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Vprašanje za ustni odgovor O-000023/2022
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, 
Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Zadeva: Položaj Romov, ki živijo v naselbinah v EU

Na tisoče ljudi v romskih naseljih v EU živi v socialni izključenosti, skrajni revščini in nedostojnih 
razmerah. Prikrajšani so za temeljne pravice, kar je v močnem nasprotju z vrednotami, zapisanimi v 
temeljnih pogodbah, in to kljub znatnim sredstvom, ki so v te namene na voljo v evropskih strukturnih 
in investicijskih skladih (skladi ESI), zlasti v Evropskem socialnem skladu plus. 

Zato želi Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Komisiji postaviti naslednja vprašanja:

1. Kako bo zagotovila, da bodo države članice izkoristile razpoložljive instrumente EU in brez 
neposredne ali posredne diskriminacije namenile sredstva za reševanje položaja Romov, ki živijo 
v teh naseljih? Kako bo uporabila okvir smotrnosti, spremljanja in vrednotenja evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, zlasti kazalnike rezultatov, da bi bolje izmerila dejanski 
napredek na terenu v celotnem obdobju izvajanja skladov in programov? Kaj bo storila glede 
držav članic, ki niso zagotovile ustreznega financiranja za izvajanje svojih nacionalnih okvirov za 
Rome in ustreznih ukrepov politike?

2. Kako bo podpirala izvajanje strateškega okvira EU za Rome in priporočila Sveta za enakost, 
vključevanje in udeležbo Romov v državah članicah, hkrati pa podpirala in omogočila 
strukturirano sodelovanje civilne družbe na nacionalni ravni?

3. Kako bo poskrbela, da se bodo spoštovale pravice romskih otrok? Na kakšen način namerava 
spremljati, kako države članice izvajajo evropsko jamstvo za otroke in specifične cilje iz 
nacionalnih akcijskih načrtov za romske otroke, zlasti glede dostopa do kakovostnega 
izobraževanja in socialnih storitev? Kako namerava obravnavati trdovratno strukturno 
diskriminacijo in segregacijo romskih otrok v posebnih šolah in razredih v nekaterih državah 
članicah?

4. Kako namerava spremljati in podpirati ukrepe držav članic za izboljšanje človekovih pravic in 
socialno-ekonomskih razmer Romov, ki živijo v naselbinah, zlasti njihovega dostopa do varnih in 
ustreznih stanovanj ter dostojnih življenjskih razmer, pa tudi boj proti strukturni in sistemski 
diskriminaciji ter anticiganizmu?
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