezen proračun 
za izvajanje11.

Za odpravo tega predlagamo direktivo EU za enakost in vključevanje ljudi romskega porekla 
po letu 2020, ki bo zavezujoč pravni akt za države članice glede uresničevanja ciljev za 
vključevanje Romov. V času, ko se močno povečuje rasizem proti različnim manjšinam, je 
politična podpora bistvenega pomena pri vključevanju Romov. Nujno je treba pritegniti 
najpomembnejše deležnike ter izkoristiti priložnosti ob naslednjih predsedstvih EU, da bi 
lahko zagotovili politične zaveze za morebitno direktivo za obdobje po letu 2020. S tem 
pristopom se bodo namenila ustrezna sredstva, s čimer bi bilo izvajanje nacionalnih strategij 
ali akcijskih načrtov uspešnejše, zlasti na regionalni in lokalni ravni. Unija mora z direktivo 
povezati svoje politične in finančne prednostne naloge. Ena prednostnih nalog pri pripravi 
lokalnih nacionalnih proračunov naj bo vključevanje ljudi romskega porekla. Treba je 
vzpostaviti učinkovitejše in okrepljene mehanizme spremljanja in nadzora, Evropska komisija 
in države članice pa bodo v primeru sprejetja direktive poskrbele, da bodo dodeljena sredstva 
ustrezno porabljena in ne zapravljena.

Kritizira se tudi uporaba skupne oznake Romi. V okviru se sicer izpostavlja raznolikost, ki se 
skriva pod širšim pojmom Romi12, vendar se ne upošteva raznolikost ljudi romskega porekla. 
Izraz Romi oziroma dvojnica Sinti in Romi, ki se uporablja v politikah in razpravah EU, 
namreč ne odraža heterogenosti manjšine, tako da se ljudje romskega porekla, kot so Kaléji, 
Manuši, Lovari, Rissende, Bojaši, Domi, Kalderaši, Romaničali in Sinti, čutijo izključene 
oziroma nenaslovljene. Romi so ena od skupin ljudi romskega porekla v Evropi. Člani 
skupnosti pogosto kritizirajo, da se v politikah in razpravah EU ime ene skupine uporablja 
tudi za druge.

Glede na to bi morala politika za enakost in vključevanje ljudi romskega porekla po letu 2020 
na prednostnih področjih upoštevati notranjo heterogenost skupnosti, da ne bi bil nihče 
zapostavljen, niti skupnosti, ki niso etničnega izvora, kot so Aškali, Egipčani ali potujoče 
skupine, a so stigmatizirani kot cigani. Poleg tega bi moralo biti poimenovanje za vse skupine 

(Vmesni pregled okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, končno poročilo), str. 41, 
Evropska komisija, 2018.
11 Eurodiaconia: Towards a post 2020 EU Roma Inclusion Strategy, str.4. (Eurodiaconia: Strategiji EU za 
vključevanje Romov po letu 2020 naproti)
12Izraz Romi vključuje različne skupine, tudi Rome, Cigane, potujoče skupine, Manuše, Aškale, Sinte in Bojaše. 
V političnih dokumentih EU in razpravah se najpogosteje uporablja izraz Romi.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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ljudje romskega porekla.

V veljavnem okviru prednostne naloge niso usklajene. V politiki po letu 2020 bi morali kot 
dodatne ukrepe za štiri glavna prednostna področja izobraževanja, zaposlitve, stanovanj in 
zdravstvenega varstva13 izrecno omeniti tematska področja dejavnosti, kot so politična 
udeležba, romska umetnost in kultura ter romski jezik in zgodovina.

Da bi bili pri tem učinkoviti, bi morale Evropska komisija in države članice opustiti 
pokroviteljski pristop (od zgoraj navzdol), ki se je zvečine uporabljal pri pripravi sedanjega 
okvira. S pristopom od spodaj navzgor bi ljudje romskega porekla lahko na vseh ravneh 
učinkoviteje sodelovali pri pripravi politike: pri izvajanju in spremljanju javne politike za 
ljudi romskega porekla po letu 2020 morajo sodelovati tudi lokalni in regionalni deležniki 
(nevladne organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani skupnosti itd.). Z nepokroviteljskim 
pristopom bo direktiva EU za enakost in vključevanje ljudi romskega porekla po letu 2020 
pripravljena na podlagi bolj zanesljivih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov: naslednje 
strategije bodo temeljile na najnovejših informacijah, saj bo dostopnejše večje število 
skupnosti kot pa leta 2011 in obsežni viri rešitev za izboljšanje položaja Romov. Ti podatki 
morajo biti podlaga za natančnejše in realistične akcijske načrte z realnim in vnaprej 
določenim ustreznim proračunom, ki bo del nacionalnih, regionalnih in lokalnih proračunov 
glede na obseg potreb za socialno vključevanje ljudi romskega porekla.

V tem primeru dobro prakso predstavlja državna pogodba, ki jo je nemška dežela Baden-
Württemberg podpisala z nemškim regionalnim združenjem Sintov in Romov. Leta 2014 je 
bil ustanovljen skupni svet. Člani sveta so predstavniki nemških Sintov in Romov v deželi 
Baden-Württemberg, predstavniki deželne vlade, deželnega parlamenta in deželnih občinskih 
združenj. Pri svojem delu se osredotočajo predvsem na spodbujanje izobraževanja in kulture 
Sintov in Romov14.

Pri določanju ciljev za direktivo EU po letu 2020 in nacionalne strategije vključevanja Romov 
se ne bi smeli osredotočati zgolj na marginalizirane ljudi romskega porekla. Treba bi bilo 
povečati naložbe za romsko mladino, ženske in otroke (zlasti osnovnošolce, ki težko hodijo v 
šolo zaradi prekarnih finančnih in socialnih razmer njihovih družin) in okrepiti njihov položaj 
ter se bolj posvetiti notranji mobilnosti ljudi romskega porekla v EU.

Ker v sedanjem okviru sprva ni bilo odziva na anticiganizem, je to povzročilo nekaj 
zadržanosti pri vključevanju konkretnih ukrepov proti diskriminaciji in zlasti anticiganizmu v 
nacionalne strategije.

Agencija za temeljne pravice je v svoji raziskavi o Romih in potujočih skupinah leta 2019 
ugotovila, da je skoraj polovica vprašanih Romov in članov potujočih skupin (44 %) v 12 
mesecih pred raziskavo doživela nadlegovanje iz sovraštva15. Kot primer je raziskovalna 

13 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, 
Anna Mirga-Kruszelnicka, marec 2017, str. 5.
14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011. Študija o stanju izobraževanja med 
nemškimi Sinti in Romi, 2011
15 Roma and Travellers Survey 2019, selected key findings from six EU Member States, including the UK 
(Raziskava o Romih in potujočih skupinah 2019: zbrane najpomembnejše ugotovitve iz šestih držav članic EU, 
vključno z Združenim kraljestvom), Agencija Evropske unije za temeljne pravice (osnutek, objava predvidoma 
julija 2020).

https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
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skupina z Univerze v Leipzigu ugotovila, da se množičen anticiganizem pogosto sploh ne 
zazna: „60 % Nemcev se strinja z izjavo, da so Sinti in Romi nagnjeni h kriminalu, 49,2 % pa 
jih želi izgnati iz mestnih središč.“16 Poleg tega so v času koronavirusa Romi postali grešni 
kozel za širjenje virusa. To se je žal zgodilo v vzhodnoevropskih državah17. Tako je treba na 
glavna področja nove politike EU po letu 2020 vključiti boj proti anticiganizmu, ki je posebna 
oblika rasizma nad ljudmi romskega porekla. Pripraviti je treba preventivne in reaktivne 
ukrepe ter jih vključiti v politike o Romih po letu 2020. Države članice morajo anticiganizem 
uradno priznati kot posebno obliko rasizma nad ljudmi romskega porekla ter izvajati posebne 
ukrepe za njegovo odpravo ne glede na raven, kjer se pojavlja.

16 Leipzig Authoritarianism Study 2018: Leipziška študija o avtoritarizmu, 2018:Nearly one in three Germans 
support xenophobic views  Skoraj vsak tretji Nemec podpira ksenofobne poglede.
17 Coronavirus: NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response. Koronavirus: nevladne 
organizacije opozarjajo na izključenost Romov pri odzivanju EU na krizo.

https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
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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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi 
romskega porekla v Evropi
(2020/2011(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. aprila 2011 o okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov do leta 2020 (COM(2011)0173) in nadaljnjih poročil o 
izvajanju in ocenjevanju,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za 
vključevanje Romov v državah članicah1 ter sklepov Sveta z dne 8. decembra 2016 o 
pospešitvi procesa vključevanja Romov in z dne 13. oktobra 2016 o posebnem poročilu 
Evropskega računskega sodišča št. 14/2016,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. aprila 2015 ob mednarodnem dnevu Romov – 
rasno sovraštvo do Romov v Evropi in priznanje, s strani EU, dneva spomina na 
genocid nad Romi med drugo svetovno vojno2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2017 o vidikih temeljnih pravic pri 
vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o razmerah na področju 
temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 20174,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 2019 o potrebi po okrepljenem 
strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020 in 
okrepitvi boja proti anticiganizmu5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. septembra 2019 z naslovom Poročilo o 
izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov –2019 (COM(2019)0406)6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. decembra 2018 z naslovom Poročilo o oceni 
okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020

(COM(2018)0785)7,

1UL C 378, 24.12.2013, str. 1.
2UL C 328, 6.9.2016, str. 4.
3UL C 346, 27.9.2018, str. 171.
4Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0032.
5Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.
6 European Commission, Report on the implementation of national Roma integration strategies – 2019. Evropska 
komisija, poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov, 2019
7 European Commission, Mid-term evaluation of the EU framework for NRIS. Evropska komisija, vmesna ocena 

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_en
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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– ob upoštevanju druge raziskave Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji (EU-
MIDIS II), ki jo je opravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice,

– ob upoštevanju ustreznih poročil in priporočil organizacij civilne družbe, ki zastopajo 
ljudi romskega porekla, nevladnih organizacij in raziskovalnih ustanov;

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika ter člena 1(1)(e) in Priloge 3 sklepa konference 
predsednikov z dne 12. decembra 2002 o postopku pridobitve dovoljenja za pripravo 
samoiniciativnih poročil,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za kulturo 
in izobraževanje,

– ob upoštevanju stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2020),

A. ker precejšen del ljudi romskega porekla v Evropi živi na obrobju tako v mestih kot na 
podeželju ter v zelo slabih socialno-ekonomskih razmerah8;

B. ker na vseh ravneh evropske družbe še vedno obstaja zakoreninjen in strukturen 
anticiganizem, ki se kaže vsak dan;

C. ker je potrebna direktiva za enakost in vključevanje ljudi romskega porekla, 
pripravljena na podlagi bolj realnih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki bo 
zavezujoč zakonodajni akt za Evropsko unijo in države članice, predlagati pa jo mora 
Komisija;

D. ker je treba v lokalnih, regionalnih in nacionalnih proračunih držav članic nameniti 
ustrezna finančna sredstva za izvajanje nacionalnih strategij za vključevanje ljudi 
romskega porekla po letu 2020; ker morajo Unija in držav članice poskrbeti, da so 
dodeljena sredstva ustrezno porabljena in ne zapravljena;

E.  ker bi bilo treba vse romske skupine, tudi tiste, ki so stigmatizirane kot cigani, a niso 
tega etničnega porekla, npr. Egipčani, Aškali ali potujoče skupine, pravilno poimenovati 
kot ljudje romskega porekla;

F. ker morajo pri pripravi, izvajanju in spremljanju javne politike za ljudi romskega 
porekla po letu 2020 enakovredno in pomenljivo sodelovati tudi lokalni in regionalni 
deležniki (nevladne organizacije, aktivisti, strokovnjaki, člani skupnosti itd.); ker 
je v času karantene zaradi bolezni COVID-19 položaj obrobnih skupnosti ljudi 
romskega porekla v prenatrpanih naseljih in zaselkih zelo težak; ker ljudje romskega 
porekla nimajo dostopa do ustreznega zdravstvenega varstva, sanitarnih storitev in 
hrane in so še posebej ogroženi; ker morajo države članice zagotavljati nujno pomoč in 
zdravstveno oskrbo, da bi omejili širjenje virusa; ker morajo Unija in države članice 

okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov.
8Agencija EU za temeljne pravice, Second European Union Minorities and Discrimination Survey, Roma – 
Selected findings  Druga raziskava Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji, Romi – zbrane ugotovitve, 
2016

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
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nujno obravnavati rasizem, izključevanje in diskriminacijo ljudi romskega porekla;

Glavne ugotovitve

1. meni, da mora Komisija pripraviti predlog direktive za enakost in vključevanje ljudi 
romskega porekla v Evropi po letu 2020 in s tem v ospredje postaviti boj proti revščini 
in anticiganizmu; poudarja, da morajo biti v nov predlog vključeni jasni in zavezujoči 
krovni cilji, ukrepi in cilji za države članice, jasen časovni razpored in zavezujoče 
zahteve glede napredka ter kazalniki uspeha in ustrezna finančna sredstva za izvajanje; 
poudarja, da je potreben zanesljiv mehanizem spremljanja in nadzora, da bi zagotovili 
učinkovito izvajanje in ustrezno porabo sredstev; ugotavlja, da bi bilo treba v predlogu 
za javno politiko EU za ljudi romskega porekla po letu 2020 izrecno omeniti 
enakopravno sodelovanje na vseh področjih javnega življenja, politično udeležbo ter 
jezik, umetnost, kulturo, zgodovino in okolje ljudi romskega porekla kot dodatne ukrepe 
za štiri glavna prednostna področja izobraževanja, zaposlitve, stanovanj in 
zdravstvenega varstva;

Priporočila Komisiji

2. poziva Komisijo, naj pripravi predlog direktive za enakost in vključevanje ljudi 
romskega porekla za obdobje po letu 2020, kjer naj v ospredje postavi (i) doseganje 
pozitivnega učinka; (ii) pristop na podlagi pravic in načrt za odpravo socialnih in 
ekonomskih neenakosti; (iii) razvoj vizije za naslednji predlog ter specifične, merljive, 
dosegljive, ustrezne in časovno določene cilje, s katerimi bi zaščitili in izboljšali 
vključevanje ljudi romskega porekla; ter (iv) odpravo neenakosti, zlasti za otroke že v 
zgodnjem otroštvu;

3. poziva Komisijo, naj poskrbi za enakopravno udeležbo romskih in proromskih 
organizacij civilne družbe, strokovnjakov in članov skupnosti, tudi tistih, ki so dejavni 
na lokalni in regionalni ravni, pri čemer naj v politični razpravi in pri odločanju 
upošteva razsežnost spola;

4. poziva Komisijo, naj na glavnih področjih predloga direktive za obdobje po letu 2020 
obravnava anticiganizem;

5. poziva Komisijo, naj na prednostnih področjih pri predlogu direktive EU za obdobje po 
letu 2020 upošteva notranjo heterogenost skupnosti, poskrbi, da nihče ne bo 
zapostavljen, v politiki in razpravah EU za obdobje po letu 2020 pa naj za romske 
skupine uporablja izraz ljudje romskega porekla;

6. poziva Komisijo, naj v naslednjem večletnem finančnem okviru okrepi povezavo med 
glavnimi finančnimi in političnimi instrumenti EU, zlasti evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi, ter prednostnimi nalogami za vključevanju ljudi romskega 
porekla;

7. poziva Komisijo, naj razmisli o novem finančnem instrumentu ali podprogramu, ki naj 
bo povezan z obstoječimi finančnimi izobraževalnimi ali socialnimi programi EU, kot 
sta Erasmus plus ali Evropski socialni sklad, zaradi usmerjene in prilagojene podpore za 
kakovostno izobraževanje učencev romskega porekla med tretjim in osemnajstim letom, 
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ki se soočajo s skrajno revščino in nimajo dostopa do obstoječih finančnih instrumentov 
za izobraževanje in socialno vključevanje;

Priporočila državam članicam

8. poziva države članice, naj pripravijo nacionalne strategije za vključevanje ljudi 
romskega porekla za obdobje po letu 2020, ki bodo temeljile na realnih kvantitativnih in 
kvalitativnih podatkih z ustreznim, vnaprej določenim proračunom, vključenim v 
nacionalne, regionalne in lokalne proračune, ki bo odražal obseg potreb pri socialnem 
vključevanju ljudi romskega porekla;

9. poziva države članice, naj anticiganizem uradno priznajo kot posebno obliko rasizma 
nad ljudmi romskega porekla ter pripravijo in izvajajo posebne in učinkovite 
preventivne in korektivne ukrepe za njegovo odpravo na vseh ravneh, kjer se pojavlja; 

10. poziva države članice, naj okrepijo sodelovanje ljudi romskega porekla pri oblikovanju 
politik in opustijo pokroviteljski pristop; 

11. poziva države članice, naj navedejo obseg sredstev, potrebnih za izvajanje predlaganih 
ukrepov za vključevanje ljudi romskega porekla, ter znesek iz nacionalnega proračuna 
ali proračuna EU, ki ga imajo na voljo za take ukrepe;

12. poziva države članice, naj pripravijo učinkovitejše in zanesljivejše mehanizme 
spremljanja, da bodo sredstva ustrezno porabljena in ne zapravljena;

°

° °

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji,  vladam in 
parlamentom držav članic in držav kandidatk, podnacionalnim parlamentom in svetom 
držav članic in držav kandidatk, Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, 
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Evropskemu odboru regij, Svetu 
Evrope in Organizaciji Združenih narodov.


