
V Bruselu dne 19.3.2014 
C(2014) 1521 final 

Vážený pane předsedo, 
Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech 
{COM(2013) 460 final}. 
Komise oceňuje konstruktivní přístup Senátu k uvedenému doporučení, které bylo Radou 
ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 9. prosince 
2013 jednohlasně schváleno. Schváleno bylo za méně než šest měsíců poté, co bylo Komisí 
předloženo. Toto doporučení je v EU mezníkem, neboť jde o vůbec první právní nástroj 
na úrovni EU v oblasti integrace Romů. Shoda na uvedeném doporučení představuje jasný 
signál, že členské státy jsou připraveny postavit se k náročné otázce integrace Romů čelem. 
Ministři jednomyslně přijali závazek zlepšit situaci romských komunit v konkrétních směrech. 
Komise sdílí názor Senátu, že otázku integrace Romů je třeba řešit nejen na evropské úrovni, 
ale také na úrovni vnitrostátní, regionální a místní. Třebaže opatření EU v této oblasti mohou 
pomoci dosáhnout lepších výsledků, je v první řadě na členských státech, aby provedly 
vnitrostátní strategie nebo integrovaná politická opatření, které si stanovily. Jak Senát 
zdůraznil, opatření zaměřená na inkluzi romského obyvatelstva by měla být přijímána 
v souladu se zásadou subsidiarity na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. 
Doporučení přijaté v prosinci 2013 konkrétně uvádí, že velikost romské populace a její 
sociální a ekonomická situace se v jednotlivých členských státech značně liší, a že vnitrostátní 
přístupy k integraci Romů by proto měly být uzpůsobeny konkrétním podmínkám a potřebám 
v jednotlivých zemích, a to mimo jiné přijetím nebo pokračujícím prováděním politik, které 
problematiku marginalizovaných a znevýhodněných skupin, jako jsou Romové, řeší v širším 
kontextu. 
Komise podporuje stanovisko Senátu, že integrace Romů je dvoustranný proces, který 
vyžaduje zapojení jak romské komunity, tak i zbytku společnosti. Komise již úzce spolupracuje 
s několika sdruženími, které zastupují Romy v Evropské unii, a rovněž podporuje zvyšování 
povědomí a senzibilizaci společnosti, pokud jde o problematiku Romů. 
Komise bere na vědomí stanovisko Senátu ke klíčovým oblastem - vzdělávání, zaměstnanosti, 
zdravotní péči a bydlení. Doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů 
v členských státech má za cíl poskytnout konkrétní pokyny, které členským státům pomohou 
posílit a urychlit snahy o zlepšení situace Romů. 

Vážený pan Milan Štěch 
předseda Senátu PČR 
Valdštejnské náměstí 17/4 
118 01 Praha 1 



Komise by byla velmi potěšena, pokud by bylo možné zajistit účast Senátu na vysoké úrovni 
na summitu o romské otázce. Toto setkání, které se bude konat dne 4. dubna 2014 v Bruselu, 
pořádají místopředsedkyně Viviane Redingová a komisař László Andor. 
Komise doufá, že tímto vysvětlením dostatečně odpověděla na otázky Senátu, a těší se na další 
pokračování vzájemného politického dialogu. 
S úctou 

Maroš Šefčovič 
místopředseda 


