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Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel az Európai Szociális Chartára,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az Európa Tanács kisebbségvédelmi jogi keretére, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának – különösen a roma gyermekek oktatásban való szegregálásának 
nyilvánvalóan diszkriminatív gyakorlatával kapcsolatos – ítélkezési gyakorlatára, 
valamint a Bíróság ítélkezési gyakorlatára,

– tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvre1 (a faji egyenlőségről szóló irányelv),

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3 (a hulladékokról 
szóló keretirányelv),

1 HL L 180., 2000.7.19., 22. o.
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3 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.



– tekintettel a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, 
büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, 2008. november 28-i 2008/913/IB 
tanácsi kerethatározatra1,

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére és a „Cselekvési terv a szociális jogok 
európai pillérének megvalósítására” című, 2021. március 4-i bizottsági közleményre 
(COM(2021)0102),

– tekintettel a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról szóló, 2011. február 18-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi 
szempontjairól szóló, 2013. december 10-i állásfoglalására3,

– tekintettel a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 utáni megerősített uniós stratégiai 
keretrendszerének, valamint a cigányellenességgel szembeni küzdelem fokozásának 
szükségességéről szóló, 2019. február 12-i állásfoglalására4,

– tekintettel a 2020 utáni időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról 
szóló, 2020. június 18-i állásfoglalására5,

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása: a roma származású 
személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában” című, 2020. 
szeptember 17-i állásfoglalására6,

– tekintettel a mindenki számára elérhető tisztességes és megfizethető lakhatásról szóló, 
2021. január 21-i állásfoglalására7,

– tekintettel „A gyermekek jogai az EU gyermekjogi stratégiája tekintetében” című, 2021. 
március 11-i állásfoglalására8,

– tekintettel az ukrajnai háború elől menekülő gyermekek és fiatalok uniós védelméről 
szóló, 2022. április 7-i állásfoglalására9,

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020-ig meghatározott uniós 
keretrendszerének értékeléséről szóló jelentés” című, 2018. december 4-i bizottsági 
közleményre (COM(2018)0785),

1 HL L 328., 2008.12.6., 55. o.
2 HL C 199. E, 2012.7.7., 112. o.
3 HL C 468., 2016.12.15., 36. o.
4 HL C 449., 2020.12.23., 2. o.
5 HL C 362., 2021.9.8., 8. o.
6 HL C 385., 2021.9.22., 104. o.
7 HL C 456., 2021.11.10., 145. o.
8 HL C 474., 2021.11.24., 146. o.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0120. 



– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) az európai uniós 
kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről készült második felmérésére (EU-
MIDIS II),

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a romák egyenlőségének, 
társadalmi befogadásának és részvételének előmozdítását célzó uniós stratégiai 
keretrendszerre vonatkozó nyomon követési keretére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „Coronavirus pandemic in the EU 
– Impact on Roma and Travellers” (Koronavírus-járvány az EU-ban – a romákra és a 
nomád életmódot folytatókra gyakorolt hatás) című, 2020. szeptember 29-i hírlevelére,

– tekintettel a FEANTSA (Hajléktalanokkal Foglalkozó Nemzeti Szervezetek Európai 
Szövetsége) „The Housing Situation for Roma in the EU Remains Difficult” (Továbbra 
is nehéz a romák lakhatási helyzete az EU-ban) című, 2020. október 26-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Hontalanügyi Hálózat „Stateless people and people at risk of 
statelessness forcibly displaced from Ukraine” (A hontalan személyek és a hontalanság 
kockázatának kitett személyek ukrajnai lakóhelyük elhagyására kényszerítése) című, 
2022. március 10-i tájékoztatójára,

– tekintettel a Unicef „The Right of Roma Children to Education” (A roma gyermekek 
oktatáshoz való joga) című, 2012. júniusi állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „A romák integrációjával kapcsolatos uniós 
szakpolitikai kezdeményezések és pénzügyi támogatás: az elmúlt évtizedben jelentős 
előrelépések történtek, de a gyakorlatban további erőfeszítésekre van szükség” című, 
2016. június 28-i 14/2016. sz. különjelentésére,

– tekintettel az „Egyenlőségközpontú Unió: az EU rasszizmus elleni cselekvési terve a 
2020–2025-ös időszakra” című, 2020. szeptember 18-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0565),

– tekintettel az „Egyenlőségközpontú Unió: a romák egyenlőségének, társadalmi 
befogadásának és részvételének előmozdítását célzó uniós stratégiai keretrendszer” 
című, 2020. október 7-i bizottsági közleményre (COM(2020)0620),

– tekintettel a „Cselekvési terv az integrációról és a befogadásról a 2021–2027-es 
időszakra” című, 2020. november 24-i bizottsági közleményre (COM(2020)0758),

– tekintettel a romák egyenlőségéről, társadalmi befogadásáról és részvételéről szóló, 
2021. március 12-i tanácsi ajánlásra1,

– tekintettel az EU gyermekjogi stratégiájáról szóló, 2021. március 24-i bizottsági 
közleményre (COM(2021)0142),

– tekintettel az európai gyermekgarancia létrehozásáról szóló, 2021. június 14-i 
(EU) 2021/1004 tanácsi ajánlásra2,

1 HL C 93., 2021.3.19., 1. o.
2 HL L 223., 2021.6.22., 14. o.



– tekintettel „Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi 
esélyegyenlőségi stratégia” című, 2020. március 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0152),

– tekintettel az „Egyenlőségközpontú Unió: Stratégia a fogyatékossággal élő személyek 
jogainak érvényre juttatásáért (2021–2030)” című, 2021. március 3-i bizottsági 
közleményre (COM(2021)0101),

– tekintettel a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatra 
(COM(2008)0426),

– tekintettel a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén 
nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e 
személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett 
erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. 
július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelvre1 (az átmeneti védelemről szóló irányelv),

– tekintettel az EU-ban telepeken élő romák helyzetéről szóló, a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000022/2022 – B9-0018/2022 és O-000023/2022 – 
B9-0019/2022),

– tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) 
bekezdésére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság állásfoglalási indítványára,

A. mivel az uniós értékek olyan társadalomban érvényesülnek, amely tiszteletben tartja a 
sokszínűséget, a pluralizmust, a megkülönböztetésmentességet, a toleranciát, az 
igazságosságot, a szolidaritást és a nemek közötti egyenlőséget; mivel a tagállamok 
különös felelősséggel tartoznak azért, hogy ezeket az értékeket mindenki, így a romák 
számára is biztosítsák;

B. mivel a „roma” kifejezés gyűjtőfogalom, amely a különböző roma származású emberek 
széles körét foglalja magában, például a romákat, a szintiket, a kálókat, a romnicseleket 
és a beásokat/rudárikat; mivel a gyűjtőfogalom kiterjed továbbá olyan csoportokra is, 
mint az askáli, egyiptomi, jenis, dom, lom, rom és abdál népesség, valamint a nomád 
életmódot folytató etnikai csoportokra és a „gens du voyage” közigazgatási megnevezés 
alá tartozókra, továbbá minden olyan emberre, aki cigánynak vallja magát, anélkül, 
hogy a gyűjtőfogalom használata tagadná e csoportok sajátosságait;

C. mivel a romák alkotják Európa legnagyobb etnikai kisebbségét; mivel Európában még 
mindig elfogadhatatlanul sok roma él szegénységben és társadalmi kirekesztettségben, 
rendkívül bizonytalan, nem biztonságos és túlzsúfolt életkörülmények között, szegregált 
vidéki és városi területeken; mivel a telepeken élő romák kérdése nem korlátozódik 
egyetlen országra, így európai szintű probléma, amelyet ekként is kell kezelni; mivel a 
területi szegregáció az egészségügyi ellátáshoz, a kisgyermekkori gondozáshoz és 
oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, valamint az alapvető szolgáltatásokhoz – többek között 

1 HL L 212., 2001.8.7., 12. o.



a közúti hozzáféréshez, a vízellátáshoz, a szennyvízelvezető és szennyvízkezelő 
létesítményekhez, az elektromos áramhoz és a hulladékgyűjtéshez – való egyenlőtlen 
hozzáférés egyik fő oka, és a területi szegregáció és az egyenlőtlen hozzáférés 
kölcsönösen erősítik is egymás hatását; mivel ennek nemcsak fizikai és gazdasági, 
hanem pszichológiai és szociológiai következményei is vannak mind az egyénekre, 
mind a közösségekre nézve; mivel a romatelepeken a nemzedékről nemzedékre 
öröklődő szegénység társadalmi-gazdasági természetű, és súlyos következményekkel jár 
a romák fizikai és mentális egészségére és jóllétére, életlehetőségeire, valamint alapvető 
emberi jogainak gyakorlására nézve;

D. mivel a romák körében magasabb az alacsony munkaintenzitás, a munkahelyi 
bizonytalanság és a munkanélküliség aránya, és gyakran atipikus és bizonytalan 
foglalkoztatási helyzetekben dolgoznak, ami akadályozza a munkanélküli-biztosítási 
rendszerekhez és a nyugdíjjogosultsághoz való hozzáférésüket; mivel a romák nem 
rendelkeznek foglalkoztatási hálózatokkal, és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén, 
valamint a munkahelyen hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek, továbbá 
lakóhelyeik a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű régiókra 
koncentrálódnak; mivel az EU-ban élő 6 millió roma a lakosság jelentős és egyre 
növekvő részét teszi ki, és ez hatalmas lehetőségeket rejt magában, amelyeket csak 
foglalkoztatási és társadalmi integrációs helyzetük javulása esetén lehet kiaknázni;

E. mivel az EU-MIDIS II szerint csak minden negyedik, legalább 16 éves roma jelezte, 
hogy fő tevékenysége szerint foglalkoztatott vagy önálló vállalkozó, és mivel a roma 
nők sokkal alacsonyabb foglalkoztatási arányról számoltak be (16%), mint a roma 
férfiak (34%); mivel a fiatalok helyzete különösen aggasztó, mivel a roma NEET-
fiatalok (nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok) aránya 
átlagosan 63%-os volt, szemben az uniós 12%-os átlaggal; mivel e korcsoport esetében 
az eredmények jelentős nemek közötti különbséget is mutattak, mivel a fiatal roma nők 
72%-a számított NEET-fiatalnak, míg a fiatal roma férfiak esetében ugyanez az arány 
55%-os volt; mivel ez szöges ellentétben áll a lakosság többi részénél megfigyelhető 
aránnyal (35%); mivel a jelentés szerint a romák 80%-a az országuk szegénységi 
küszöbe alatt élt; mivel minden harmadik roma ember vezetékes víz nélküli lakásban 
élt, tízből egy pedig villamos áram nélküli lakásban; mivel minden harmadik roma 
gyermek tapasztalta, hogy valamelyik családtagja havonta legalább egyszer éhesen 
fekszik le, és a 6–24 éves romák csaknem fele nem jár iskolába;

F. mivel a jelentős szakpolitikai intézkedések vagy beruházások hiánya, a szociális lakások 
korlátozott elérhetősége és alacsony minősége, a lakáspiaci diszkrimináció és a 
szegregáció miatt a romák és a nem romák közötti különbség a lakáshoz jutás terén 
szinte változatlanul fennmarad1;

G. mivel a telepeken élő romák számára biztosítani kell a megfelelő lakhatáshoz való 
hozzájutást, amely hozzáférhető, megfizethető, környezetvédelmi szempontból 
biztonságos, egészséges és nem szegregált;

H. mivel a mélyen gyökerező strukturális és intézményes cigányellenesség továbbra is 
jelen van az uniós társadalom minden szintjén, és ez jelentős akadálya annak, hogy a 
romák maradéktalanul élvezhessék az uniós polgárként őket megillető alapvető jogokat 

1 A FEANTSA „The Housing Situation for Roma in the EU Remains Difficult” 
(Továbbra is nehéz a romák lakhatási helyzete az EU-ban) című nyilatkozata.



az élet minden területén, beleértve a foglalkoztatást, a lakhatást, az oktatást, az 
egészségügyi ellátást, a gondozást, a szociális védelmet és más kulcsfontosságú 
közszolgáltatásokat; mivel az EU-MIDIS II keretében megvizsgált kilenc uniós 
tagállamban a romák 41%-a érezte úgy, hogy roma hátterük miatt hátrányos 
megkülönböztetést szenvednek el a mindennapi élet legalább egy területén, például a 
munkakeresésben, a munkában, a lakhatásban, az egészségügyben és az oktatásban; 
mivel a romák integrációja megköveteli a helyi körülmények, a roma népességen belüli 
etnikai és társadalmi-gazdasági sokféleség, a társadalmi mobilitás akadályai, valamint a 
megkülönböztetés interszekcionális formái iránti érzékenységet, különös tekintettel a 
nemre, az életkorra és a fogyatékosságra; mivel a nemek közötti egyenlőség, valamint a 
roma gyermekek és fiatalok helyzete a romák társadalmi beilleszkedésével kapcsolatos 
beavatkozás két kulcsfontosságú területe, amelyekkel sem uniós, sem nemzeti szinten 
nem foglalkoznak kellőképpen;

I. mivel a romatelepeken uralkodó helyzet sérti az EU-Szerződésekben, az emberi jogok 
európai egyezményében, az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az Európai Szociális 
Chartában, az ENSZ gyermekjogi egyezményében és a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában rögzített emberi és alapvető 
jogokat, valamint a szociális jogok európai pillérében elismert elveket; mivel riasztó, 
hogy ezeket a jogokat a telepeken élő romák esetében a gyakorlatban nem tartják 
tiszteletben;

J. mivel a marginalizált romatelepeken a nemzedékről nemzedékre öröklődő szegénység 
ördögi köre összetett jelenség, amelyet horizontálisan kell kezelni a különböző, 
egymással összefüggő szakpolitikai területeken, átfogó módon és az összes érdekelt fél 
szoros együttműködésével; mivel a hatékony megoldásokhoz teljes körű uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szintű szerepvállalásra van szükség a civil társadalmi 
kezdeményezésekkel – többek között jótékonysági és egyházi szervezetekkel, szociális 
partnerekkel és magánszereplőkkel – együttműködve, tanulva a tagállamokban bevált 
gyakorlatokból és innovatív megoldásokból, és szélesebb körben megismételve azokat;

K. mivel számos helyi és regionális hatóság és a civil társadalom képviselői régóta aktívan 
együttműködnek a telepeken élő romákkal, és bevált és innovatív megközelítéseket és 
projekteket alkalmaznak, de gyakran nem veszik igénybe a rendelkezésre álló európai 
strukturális és beruházási alapokat (esb-alapok), mivel a folyamatok rendkívül 
nehézkesek és összetettek; mivel az esb-alapokhoz való hozzáférés leggyakoribb 
akadályai a következők: a partnerségi megközelítés hiánya; kifizetési kérelmek 
késedelmes megtérítése; az esb-alapok visszatérítési rendszer alapján történő kifizetése 
a kedvezményezett részére, amely a leggyakoribb lehetőség, és a kedvezményezettet a 
saját forrásoktól teszi függővé; hosszadalmas és ismétlődő közbeszerzési ellenőrzések; 
az ellenőrzések megállapításai közötti összhang hiánya, ami azt eredményezi, hogy a 
kedvezményezetteket okolják olyan hibákért, amelyek szükségessé tehetik a 
finanszírozás visszafizetését, ami azzal a veszéllyel jár, hogy a forrásokat más 
területekről csoportosítják át, vagy akár fizetésképtelenné is válnak; az irányító vagy 
közvetítő hatóságok ellenőreinek nem megfelelő bevonása és együttműködése a 
kedvezményezettekkel a közbeszerzési eljárás során; valamint a projektek különböző 
szempontjaira vonatkozó önkényes korlátok és követelmények meghatározása;

L. mivel a romák aránytalanul nagy akadályokkal szembesülnek az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, amit tovább súlyosbít a biztosítás vagy a 
személyazonosító okmányok hiánya, az egészségügyi szakemberek általi 



megkülönböztetés és az egészségügyi intézményekben tapasztalható szegregáció; mivel 
a továbbra is fennálló egészségügyi egyenlőtlenségek – többek között a területi 
szegregáció és a túlzsúfolt lakások egészségre gyakorolt sajátos hatásai – kiszolgáltatott 
helyzetbe hozzák a romákat;

M. mivel a 2020. júniusi lisszaboni nyilatkozat aláírásával és a hajléktalanság elleni 
küzdelem európai platformjának létrehozásával – amelynek célja a személyközpontú, 
lakhatásra összpontosító és integrált megközelítésen alapuló politikák előmozdítása – 
mind a 27 tagállam elkötelezte magát amellett, hogy törekszik a hajléktalanság 2030-ig 
történő felszámolására;

N. mivel az EU jelentős pénzügyi támogatást nyújt a társadalmi integrációs 
intézkedésekhez, többek között a romák, különösen a leginkább rászorulók 
beilleszkedését elősegítő intézkedésekhez; mivel a tagállamok tervezési dokumentumai 
szerint a 2014–2020-as programozási időszakban 1,5 milliárd EUR-t különítettek el a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok társadalmi-gazdasági integrációjára1;

O. mivel a roma és a nem roma népesség között az oktatás minden szintjén tartósan 
fennálló szakadék tátong; mivel 2018-ban az EU-MIDIS II szerint a 4–6 éves roma 
gyermekeknek csupán 53%-a vett részt kisgyermekkori nevelésben; mivel a jogi tilalom 
és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával való 
összeegyeztethetetlensége ellenére széles körben elterjedt gyakorlat a roma tanulók 
iskolai szegregációja; mivel az ilyen oktatási szegregáció általában három különböző 
formát ölt: a roma gyermekek aránytalanul magas száma az értelmi fogyatékossággal 
élő gyermekek számára fenntartott „speciális” iskolákban, a „vegyes” iskolákban a 
roma tanulók számára szegregált osztályok vagy csoportok működtetése, valamint a 
„gettóiskolák” elterjedtsége; mivel a roma gyermekek az oktatásban való egyenlő 
részvétel további akadályaival is szembesülnek, többek között nem tudják fedezni az 
oktatással (így például a kisgyermekkori neveléssel és gondozással) kapcsolatos 
költségeket, területi szegregációval szembesülnek, a lakóhelyük közelében nincsenek 
gyermekgondozási létesítmények, illetve egyenlőtlen hozzáférésük van az online 
és/vagy távoktatáshoz, vagy egyáltalán nem biztosított a hozzáférésük; mivel a 
szegénység és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya jelentős hatással 
van a gyermekek testi, szellemi és érzelmi fejlődésére, és növeli annak az esélyét, hogy 
felnőtt életük minden területén lemaradnak;

P. mivel az óvodalátogatás alacsony aránya a romák körében a korai iskolaelhagyás egyik 
fő meghatározója, amit tovább súlyosbít a késői iskolakezdés és a rendszertelen 
iskolalátogatás; mivel a korai lemorzsolódás főként az iskolatípusok közötti átmenetkor 
következik be; mivel a középfokú oktatásban való részvételt olyan tényezők 
akadályozzák, mint az utazás, a lakhatási szegregáció, valamint a rosszul működő 
pályaorientációs szolgáltatások; mivel az oktatási különbségeket tovább növeli a roma 
és nem roma gyermekek közötti, növekvő digitális szakadék;

Q. mivel a világjárvány idején a romák a mélyen gyökerező egészségügyi és társadalmi 
egyenlőtlenségek miatt nagyobb mértékben voltak kitéve a Covid19-fertőzés 
kockázatának, és aránytalanul nagy mértékben érintették őket a vírus megfékezésére 
hozott intézkedések; mivel a világjárvány negatív társadalmi és gazdasági 
következményei az EU roma lakossága számára különösen károsak voltak, mivel a 

1 Az Európai Számvevőszék 14/2016. számú különjelentése.



romák nagy arányban vesznek részt az informális gazdaságban és az idénymunkában, és 
az egészségügyi válság következményeinek enyhítésére irányuló politikák 
kialakításakor nem hoztak az ő sajátos helyzetükhöz igazított intézkedéseket; mivel a 
világjárvány nyilvános bűnbakképzésre és a romák elleni gyűlöletbeszédre adott okot; 
mivel az egészségügyi vészhelyzet ismét rámutatott a helyi szintű szükségletek 
nagyságrendje és a kezelésükhöz szükséges kapacitások közötti kritikus eltérésre, és 
rávilágított az azonnali és hosszú távú szakpolitikai intézkedések szükségességére, 
különösen a foglalkoztatás, az oktatás és a lakhatás területén1;

R. mivel az egyenlőségre vonatkozó adatgyűjtés az összes olyan típusú alábontott adat 
gyűjtésére vonatkozik, amely a megkülönböztetés veszélyének kitett konkrét csoportok 
összehasonlítható helyzetének felmérésére, az egyenlőség előmozdítását elősegítő 
közpolitikák kidolgozására és azok végrehajtásának bizonyítékok és nem pusztán 
feltételezések alapján történő értékelésére szolgál; mivel a romák társadalmi 
befogadását célzó uniós és nemzeti intézkedések tervezését, végrehajtását, nyomon 
követését és értékelését akadályozza az, hogy nem állnak rendelkezésre az etnikai 
hovatartozás szerint lebontott, átfogó és jó minőségű adatok;

S. mivel sok roma olyan területen él, ahol aránytalanul ki van téve a hulladéklerakókból és 
szeméttelepekből vagy szennyezett területekről származó környezetkárosodásnak és -
szennyezésnek, és nem fér hozzá az alapvető környezetvédelmi szolgáltatásokhoz és a 
közüzemi szolgáltatásokhoz;

T. mivel a roma nők etnikai hovatartozásuk, nemük és társadalmi helyzetük kombinációja 
alapján a megkülönböztetés többszörös és interszekcionális formáinak, valamint nemi 
alapú erőszaknak vannak kitéve, ami különösen szembetűnő volt a Covid19-
világjárvány idején; mivel a nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen 
biztosítani kell és elő kell mozdítani, ideértve a munkaerőpiaci részvételt, a 
foglalkoztatási feltételeket – többek között a béreket –, az oktatást és képzést, valamint 
a karrierváltást és a szakmai előmenetelt;

U. mivel a becslések szerint Ukrajnában élő 400 000 roma személy mintegy 10–20%-a 
hontalan, vagy a hontalanság kockázatának van kitéve2; mivel az ukrajnai háború elől 
ukrán állampolgárságukat vagy tartózkodási jogállásukat igazoló dokumentumok nélkül 
menekülő roma menekültek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak;

A nemzeti szintű fellépés szükségessége

1. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EU-ban még mindig vannak olyan emberek, akik 
nem férnek hozzá biztonságos és tisztességes lakhatáshoz, tiszta ivóvízhez, villamos 
energiához, szennyvízelvezető és -kezelő, valamint hulladékkezelő létesítményekhez, 
oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és gondozási szolgáltatásokhoz; 
mély aggodalmát fejezi ki az erős szociális Európáról szóló nyilatkozatok és 
kötelezettségvállalások és a helyi valóság közötti jelentős szakadék miatt, többek között 

1 A FRA „Coronavirus pandemic in the EU – Impact on Roma and Travellers” 
(Koronavírus-járvány az EU-ban – a romákra és a nomád életmódot folytatókra 
gyakorolt hatás) című hírlevele.

2 Az Európai Hontalanügyi Hálózat „Stateless people and people at risk of statelessness 
forcibly displaced from Ukraine” (A hontalan személyek és a hontalanság kockázatának 
kitett személyek ukrajnai lakóhelyük elhagyására kényszerítése) című tájékoztatója.



a Covid19-világjárvány fényében is, amely rávilágított arra, hogy az előző 
programozási időszakban nem történt előrelépés az alapvető infrastruktúrához való 
hozzáférés javítása terén; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy sürgősen, 
valamint átfogó és hatékony módon foglalkozzanak a telepeken élő romák helyzetével, 
megfelelő rövid és hosszú távú szakpolitikák révén, amelyeket megfelelő uniós és 
nemzeti finanszírozás támogat annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ban és a 
szomszédos országokban élő romák ne maradjanak le; kiemeli, hogy az ilyen 
katasztrofális körülmények, valamint a szegregáció negatív pszichológiai és 
szociológiai hatásai nemcsak a telepeken élő embereket érintik, hanem a tágabb 
közösségre is hatással vannak;

Lakhatás

2. hangsúlyozza, hogy a tisztességes és nem szegregált lakhatáshoz való hozzáférés 
kulcsfontosságú a generációk között öröklődő szegénység és társadalmi kirekesztés 
ördögi körének megtöréséhez; megjegyzi, hogy a lakhatáshoz való hozzáférés az emberi 
méltóság előfeltétele, és szorosan kapcsolódik az emberi jogok teljes körű 
gyakorlásához; elismeri, hogy a Covid19-világjárvány megmutatta, hogy a rossz 
lakáskörülmények rendszerszintű kockázatot jelentenek a közegészségügyi rendszer 
számára, és aránytalanul nagy terhet rónak a romákra, különösen a roma nőkre; 
megismétli a tagállamokhoz intézett azon felhívását, hogy előzzék meg és kezeljék a 
hajléktalanságot, és kezeljék a lakhatásból való kirekesztettséget olyan, az integrált 
nemzeti stratégiák részét képező, valamint a lakhatás által vezérelt és a lakhatás 
elsődlegességét szem előtt tartó megközelítésekre összpontosító hosszú távú 
megoldások révén, mint a megfelelő szociális lakhatás, a megfizethető 
bérlakásprogramok és a célzott lakhatási támogatások, biztosítva a polgárok számára a 
megfelelő, deszegregált lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való, 
megkülönböztetés nélküli, tényleges, egyenlő hozzáférést; felszólítja a tagállamokat, 
hogy valósítsák meg az ENSZ által meghatározott „megfelelő lakhatás” fogalmát 
mindenki számára, beleértve a romákat is1; kéri, hogy részesítsék előnyben az integrált 
szociális lakások felhasználásával vagy az azokba való befektetéssel kapcsolatos 
deszegregációs megközelítéseket, a hozzáférhető, minőségi szociális szolgáltatások és a 
roma közösség tagjaival folytatott konzultációt és részvételüket is magában foglaló 
minőségi helyszíni szociális munka finanszírozása mellett, amelyek lehetőséget 
biztosítanak a romák számára a telepek elhagyására; a méltóságteljes élet biztosítása 
érdekében kiemeli a telepeken élő romák számára a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás kiegészítő eszközeként az elektronikus fizetőkártyák használatát a 
szociális jóléti juttatások igénybevételére, kiegészítve azt a szükséges digitális 
infrastruktúrával, valamint azt a lehetőséget, hogy ezeket a juttatásokat – például 
mikrohitelek révén – a pénzügyi forrásokhoz való hozzáféréshez használják fel; felhívja 
a tagállamokat, hogy sürgősen vizsgálják meg ezek lehetséges használatát; 
hangsúlyozza, hogy az elektronikus fizetőkártyák jelenthetik az egyik megoldást a 
telepeken az uzsorával, a kábítószerrel való visszaéléssel és a szerencsejátékkal 
kapcsolatos társadalmi-gazdasági problémák kezelésére;

3. elismeri, hogy számos roma telep nem biztonságos, kockázatos és illegálisan elfoglalt 
területen található, ami jelentős akadályt jelent a romák életkörülményeinek javítására 
irányuló hatékony módok megtalálását illetően, és akadályozza az uniós beruházásokat; 
felhívja a tagállamokat, hogy a problémát központosított, nemzeti szinten kezeljék, 

1 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 25. cikke.



szorosan együttműködve a helyi és regionális önkormányzatokkal a lakhatással 
kapcsolatos politikák – többek között a szociális lakhatásra vonatkozó és innovatív 
politikák – végrehajtása révén;

Oktatás

4. hangsúlyozza, hogy az iskola előtti nevelés alapvető szerepet játszik a további oktatási 
szakaszokban elért siker, a tisztességes és jó minőségű munkahelyek megszerzése és a 
folyamatosan visszatérő hátrányos helyzet körforgásának megtörése szempontjából; 
megjegyzi, hogy a roma és nem roma gyermekek között jelentős különbség van az 
iskola előtti nevelésben, valamint hogy összefüggés van a lakóhely és az oktatási 
szegregáció között, amelyek az iskolai lemorzsolódás fő okozói; felhívja a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el minden szükséges intézkedést a barcelonai 
célkitűzések mielőbbi elérése érdekében, különös hangsúlyt fektetve a roma gyermekek 
iskola előtti nevelésének előmozdítására és megkönnyítésére irányuló intézkedésekre; 
felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy az európai gondozási stratégiával kapcsolatos 
intézkedéscsomagon belül a barcelonai célkitűzések közelgő felülvizsgálata során 
foglalkozzon a roma és nem roma gyermekek jó minőségű gyermekgondozáshoz való 
hozzáférése között meglévő különbségekkel; ezenkívül felhívja a tagállamokat, hogy az 
európai gyermekgaranciával összhangban biztosítsák a telepeken élő valamennyi roma 
gyermek számára az óvodához való hatékony és ingyenes hozzáférést a részvételük 
biztosítása érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy szisztematikusan kövessék nyomon 
a lemorzsolódás kockázatát és az oktatáshoz való hozzáférés terén mutatkozó 
egyenlőtlenségeket minden szinten, lehetővé téve az időben történő beavatkozást, mind 
a pedagógiai segítségnyújtás és az egyéni tanácsadás, mind pedig a gyermekek és 
szüleik tanórán kívüli tevékenységei tekintetében; hangsúlyozza, hogy a roma szülők 
érdemi bevonása szintén hozzájárulna az iskolából való lemorzsolódás kockázatának 
kezeléséhez; felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be intézkedéseket és 
programokat annak érdekében, hogy a tankötelezettség időszakát befejező fiatal roma 
tanulókat motiválják a középfokú oktatás elvégzésére, például különleges juttatások 
révén;

5. sajnálatosnak tartja, hogy a roma gyermekeket továbbra is speciális oktatásba és a 
többségi oktatási rendszereken kívüli programokba szegregálják, aminek gyakran a 
kulturálisan és nyelvileg elfogult tesztek eredményein alapuló, fogyatékossággal 
kapcsolatos téves diagnózis az oka; hangsúlyozza, hogy a bizonyos tagállamokban 
alkalmazott standardizált pszichológiai teszteket nem lenne szabad szűrőeszközként 
használni a normál iskolai programokba való bekerülés késleltetésére; felhívja a 
tagállamokat, hogy vezessenek be mechanizmusokat a diagnosztikai határozatok 
felülvizsgálatára és szükség esetén megváltoztatására; sajnálatát fejezi ki továbbá 
amiatt, hogy a roma gyermekekkel szemben számos tagállamban tartósan hátrányos 
megkülönböztetést és szegregációt alkalmaznak a többségi iskolákban, többek között 
szegregált osztályok és emeletek, az osztályokon belüli szegregáció és szegregált 
étkeztetés révén; hangsúlyozza, hogy a szegregált oktatás csökkentett tanterveken 
alapul, ami ritkán teszi lehetővé, hogy a roma tanulók bekerüljenek az általános 
iskolarendszerbe, a felsőoktatásba vagy a későbbi foglalkoztatásba; felhívja a 
tagállamokat, hogy számolják fel a roma gyermekek folyamatos szegregációjának 
gyakorlatát, hajtsanak végre egyértelmű célokkal és elegendő forrásokkal rendelkező 
átfogó deszegregációs stratégiákat annak érdekében, hogy azokat egyértelmű és 
ambiciózus ütemtervekkel hajtsák végre, fogadjanak el inkluzív tanulási módszereket, 
garantálják a roma gyermekek iskolai tevékenységekhez való teljes körű hozzáférését, 



és hajtsanak végre az iskolákban megkülönböztetésellenes kampányokat; felhívja a 
tagállamokat, hogy részesítsék előnyben a roma és kiszolgáltatott gyermekek sajátos 
oktatási igényeit a részvételhez, az oktatáshoz és a jó tanulási eredményekhez való 
joguk garantálása, a romák és nem romák közötti oktatási szakadék hatékony 
csökkentése és a szegregáció megelőzése érdekében; kiemeli a roma gyermekek 
hivatalos nemzeti tantervekbe való integrációjának fontosságát, többek között a 
szakképzés tekintetében is;

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a roma többségű iskolák finanszírozása, felszereltsége 
és tanterve nem megfelelő; felhívja a tagállamokat, hogy fektessenek be a tanárok elő- 
és továbbképzésébe annak érdekében, hogy javítsák a roma gyermekek megfelelő 
oktatására vonatkozó képességeiket, különös tekintettel a roma kultúrával és identitással 
szembeni érzékenységre, a megkülönböztetésmentességre mint emberi jogra, valamint 
pozitív stratégiákra a tolerancia előmozdítását, valamint a diszkriminatív magatartás és 
a cigányellenesség kezelését illetően1, amely hozzájárul a roma gyermekek tanulási 
képességével és hajlandóságával kapcsolatos előítéletekhez és nem megfelelően 
tájékozott nézetekhez, és alacsony iskolai elvárásokhoz vezet; felhívja a tagállamokat, 
hogy fordítsanak több pénzügyi forrást jól képzett tanítási asszisztensekre, biztosítva a 
romatelepekről származó gyermekek többségi oktatásba való zökkenőmentes 
integrációját; felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be az életkornak megfelelő 
átfogó szexuális és párkapcsolati oktatást, valamint a fiatalok felelős szülői 
szerepvállalásra való nevelését az iskolákban, többek között a telepeken élő roma 
lányok kiskorú terhességének megelőzése érdekében, ami még inkább hozzájárul a 
nemzedékeken átívelő szegénység ördögi köréhez;

7. hangsúlyozza, hogy a koronavírus miatti lezárások tovább mélyítették az oktatásban 
meglévő egyenlőtlenségeket több tagállamban, mivel a roma gyermekek, különösen a 
szegregált romatelepeken élő roma gyermekek nem tudtak részt venni az online 
oktatásban a digitális infrastruktúrához, a konnektivitáshoz és a digitális tananyagokhoz 
való hozzáférés hiánya miatt; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
Covid19 kezelésére elkülönített uniós szükséghelyzeti alapok – például a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtott források – kifejezetten tükrözzék a 
romák és a kiszolgáltatott gyermekek szükségleteit, és biztosítsanak minőségi és 
megfizethető szolgáltatásokat a roma közösségekben, többek között a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben szereplő konkrét mutatók révén; felszólítja 
a tagállamokat, hogy keressenek új lehetőségeket a roma gyermekek digitális oktatásba 
való bevonására és abban történő részvételére, ideértve a digitális infrastruktúra 
hozzáférhetőségének és a digitális jártasságnak a javítására irányuló nagyobb 
beruházásokat is, hogy felkészítsék őket a digitális korszakra; felhívja a tagállamokat, 
hogy támogassák a roma nők és lányok oktatását, különös hangsúlyt fektetve a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika 
fontosságára, és kezeljék az iskolai lemorzsolódási arányukat;

Egészség és környezetvédelem

8. aggasztónak tartja, hogy a roma népesség, különösen a telepeken élők körében 
magasabb a csecsemőhalandóság a nem romákhoz képest; hangsúlyozza, hogy a 
romatelepeken élő gyermekek szegénységben és az egészséges fizikai és 

1 A Unicef „The Right of Roma Children to Education” (A roma gyermekek oktatáshoz 
való joga) című állásfoglalása.



pszichoszociális fejlődéshez kedvezőtlen környezetben születnek; felhívja a Bizottságot, 
hogy kövesse nyomon a beruházásokat, valamint az európai gyermekgarancia és a 
nemzeti cselekvési tervekben a roma gyermekekre vonatkozóan meghatározott konkrét 
célok tagállamok általi megvalósítását, különös tekintettel a különösen hátrányos 
helyzetükre, amely gyenge oktatási eredményekben és magas iskolai lemorzsolódási 
arányban nyilvánul meg; felhívja a tagállamokat, hogy fogadják el az európai 
gyermekgarancia gyors és hatékony végrehajtásához szükséges, jelentősen megnövelt 
közberuházásokkal támogatott intézkedéseket, és határozottan arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a megosztott irányítású Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
forrásainak legalább 5%-ánál többet fordítsanak a garancia keretében támogatott 
tevékenységekre; felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen tegyenek intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a romatelepeken élő gyermekeket születésüktől kezdve egészségügyi 
szakemberek támogassák és szükség esetén kezelést kezdeményezzenek, valamint hogy 
felismerjék a gyermekek lelki vagy testi bántalmazását, és kötelesek legyenek minden 
ilyen esetről értesíteni az illetékes hatóságokat; emlékeztet arra, hogy a roma gyermekek 
felülreprezentáltak a gondozási intézményekben, és hangsúlyozza, hogy 
gyermekközpontú megközelítésre van szükség, amely szoros figyelmet fordít a 
legkiszolgáltatottabbak jogaira és szükségleteire; e célból felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyék széles körben elérhetővé és hozzáférhetővé a helyi szociális munkásokat, 
pedagógusokat és egészségügyi szakembereket – köztük roma egészségügyi és oktatási 
mediátorokat és asszisztenseket – foglalkoztató koragyermekkori intervenciós 
központokat és közösségi központokat;

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mobil orvosi szűrőállomások és megelőző 
tevékenységek révén támogassák az egészségügyi tudatosságot és az egészséges 
életkörülményeket a rászoruló közösségekben, különösen a romatelepeken; 
hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban 
tiszteletben kell tartani a nemek közötti egyenlőséget az egészségügyi ellátó 
szervezetekben, és hogy az olyan kezdeményezéseknek, mint az ápolók és a 
gondozóházak hálózatának létrehozása, a gyermekorvosok, a felnőtt háziorvosok és a 
családsegítő szolgálatok rendszeres látogatása, az otthoni ápolás és az idősek és más, 
gondozásra és támogatásra szoruló személyek számára nyújtott szolgáltatások, 
elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lenniük;

10. hangsúlyozza a telepeken élő romák egészségét és életét, valamint a tágabb közösséget 
érintő környezeti kockázatokat, amelyeket a telepeiket körülvevő mérgező hulladék 
okoz; felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen foglalkozzanak a helyzettel annak 
érdekében, hogy csökkentsék a romák ilyen kockázatoknak való aránytalan kitettségét, 
és a hulladékokról szóló európai keretirányelvvel1 összhangban dolgozzanak ki átfogó 
hulladékgazdálkodási rendszereket és infrastruktúrát; felhívja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan stratégiákat, amelyek célja, hogy felhívják az érintett közösségek 
figyelmét azokra a veszélyekre, amelyeket a mérgező hulladék és a megfelelő 
hulladékgazdálkodás hiánya okoz a romatelepeken; hangsúlyozza e tekintetben a 
Bizottság szerepét az uniós jogszabályok érvényesítésében; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy célzottan használják fel a szakpolitikai eszközöket és forrásokat az 
energiaválságok kezelésére és a zöld energiára való igazságos átmenet biztosítására 
annak biztosítása érdekében, hogy a roma közösségek tiszta, megfizethető és 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 
3. o.).



biztonságos energiához jussanak hozzá, hogy megelőzzék az energiaszegénység további 
romlását, és hogy javítsák a telepeken élő romák egészségét;

11. emlékeztet arra, hogy az esélyegyenlőségi szervekre vonatkozó új, kötelező erejű uniós 
normák értelmében a tagállamoknak támogatniuk kell e testületek megnövekedett 
perlési jogkörét azáltal, hogy egyéni és kollektív panaszok esetén, valamint hivatalból 
jogképességet biztosítanak számukra a bíróságok előtt, és támogatniuk kell jogilag 
kötelező erejű döntéshozatali hatáskörüket, többek között olyan helyzetekben is, amikor 
a nemzeti esélyegyenlőségi szervet több intézmény alkotja, hogy képesek legyenek a 
romákat gyakran érintő interszekcionális megkülönböztetés kezelésére, azonosítására és 
szankcionálására; úgy véli, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e szervek 
megbízatása kiterjedjen a megkülönböztetés valamennyi formájára, beleértve a 
viktimizációt és a gyűlöletbeszédet is;

Foglalkoztatás és társadalmi befogadás

12. megjegyzi, hogy a romatelepeken a tartós munkanélküliséghez és a roma NEET-fiatalok 
magas arányához még hozzáadódik a lakosságot sújtó társadalmi kirekesztés és 
szegénység; felhívja a tagállamokat, hogy fektessenek be a szociális vállalkozásokba és 
a bevált gyakorlatokba a tartósan munkanélküliek foglalkoztatása érdekében; felhívja 
őket, hogy többek között a helyreállítási programokon keresztül fektessenek be a roma 
NEET-fiatalokat célzó programokba, például a szakképzésbe, különösen a digitális 
készségek és a zöld munkahelyek terén; úgy véli, hogy a Bizottság szociális gazdaságra 
vonatkozó cselekvési terve azzal támogathatja tagállamok ez irányú erőfeszítéseit, hogy 
iránymutatásokat dolgoz ki a szociális gazdaság szervezetei számára az adózásról, az 
állami támogatásokhoz való hozzáférésről és a szociális közbeszerzésről; úgy véli, hogy 
a szociális gazdaság keretének fejlesztéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló, küszöbön 
álló javaslatnak interszekcionális megközelítést kell biztosítania, amely a kiszolgáltatott 
csoportokat, köztük a romákat és különösen a roma nőket célozza, akik még a roma 
férfiaknál is nagyobb akadályokkal szembesülnek a munkaerőpiachoz való hozzáférés 
terén; felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy támogassák a minőségi és fenntartható 
munkahelyteremtést, az informális munka legalizálását és a roma munkavállalók 
számára a foglalkoztatáshoz vezető hozzáférhető hidakat, például a közfoglalkoztatási 
programokat, amelyek átmeneti megoldást jelenthetnek a munkanélküliségre, és 
lehetőséget adhatnak az átképzésre és továbbképzésre; emlékeztet arra, hogy sok roma 
tartósan munkanélküli, ami befolyásolja az ellátásokra és nyugdíjakra való 
jogosultságukat; hangsúlyozza a nemzeti minimáljövedelem-rendszerek és a munkaerő-
piaci (újra)beilleszkedést ösztönző intézkedések fontosságát a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben; sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a 
bérek átláthatóságát, valamint az etnikai és nemi szempontból semleges munkaköri 
értékeléseket, mozdítsák elő a tisztességes életszínvonalat biztosító béreket, és 
indítsanak megkülönböztetésellenes és képzési kampányokat a cigányellenesség elleni 
küzdelem és a munkahelyi sokszínűség előmozdítása érdekében, a toborzókat, a 
munkáltatókat és a munkatársakat megcélozva;

13. megjegyzi, hogy a közösségi központok kulcsszerepet játszanak a telepeken élő 
romákkal végzett munkában; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden 
romatelep rendelkezzen egy megfelelően felszerelt közösségi központtal, hogy helyet 
biztosítsanak az oktatási tevékenységeknek, például óvodáknak, iskolás gyermekek 
számára iskolaidőn túli gondozást nyújtó létesítményeknek, gyermekek és felnőttek 



számára biztosított szabadidős tevékenységeknek, valamint higiéniai létesítményeknek, 
és a roma közösséget vonják be a helyiségek fenntartásába és működtetésébe;

14. felszólítja a tagállamokat, hogy nemzeti romaintegrációs stratégiáik végrehajtása során 
a fiatalok, különösen a fiatal roma nők foglalkoztatását tekintsék prioritásnak; felhívja a 
tagállamokat, hogy a roma fiatalok foglalkoztatásának és társadalmi befogadásának 
előmozdítása érdekében teljes mértékben használják ki a megerősített ifjúsági garancia 
előnyeit; rámutat a magasan képzett roma fiatalokban rejlő kiaknázatlan potenciálra, 
akik a roma közösségekben végbemenő pozitív változások, valamint a többségi 
lakosság körében mélyen gyökerező előítéletek és sztereotípiák leküzdésének motorjai 
lehetnek;

15. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a szociális-jogi védelmi szervek megfelelő 
bevonását a marginalizált romatelepeken élő gyermekek és a szociális gyámság ügyeibe 
annak érdekében, hogy a gyermekek megkapják a jóllétükhöz és fejlődésükhöz 
szükséges védelmet és gondoskodást, tiszteletben tartva mindenek felett álló érdekeiket; 
további összehangolt erőfeszítésekre és megfelelő intézkedési keret bevezetésére szólít 
fel a telepeken tapasztalható kedvezőtlen jelenségek, például az uzsora, a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása, a kábítószerrel való visszaélés, a szerencsejáték és a 
munkaerő-kizsákmányolás felszámolása érdekében; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
roma gyermekek körében magas a koldulásra kényszerítés aránya, és felszólítja azokat a 
tagállamokat, amelyek ezt nem tették meg, hogy vezessenek be olyan jogszabályokat, 
amelyek védik a gyermekeket és betiltják a koldulásra kényszerítést; hangsúlyozza, 
hogy a rendőrségnek ismernie kell a romák sajátos helyzetét, és hogy a tagállamoknak 
képzést kell biztosítaniuk a rendőrség számára a romák hátrányos megkülönböztetése és 
kriminalizálása elleni küzdelem érdekében, mind a közösségen belül, mind a többségi 
lakosság körében; felhívja a tagállamokat, hogy szigorúan vizsgálják ki a rendőrségi 
visszaélések eseteit annak biztosítása érdekében, hogy a roma személyekkel vagy 
közösségekkel szembeni erőszak, megfélemlítési intézkedések és rossz bánásmód ne 
maradjon büntetlenül, és kezeljék a romák igazságszolgáltatáshoz való nem megfelelő 
hozzáférését;

16. ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal közösen dolgozzon ki közös 
módszertant az esélyegyenlőségi adatok etnikai hovatartozás és különböző 
településtípusok szerinti bontásban történő gyűjtésére és közzétételére, amennyiben azt 
a nemzeti jog elismeri, a magánélet és az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett, 
annak érdekében, hogy értékelni lehessen a romák helyzetét, és hatékonyan lehessen 
értékelni a romák társadalmi és gazdasági kirekesztettségének alapvető okait kezelő 
uniós stratégiai keretben foglalt intézkedések végrehajtása terén elért eredményeket; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a szociális eredménytáblába építsen be a romák 
foglalkoztatására vonatkozó konkrét célokat;

17. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a szociális párbeszéd és a 
roma munkavállalók kollektív képviseletének megerősítését, ami elősegíti a jó 
minőségű, tisztességes munkakörülményeket biztosító munkahelyekhez való 
hozzáférésüket; felszólítja a tagállamokat, hogy javítsák közmunkaprogramjaikat annak 
érdekében, hogy a romák és más kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek számára 
lehetővé tegyék a megfelelő készségek fejlesztését és javítását;

Az uniós és nemzeti finanszírozás felhasználása



18. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamokban a romák számára elkülönített 
források felhasználása eddig alacsony volt, ami a jelenlegi programozási időszak végére 
a pénzügyi források jelentős elvesztésének kockázatát hordozza magában; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az esb-alapok lehívásának jelenlegi rendszerei és feltételei – 
gyakran a nemzeti rendszerekben felmerülő bürokratikus és strukturális akadályok miatt 
– számos tagállamban nem teszik lehetővé a zökkenőmentes és hatékony felhasználást; 
e tekintetben emlékeztet arra, hogy csökkenteni kell az adminisztratív terheket, elő kell 
mozdítani az egyszerűsített költséglehetőségek használatát, valamint további segítséget 
és rugalmasságot kell nyújtani, beleértve a források közvetlen elosztását a regionális és 
helyi politikák és a civil társadalmi programok között, hogy megkönnyítsék az irányító 
hatóságok és az EU-ban telepeken élő romák közvetlen szükségleteire reagáló 
kedvezményezettek számára azok felhasználását; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy sürgősen növeljék az európai gyermekgarancia finanszírozását egy 
legalább 20 milliárd EUR-s külön költségvetéssel annak érdekében, hogy fellépjenek a 
gyermekeket és családjaikat sújtó szegénység ellen, és hozzájáruljanak ahhoz a célhoz, 
hogy 2030-ra legalább 15 millióval csökkentsék a szegénységben élők számát, és ezen 
belül legalább 5 millióval a tagállamokban szegénységben élő gyermekek számát;

19. rámutat arra, hogy a tagállamok egyes helyi önkormányzataiban hiányzik a politikai 
akarat, mivel ezek vonakodnak végrehajtani a telepeken élő romák életkörülményeinek 
javítását célzó új projekteket; felhívja a tagállamokat és irányító hatóságaikat, hogy 
fordítsanak különös figyelmet az ilyen helyi önkormányzatokra, és hajtsanak végre 
olyan stratégiákat, többek között a lehetséges feltételrendszerek révén, amelyek arra 
ösztönzik őket, hogy változtassanak negatív megközelítésükön; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a romák politikai részvételét és képviseletét minden 
szinten, és le kell küzdeni a káros negatív sztereotípiákat, amelyek a nem roma lakosság 
körében a megkülönböztető attitűdöket és viselkedést táplálják; rámutat továbbá arra, 
hogy egyes tagállamokban strukturális akadályok állnak fenn, amelyek gátolják a 
projektek helyi hatóságok és civil társadalom általi végrehajtását, és sürgősen felszólítja 
ezeket a tagállamokat, hogy számolják fel azokat, és biztosítsanak egyértelmű 
támogatási eszközöket a helyi hatóságok számára, hogy segítsék őket a telepeken élő 
romákra és azok tágabb közösségére összpontosító új projektekben való részvételben;

20. megjegyzi, hogy gyakran nemzedékekre van szükség ahhoz, hogy a társadalmi-
gazdasági felemelkedés és a romák integrációja terén jelentős előrelépést lehessen 
elérni; felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen használják ki teljes mértékben a nemzeti 
és uniós szinten egyaránt rendelkezésre álló finanszírozási eszközöket és forrásokat, 
hogy kedvező feltételeket teremtsenek a folyamatos programok és projektek 
fenntartható finanszírozásához és hatékony, integrált, összehangolt és rugalmas 
végrehajtásához, és szüntessenek meg minden olyan akadályt – beleértve a 
megkülönböztetés közvetlen és közvetett formáit is –, amely akadályozza a 
finanszírozás, különösen az ESZA+, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz felhasználását; felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa, kövesse nyomon és értékelje az e tekintetben hozott tagállami 
intézkedéseket nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveik, nemzeti 
romastratégiai kereteik, az európai gyermekgaranciára vonatkozó nemzeti cselekvési 
terveik, az EU rasszizmus elleni cselekvési terve és az európai szemeszter 
országspecifikus ajánlásai révén; felhívja különösen a Bizottságot és a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy az uniós intézkedések és finanszírozás jussanak el a telepeken 
élő romákhoz, és hangsúlyozza, hogy a célzott fellépéseknek és kezdeményezéseknek 
elsősorban az alulról felfelé építkező elven kell alapulniuk, és a helyi szinttől és az 



érintett közösségekhez legközelebb álló településektől kell származniuk, nemzeti vagy 
uniós szinten támogatott pénzügyi és adminisztratív segítségnyújtással; felszólítja a 
tagállamokat, hogy jobban használják ki a technikai segítségnyújtásra rendelkezésre álló 
pénzügyi forrásokat, és biztosítsák, hogy széles körben biztosítsanak közvetlen 
technikai segítségnyújtást mind az ügyintézőknek, mind az egyes kérelmezőknek; 
sürgeti az Európai Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a telepek azonosítása és 
a helyzetük kezelésére irányuló konkrét szakpolitikák és intézkedések bekerüljenek a 
2021–2027-es uniós kohéziós alapprogramokba és az európai szemeszter 
országspecifikus ajánlásaiba;

21. kéri, hogy az Európai Számvevőszék készítsen átfogó és mélyreható hatás- és 
teljesítményelemzést az esb-alapok, különösen az ESZA+ és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap felhasználásáról a romák integrációjára vonatkozó uniós stratégia 2011-
es létrehozása óta eltelt években, különös tekintettel a romatelepekre és a kapcsolódó 
szociális kérdésekre fordított kiadásokra;

Az uniós szintű fellépés szükségessége

22. kiemeli, hogy egyes tagállamokban a telepeken élő romákkal kapcsolatos jelenlegi 
gyakorlatok azt mutatják, hogy a projektek kizárólag mennyiségi eredményeken alapuló 
értékelése nem elegendő, sőt félrevezető lehet a helyi valóságot illetően, mivel ez azt 
jelenti, hogy nincs információ a projektek előrehaladásának minőségéről; figyelmeztet 
arra, hogy ennek következtében olyan döntések születhetnek, amelyek veszélyeztetik az 
uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását; ezért az uniós 
költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer gyors alkalmazását 
szorgalmazza az érintett tagállamokkal szemben; megjegyzi, hogy a szociális jogok 
európai pillérének cselekvési terve, az európai gyermekgarancia és az EU 2020–2030 
közötti időszakra szóló, az egyenlőségre, befogadásra és részvételre vonatkozó roma 
stratégiai kerete hiteles viszonyítási alapot jelent a minőségi értékeléshez; kéri, hogy az 
ilyen minőségi értékelések során fordítsanak különös figyelmet az interszekcionális 
megkülönböztetésre, valamint a legkiszolgáltatottabb csoportok, különösen a 
fogyatékkal élők, a gyermekek és a nők jogainak és szükségleteinek figyelembevételére; 
úgy véli, hogy az esb-alapok által a marginalizált roma településekenfinanszírozott 
egyedi projektek értékelése során alapvetően fontos, hogy a Bizottság a mennyiségi 
eredmények mellett olyan konkrét minőségi eredmények felmutatását is megkövetelje, 
amelyek jobban tükrözik a helyi realitásokat; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
kezdje meg a projektek nyomon követését és értékelését, elsősorban a helyszíni 
látogatások során tett saját észrevételei alapján annak érdekében, hogy csökkentse a 
kormányoktól és a médiabeszámolókból származó információktól való függőségét, és 
megerősítse az uniós költségvetés felügyeletét; hangsúlyozza továbbá e tekintetben, 
hogy roma kutatók toborzása révén meg kell erősíteni az Alapjogi Ügynökség roma 
részlegét;

23. felhívja a Bizottságot és a Parlamentet, hogy rendszeresen – lehetőség szerint 
periodikusan – vizsgálják meg a különböző tagállamokban található telepeken élő 
romák helyzetét annak érdekében, hogy hozzájáruljanak mind a politikai döntéshozók, 
mind a nyilvánosság tudatosságának növeléséhez, a romák előtt álló kihívásokról szóló 
információk tagállamok és illetékes hatóságok közötti cseréjéhez, valamint a bevált 
gyakorlatok és az uniós szintű koordináció cseréjéhez;



24. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak határozottan a Szerződések őreként kell fellépnie az 
uniós jog maradéktalan és megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, és 
megfelelő módon és időben kell fellépnie, ha a tagállamok ezt elmulasztják, különös 
tekintettel az uniós, többek között a roma polgárok jogainak megsértésére; megjegyzi, 
hogy a kötelezettségszegési eljárások – például a roma tanulók oktatási szegregációja 
esetében – nem vezettek a megkülönböztetés okainak tényleges felszámolásához; 
szilárd meggyőződése, hogy a Bizottságnak minden tőle telhetőt meg kell tennie az 
emberi jogok és az EU alapvető értékeinek megsértésének megelőzése érdekében, 
kezdve az európai alapok tagállami megkülönböztető gyakorlatok támogatására történő 
felhasználásának hatékony megelőzésével; ezért arra kéri az Európai Bizottságot, hogy 
hozzon létre egy korai előrejelző mechanizmust az ESZA és más, a marginalizált 
telepeken élő romák helyzetének kezelésére szánt uniós forrásokkal való visszaélések 
vagy visszaélések kockázatának bejelentésére; úgy véli, hogy a telepeken élő romák 
problémájának megoldására irányuló intézkedések és elkötelezettség hiánya, valamint a 
strukturális és bürokratikus akadályok egyes tagállamok részéről az EUSZ 2. cikkében 
foglalt uniós alapértékek – nevezetesen az emberi méltóság, az egyenlőség és az emberi 
jogok tiszteletben tartása, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is – 
megsértését jelenthetik; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vizsgálják ki a 
marginalizált telepeken élő romák helyzetét annak megállapítása érdekében, hogy az 
ilyen telepek és körülményeik egyértelműen veszélyeztetik-e az uniós szerződések 
súlyos megsértését;

25. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a romák – különösen a 
roma nők, a fiatalok és más alulreprezentált csoportok – aktív szerepvállalását és érdemi 
részvételét az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű közpolitikák és az őket célzó 
projektek kidolgozásában, végrehajtásában és nyomon követésében, hogy aktívan részt 
vehessenek az EU jövőjének alakításában, és hozzájárulhassanak az uniós társadalmak 
megítélésének megváltozásához; úgy véli, hogy a romák részvételének és az általuk 
történő irányításnak minőségi célként kell szerepelnie a nemzeti romastratégiai 
keretekben; úgy véli, hogy ösztönözni kell a választott roma tisztviselők önkormányzati 
képviselőtestületekben való támogatását mint a romák társadalmi befogadásának és 
demokratikus részvételének előmozdítására irányuló bevált gyakorlatok példáját;

26. megjegyzi, hogy a roma lakosság jelentős része szegénységgel, társadalmi 
kirekesztéssel és a foglalkoztatáshoz vagy az olyan szolgáltatásokhoz, mint az oktatás, 
az egészségügyi ellátás és a lakhatás való korlátozott hozzáféréssel küzd, ami szintén a 
cigányellenesség és a strukturális megkülönböztetés következménye; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy hatékony jogalkotási és politikai intézkedésekkel 
lépjenek fel a cigányellenesség ellen a társadalom minden területén, mind a 
tagállamokban, mind a bővítési folyamatban részt vevő országokban; felszólítja a 
tagállamokat, hogy a rasszizmus és a cigányellenesség elleni küzdelmet a szociális 
jogok európai pillérének valamennyi alapelvében érvényesítsék, mivel ez a romák 
kirekesztésének egyik fő strukturális mozgatórugója; hangsúlyozza, hogy véget kell 
vetni a strukturális és intézményi cigányellenesség, a szegregáció és a 
megkülönböztetés minden formájának az oktatásban, a foglalkoztatásban, az 
egészségügyben, a lakhatásban, valamint a szociális védelemhez és egyéb 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén; úgy véli, hogy a cigányellenesség elleni 
küzdelem horizontális kérdés, és azt az uniós politika valamennyi területén figyelembe 
kell venni; felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a faji egyenlőségről szóló irányelv 
végrehajtását, és felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
hatékony és ambiciózus nemzeti terveket a rasszizmus és a faji megkülönböztetés ellen, 



a rasszizmus valamennyi formájára, többek között a cigányellenességre összpontosítva, 
a Bizottság által elfogadott közös irányadó elvekből merítve; felszólítja a tagállamokat, 
hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló 2008/913/IB tanácsi 
kerethatározattal összhangban határozzanak meg egyértelmű és mérhető célkitűzéseket 
a diszkrimináció, a cigányellenes beszéd és a cigányellenes bűncselekmények elleni 
küzdelemre vonatkozóan; felhívja továbbá a Tanácsot, hogy ne blokkolja tovább a 
megkülönböztetés tilalmáról szóló horizontális irányelvről1 szóló tárgyalásokat, mivel 
az irányelv előfeltétele az egyenlőség megvalósításának az EU-ban;

27. hangsúlyozza, hogy el kell ismerni a romák kulturális és nyelvi örökségét, és ösztönzi a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a saját szintjükön programokon és a médián 
keresztül őrizzék meg és mozdítsák elő a roma kultúrát és a nyilvánosság tudatosságát, 
hozzájárulva ezzel az uniós közösség sokszínűségéhez;

28. sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza a marginalizált roma telepek fokozatos 
felszámolására irányuló erőfeszítéseit az EU egész területén, és indítson uniós 
cselekvési tervet a romatelepek 2030-ig történő felszámolására, a meglévő szakpolitikai 
és pénzügyi eszközök alkalmazásának megerősítése céljából; hangsúlyozza, hogy ennek 
az uniós cselekvési tervnek iránymutatásokat kell nyújtania, prioritásokat és konkrét 
célokat kell meghatároznia, valamint rendelkeznie kell a transznacionális 
együttműködés és a pozitív gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének egy részéről;

29. hangsúlyozza, hogy a telepeken élő romákkal kapcsolatos kérdések ágazatközi 
jellegűek, és uniós szinten több biztos és főigazgatóság figyelmét és összehangolt 
részvételét igénylik; ezért kéri, hogy hozzák létre a romák integrációjával és 
egyenlőségével foglalkozó európai bizottsági koordinátori posztot, amely átfogóan 
nyomon követi a vonatkozó szakpolitikai eszközök terén elért eredményeket, és 
közvetlenül kapcsolatot tart a romákkal annak érdekében, hogy a romák helyzetéről és 
problémáiról tájékoztassa a Bizottság esélyegyenlőséggel foglalkozó munkacsoportját, 
valamint többek között a nemzeti roma kapcsolattartó pontokat, a FRA-t, az EURoma 
hálózatot, az Európai Roma Platformot és a megkülönböztetésmentességgel, 
egyenlőséggel és sokszínűséggel foglalkozó magas szintű csoportot annak érdekében, 
hogy szinergiákat hozzanak létre és megvalósítsák a romák egyenlőségét, integrációját 
és részvételét az EU-ban;

30. hasonlóképpen kéri, hogy hozzanak létre egy parlamenti koordinátori pozíciót a romák 
integrációjáért, amelyet a Parlament egyik alelnöke töltene be, aki azon dolgozna, hogy 
a romakérdések a Parlament vonatkozó politikai és jogalkotási munkája során 
érvényesüljenek; egyúttal kéri a roma-kérdések általános érvényesítésével foglalkozó 
hálózat létrehozását, amelynek elnöke és koordinálása az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság feladata lenne, és amely az Európai Parlament minden egyes 
bizottságának egy-egy képviselőjéből állna, a koordinátor munkájának kiegészítése és 
megerősítése érdekében, továbbá szinergikus hatást fejtene ki annak biztosítására, hogy 
a roma közösséggel összefüggő és összetett kérdéseket átfogó, horizontális 
megközelítéssel kezeljék; úgy véli, hogy mind a Parlament koordinátorának, mind a 
roma-kérdések általános érvényesítésével foglalkozó hálózatnak szorosan együtt kell 

1 A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy 
szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslat.



működnie a Parlament rasszizmus elleni küzdelemmel és a sokféleséggel foglalkozó 
közös munkacsoportjával;

31. rámutat a további kihívásokra és a tagállamok közötti megerősített együttműködés 
szükségességére a személyek EU-n belüli szabad mozgásával, valamint az ukrajnai 
háború elől menekülő romák helyzetével kapcsolatban; felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak hatékony intézkedéseket az EU-n belüli roma migránsok és az Ukrajnából 
érkező roma menekültek elkülönítése ellen, valamint a jogellenes kiutasítások és az 
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén tapasztalható megkülönböztetés elleni 
védelmükért, különösen a lakhatás, az oktatás és a foglalkoztatás területén; felszólítja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a menekülteket – köztük a romákat – az átmeneti 
védelemről szóló irányelv szerinti átmeneti védelem iránti kérelem benyújtásakor ne 
érintse profilalkotás vagy hátrányos megkülönböztetés, és ne kényszerítsék őket arra, 
hogy menedékjogot kérjenek, valamint felhívja őket, hogy vonják be a civil társadalmi 
szervezeteket annak biztosításába, hogy a természetbeni segítségnyújtás, az ingyenes 
szállítás és a szállás minden Ukrajnából menekülő ember számára egyformán előnyös 
legyen; felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a roma gyermekek születési anyakönyvi 
kivonatainak nyilvántartásba vételének megfelelő végrehajtására tett erőfeszítéseiket, 
hogy véget vessenek a gyermekkori hontalanságnak az uniós roma közösségekben;

32. tudomásul veszi az Európa Tanács romák és utazók befogadására vonatkozó stratégiai 
cselekvési tervét (2020–2025); felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
az esélyegyenlőség, a sokszínűség és a társadalmi befogadás előmozdítására, valamint a 
diszkrimináció és a cigányellenesség elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiket még 
inkább egyesítsék az Európa Tanács erőfeszítéseivel;

33. rámutat arra, hogy az olyan programok és eszközök, mint az Erasmus+ és az ifjúsági 
garancia, lehetőségeket kínálnak a hátrányos helyzetű fiatalok, a romák és szervezeteik 
számára;

°

° °

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


