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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, да включи следните предложения в 
предложението за резолюция, което ще приеме:

A. като има предвид, че през 2005 г. бе стартирана инициативата „Десетилетието на 
приобщаването на ромите“ с цел борба срещу дискриминацията и подобряване на 
икономическото и социално положение на ромите, и като има предвид, че 
подписалите декларацията за Десетилетието – България, Хърватия, Унгария, Черна 
гора, Чешката република, Румъния, Сърбия, Словакия и бившата югославска 
република Македония – се ангажираха да работят за елиминиране на 
дискриминацията и преодоляване на недопустимите различия между ромите и 
останалата част от обществото,

Б. като има предвид, че все още съществуват икономически и социални различия 
между различните региони на Европейския съюз и като има предвид, че значителна 
част от ромското общество живее в региони, които са сред най-слабо развитите в 
икономическо и социално отношение в Съюза,

1. припомня, че Комисията носи особена отговорност за насърчаването на стратегия 
на ЕС за приобщаване на ромите, но че тази стратегия трябва да се приложи на 
местно равнище;

2. призовава Комисията и държавите-членки да мобилизират съществуващите 
стратегии и инструменти на ЕС с оглед на гарантирането на социално-
икономическото приобщаване на ромите, а така също да разработят и приложат 
всички съответни политики, като отчитат, когато е необходимо, общите основни 
принципи за приобщаване на ромите;

3. счита, че по-тясното сътрудничество между ромските лидери, местните органи и 
органите на ЕС е от решаващо значение за определяне на основните 
предизвикателства и решения, пред които са изправени както ЕС, така и държавите-
членки по отношение на социално-икономическото приобщаване на ромското 
население;

4. призовава Комисията и държавите-членки – в интерес на това да се осигури, че 
средствата, чиито цели следва да са точно и конкретно определени, ще стигнат 
действително до нуждаещите се роми и ще спомогнат за постигане на траен 
напредък в живота им – да се ангажират с въвеждането на по-целенасочени и 
насочени към развитие, комплексни, гъвкави и устойчиви програми с по-голяма 
продължителност и от по-голяма териториална насоченост, ориентирани към най-
необлагодетелстваните микрорегиони от гледна точка на географския, социално-
икономическия и културния контекст, като се заемат с решаването на проблема на 
бедността в предградията на градовете и в селата, както и в изолираните ромски 
квартали и поставят специално ударение върху подобряване на жилищата, които са 
под нормалния стандарт (при които е налице например липса на питейна вода, 
отопление, електричество и канализация), както и върху предоставянето на по-
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нататъшна подкрепа на семействата за поддържане на подобрените условия на 
живот; призовава също така Комисията да наблюдава постигнатите при проектите 
резултати, след като изтече финансирането им;

5. призовава държавите членки да се ангажират да предоставят информация относно 
социално-икономическото положение на ромите (преди всичко във връзка с 
образованието, здравето, жилищното настаняване и заетостта) и приканва 
международни организации (като МОТ и ОИСР) да разгледат тези въпроси в 
рамките на техните общи проучвания, за да допринесат за поставянето на конкретни 
цели относно например процентния дял на членовете на ромската общност, които 
завършват средно и висше образование, работят в държавната администрация или 
са представени в различни области на социалния и политическия живот;

6. счита, че настоящите равнища на усвояване на средствата от ЕС са прекалено 
ниски; ето защо призовава Комисията да анализира причините за това явление и да 
разработи по-ефективен подход за упражняване на надзор над усвояването на 
средствата от ЕС, по-специално на средствата, предвидени конкретно за 
маргинализираните групи; преди всичко призовава настоятелно за събиране на 
данни относно ефективността на средствата на ЕС с оглед на разработването на 
политики, основаващи се на факти, като се вземат надлежно предвид директивите за 
защита на данните;

7. счита, че са необходими нови разпоредби относно разпределянето на средства от 
структурните фондове на ЕС, с които да се въведат условия, свързани с 
унищожаването на сегрегацията и гарантирането на равен достъп на ромите до 
обществените услуги; счита, че и на местно равнище следва също така да бъдат 
подготвени планове за равни възможности и за борба със сегрегацията, които да се 
основават на измерими показатели и конкретни мерки;

8. настоятелно призовава Комисията да предостави подходящи инструменти, които да 
подпомогнат държавите-членки при осигуряване на взаимно допълване между ЕСФ, 
ЕФРР и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 
приканва държавите-членки да използват други програми, като например 
програмата „ПРОГРЕС“, програмата „Учене през целия живот“, програмата 
„Култура“ (20072013 г.) и програмата за обществено здраве (20082013 г.) в интерес 
на приобщаването на ромите;

9. призовава Комисията да измени регулаторната рамка за кръстосано финансиране, да 
намали бюрократичните тежести, да опрости и ускори процедурите за получаване 
на финансиране от ЕС, а така също да изисква от държавите-членки да въведат 
опростени и нормативни процедури за финансиране и да използват глобални 
субсидии;

10. призовава държавите-членки да предоставят на органите за вземане на решения 
необходимите правомощия за осигуряване на комплексно финансиране от ЕС, 
насочено към развитие, в подкрепа на добри инициативи на местно равнище и в 
отговор на различните местни потребности на ромското население; подчертава 
значението на определянето и обмена на добри практики по отношение на 
интегрирането на ромите, както и на популяризирането на успехите; призовава 
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също така за развиване на институционен капацитет за предоставяне на 
необходимата подкрепа (административна подкрепа и подкрепа за управление на 
проекти) на местно равнище;

11. призовава Комисията да предложи необходимата техническа подкрепа за 
подобряване на административния капацитет на органите, участващи в 
администрирането на структурните фондове и призовава държавите-членки да 
предоставят консултантска и административна подкрепа, например посредством 
организирането на обучения и предоставяне на помощ и разяснения при подаването 
на молби за подпомагане, да улеснят достъпа на ромите до информация относно 
европейските и националните програми за финансиране в подкрепа на 
предприемачеството и заетостта и да им съдействат при подаването на съответните 
молби;

12. настоятелно призовава за разработването – с помощта на най-добри практики – на 
критерии, показатели, независими механизми за надзор и оценка на въздействието, 
които да подкрепят и оценяват ефективността и конкретните резултати на 
програмите, вместо само да се проверява, дали проектите, получаващи субсидии, 
отговарят на формалните изисквания по процедурата, така също призовава за 
ефективен надзор върху използването на средствата, гарантиращ, че с тези средства 
се постига действително подобряване на условията на живот, на здравеопазването, 
образованието и заетостта на ромите;

13. счита, че структурираното сътрудничество между държавите-членки в рамките на 
съществуващите отворени методи на координация в областта на заетостта и 
социалното приобщаване играе важна роля за пълното приобщаване на ромите и 
отправя искане към Комисията да организира обмен на най-добри практики и опит 
между държавите-членки както и между всички заинтересовани страни, 
занимаващи се с проблемите на ромите; 

14. призовава държавите-членки да подобрят икономическите възможности за ромите, 
включително развитието на инструмент за микрофинансиране сред 
предприемачите; призовава държавите-членки да използват опита от успешните 
проекти, като например узаконяването на недекларирани стопански дейности с 
помощта на експерти; 

15. призовава държавите-членки и Комисията да определят ясни политики за 
включването на ромите на пазара на труда и да изготвят и приемат мерки за борба с 
отрицателните последици от продължителната зависимост от системата за социални 
помощи;

16. признава, че повечето роми работят на недекларирани работни места и, предвид 
необходимостта от гарантиране устойчивостта на социално-осигурителната 
система, призовава държавите-членки, в сътрудничество със социалните партньори, 
да се борят ефективно с това явление; 

17. призовава държавите-членки да се ангажират с включване на обществени фактори 
като МСП и микропредприятията в изпълнението на мерките за социалното 
приобщаване на ромите в областта на заетостта;
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18. подчертава важната роля, която МСП и микропредприятията могат за играят за 
интегрирането на ромите и поддържа въвеждането на мерки за поощряване на онези 
от тях, които допринасят за тази цел;

19. призовава държавите-членки, когато транспонират в националните си програми 
целите на „Европа 2020“, отнасящи се до борбата с бедността и до социалното 
приобщаване, да разработят конкретни и специфични планове, както и да поставят 
подробни и измерими цели по отношение на социалното приобщаване на ромите, 
призовава настоятелно за вземане на мерки в подкрепа на осъществяването на 
поставените цели;

20. подчертава, че комплексните програми и програмите, приспособени към 
специфичните нужди на ромските общности, живеещи при различни обстоятелства 
са от решаващо значение и че във връзка с това е необходимо на ромите да се 
предостави достъп до индивидуални услуги на място;

21. припомня, че адекватната подкрепа на доходите, пазарите на труда, основани на 
включването, и достъпът до качествени услуги са основните стълбове на активната 
стратегия за приобщаване, представена в Препоръка 2008/867/EО;

22. счита, че по време на целия процес ромски и неромски организации, местни, 
регионални и национални органи и органи на ЕС следва да предприемат 
съгласувани действия и да поемат отговорност, като използват най-добрите 
практики и съществуващите огромни бази знания, натрупани от държавите-членки 
и опита от първия период на Десетилетието на приобщаването на ромите; 
подчертава значението на организирането на кампании за повишаване на 
информираността, особено в регионите с големи ромски общности;

23. счита, че социалното приобщаване на ромите не е възможно без създаване и 
укрепване на представителството на техните интереси, включително в процеса на 
вземане на политически решения, и без тяхната гражданска активност чрез 
неправителствени организации на национално и европейско равнище;

24. настоятелно съветва органите на ЕС да ангажират в по-голяма степен националното 
равнище в консултациите и в механизма на вземане на решения, с цел приемане на 
бъдеща стратегия, която да е от полза за всички засегнати страни; също така обръща 
внимание на Комисията и на държавите-членки на необходимостта политиките за 
приобщаване на ромите да бъдат проектирани, разработвани, прилагани и 
оценявани в сътрудничество с регионалните и местните органи, с групи и 
представители на ромското и неромското население, с организации на гражданското 
общество и с Комитета на регионите и с международни организации с цел 
подобряване на приема и ефективността на мерките. 

25. подчертава, че социалното подпомагане, приличните жилищни условия и облекло, 
достъпните висококачествени програми за ранно развитие и висококачественото 
образование без сегрегация и с приобщаващ климат и желание за включване на 
родителите са от съществено значение за осигуряване на равни възможности, шанс 
за пълноценно участие в обществения живот и липса на дискриминация в бъдеще; 
подчертава необходимостта от борба срещу отсъствието от училище и ранното 
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напускане на училище и от предоставяне на стипендии и финансова подкрепа; 
твърди, че образованието и възможностите за обучение и подкрепа в работата, 
предлагани за възрастни, са от решаващо значение в подкрепа на наемането на 
работа и постоянната заетост на ромите, с цел избягване на възпроизводството на 
социалното изключване; 

26. настоява, че предотвратяването на маргинализацията следва да започва от ранна 
детска възраст, така че с раждането на детето, то да бъде вписвано в регистъра на 
населението по начин, признаващ националността му и да има право на всички 
социални услуги; по-специално счита, че на децата от ромски произход следва да 
бъде гарантирано висококачествено образование в ранна възраст, както и че следва 
да бъдат взети специални мерки за подпомагане на посещаването на училище; 

27. припомня предизвикателствата, пред които са изправени ромите, особено жените и 
момичетата, под формата на крайна бедност, дискриминация и изключване, които 
водят до липса на достъп до по-високи образователни нива, заетост и социални 
услуги; отправя искане към Комисията и държавите-членки да обърнат внимание на 
специфичните нужди на ромските жени и момичета чрез прилагане на принципа на 
равенството между половете във всички политики за приобщаване на ромите и да 
осигурят защита на особено уязвимите подгрупи; 

28. призовава държавите-членки да предприемат конкретни действия за информиране 
на своите граждани относно историческото и настоящото положение на ромите, 
като използват, наред с другото, докладите на Агенцията за основните права като 
източник на информация за тази цел;

29. призовава Комисията да въведе постепенно задължителни институционални 
гаранции за включването на мерки за борба с дискриминацията и сегрегацията, като 
взема предвид Директиви 2000/43/EО и 2004/113/EО, както и да наблюдава 
прилагането на тези мерки и да се бори срещу стигматизацията; 

30. подчертава, че стратегията на ЕС за приобщаване на ромите следва също да 
включва мерки за гарантиране на наблюдението на положението на ромите по 
отношение на зачитането и подкрепата на основните им социални права, 
равенството, недискриминацията и свободното движение в ЕС.
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