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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at "årtiet for integration af romaer" blev lanceret i 2005 for at bekæmpe 
forskelsbehandling og forbedre romabefolkningens økonomiske og sociale situation, og at 
de lande, som har undertegnet erklæringen om årtiet – Bulgarien, Kroatien, Ungarn, 
Montenegro, Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Serbien, Slovakiet og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien – har gjort en indsats for at afskaffe 
forskelsbehandling og udligne de uacceptable forskelle mellem romaer og resten af 
samfundet,

B. der henviser til, at der stadig er økonomiske og sociale forskelle mellem EU's regioner, og 
at en betydelig andel af romasamfundet bor i regioner, der er blandt de mindst økonomisk 
og socialt udviklede i Unionen,

1. minder om, at Kommissionen har et særligt ansvar for at fremme en EU-strategi for 
integration af romaer, men at denne strategi skal gennemføres på lokalt niveau;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende eksisterende EU-strategier og 
-instrumenter med henblik på at sikre den socioøkonomiske integration af romaer og 
udforme og gennemføre alle relevante politikker under passende hensyntagen til de fælles 
grundlæggende principper for romaernes integration;

3. mener, at det er afgørende med et stærkere samarbejde mellem romaledere, lokale 
myndigheder og EU-organer for at definere de vigtigste udfordringer og løsninger, som 
både EU og medlemsstaterne står over for hvad angår romabefolkningens 
socioøkonomiske integration;

4. opfordrer – med henblik på at sikre, at midler med præcist angivne og specificerede 
formål når romaerne i nød og medfører langvarige forbedringer i deres liv – til, at 
Kommissionen og medlemsstaterne reelt forpligter sig til at iværksætte mere målrettede 
og udviklingsorienterede, komplekse, fleksible og bæredygtige programmer med en 
længere tidsdækning og større territorial relevans, der fokuserer på de mest ugunstigt 
stillede mikroregioner i deres geografiske, socioøkonomiske og kulturelle sammenhæng 
og også tager fat på problemet med fattigdom i by- og landområder og segregerede 
romakvarterer og lægger særlig vægt på at forbedre boliger af dårlig standard (f.eks. med 
manglende drikkevand, opvarmning, elektricitet og sanitet) og yde familierne yderligere 
bistand til at opretholde deres forbedrede boligsituation; opfordrer endvidere 
Kommissionen til at overvåge resultaterne af projekterne, efter at finansieringen heraf er 
afsluttet;

5. opfordrer til, at medlemsstaterne engagerer sig i at fremlægge data vedrørende romaernes 
socioøkonomiske situation (navnlig vedrørende uddannelse, sundhed, bolig og 
beskæftigelse), og opfordrer internationale organisationer (f.eks. ILO og OECD) til at 
arbejde med disse spørgsmål som et led i deres generelle undersøgelser og hjælpe med at 
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fastsætte specifikke mål vedrørende f.eks. procentdelen af romasamfund, der afslutter en 
uddannelse på gymnasialt niveau og en videregående uddannelse, er ansat i den offentlige 
administration eller er repræsenteret i forskellige sektorer af det sociale og politiske liv, og 
opfordrer Kommissionen til at hjælpe med at fastlægge en klar og levedygtig EU-strategi 
for integration af romaer ved hjælp af disse data;

6. mener, at den nuværende udnyttelse af EU-støtten er for ringe; opfordrer derfor 
Kommissionen til at undersøge årsagen til dette fænomen og til at udarbejde en mere 
effektiv strategi til at overvåge udnyttelsen af EU-midlerne, navnlig de midler, der er 
særligt målrettet marginaliserede grupper; opfordrer frem for alt indtrængende til, at man 
under hensyn til databeskyttelsesdirektiverne indsamler data om EU-midlernes effektivitet 
med henblik på at udforme evidensbaserede politikker;

7. mener, at der også er brug for nye forskrifter for tildelingen af strukturfondene, således at 
der kan fastsættes betingelser vedrørende afskaffelse af segregation og sikring af lige 
adgang for romaer til offentlige tjenester; mener, at der også bør udarbejdes planer for lige 
muligheder og bekæmpelse af segregation på lokalt niveau på grundlag af målbare 
indikatorer og konkrete handlinger;

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe passende instrumenter med 
henblik på at vejlede medlemsstaterne i arbejdet med at sikre komplementaritet mellem 
ESF, EFRU og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) og opfordrer medlemsstaterne til at anvende andre programmer, såsom 
Progressprogrammet, programmet for livslang læring, kulturprogrammet (2007-2013) og 
sundhedsprogrammet (2008-2013), til integration af romaer;

9. opfordrer Kommissionen til at ændre den lovgivningsmæssige ramme for 
krydsfinansiering, reducere de bureaukratiske byrder, forenkle og fremskynde 
procedurerne for EU-midler og ligeledes kræve, at medlemsstaterne indfører enkle og 
normgivende finansieringsprocedurer og anvender globaltilskud;

10. opfordrer medlemsstaterne til at give lokale beslutningstagende organer de nødvendige 
beføjelser til at sikre komplekse og udviklingsorienterede EU-midler til støtte for gode 
lokale initiativer og til opfyldelse af romabefolkningens forskellige lokale behov; 
understreger, at det er vigtigt at identificere og udveksle god praksis med hensyn til 
integration af romaer og at øge synligheden af succeshistorierne; opfordrer endvidere til, 
at der udvikles institutionel kapacitet til at yde den nødvendige bistand (bistand til 
administration og projektledelse) på lokalt niveau;

11. opfordrer Kommissionen til at yde den nødvendige tekniske bistand for at forbedre den 
administrative kapacitet hos organer, der er involveret i forvaltningen af strukturfondene, 
og opfordrer medlemsstaterne til at rådgive og yde administrativ bistand, f.eks. ved at 
organisere uddannelse og ved at hjælpe med ansøgninger om støtte og forklaringer, for at 
gøre det lettere for romaer at opnå information om EU's og nationale 
finansieringsprogrammer til støtte for iværksætteri og beskæftigelse og at indgive de 
relevante ansøgninger; 

12. opfordrer til, at der hurtigst muligt - ved hjælp af bedste praksis - udarbejdes benchmarks, 
indikatorer, uafhængig overvågning og konsekvensanalysemekanismer til evaluering af 
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programmernes effektivitet og konkrete resultater frem for udelukkende at kontrollere, at 
projekter, der modtager ydelser, har opfyldt de proceduremæssige formaliteter, og 
opfordrer til en effektiv kontrol af anvendelsen af midlerne, så de finansielle ressourcer 
reelt ender med at forbedre romaernes livsvilkår, sundhedspleje, uddannelse og 
beskæftigelse;

13. mener, at det strukturerede samarbejde mellem medlemsstaterne i form af de eksisterende 
åbne koordinationsmetoder på områderne beskæftigelse og social integration er af 
afgørende betydning for at fremskynde romaernes fulde integration, og anmoder 
Kommissionen om at organisere udvekslinger af god praksis og erfaring mellem 
medlemsstaterne og alle parter, der er berørt af romaspørgsmål; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre de økonomiske muligheder for romaer, herunder 
fremme af mikrokreditfaciliteten blandt iværksættere; opfordrer medlemsstaterne til at 
bygge på erfaringen fra vellykkede projekter, hvor f.eks. uregistrerede virksomheder er 
blevet ændret til lovlige økonomiske aktiviteter med hjælp fra eksperter; 

15. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udarbejde klare politikker for 
integration af romaer på arbejdsmarkedet og at udarbejde og vedtage foranstaltninger til at 
bekæmpe de skadelige virkninger af langvarig afhængighed af det sociale velfærdssystem;

16. anerkender, at de fleste romaer er ansat i uregistrerede job, og opfordrer på grund af 
nødvendigheden af at sikre bæredygtigheden af socialsikringssystemerne medlemsstaterne 
til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter at bekæmpe dette fænomen effektivt; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at påtage sig at tilskynde offentlige aktører som f.eks. 
SMV'er og mikrovirksomheder til at gennemføre integrationsforanstaltningerne for 
romabefolkningen vedrørende beskæftigelsesevne;

18. understreger den vigtige rolle, som SMV'er og mikrovirksomheder kan spille for 
integrationen af romaer, og slår til lyd for belønningsforanstaltninger for dem, der 
bidrager til dette mål;

19. opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte konkrete og specifikke målsætninger og 
detaljerede og målbare mål for den sociale inklusion af romaerne, når Europa 2020-
strategien gennemføres i nationale programmer, og opfordrer indtrængende til, at der 
træffes foranstaltninger til at fremme opfyldelsen af de fastlagte mål;

20. understreger, at det er afgørende med komplekse programmer og programmer tilpasset de 
specifikke behov hos romasamfundene, der lever under forskellige forhold, og at det i 
denne forbindelse er nødvendigt at give romaerne adgang til personlige tjenesteydelser på 
stedet;

21. minder om, at passende indtægtsstøtte, rummelige arbejdsmarkeder og adgang til 
kvalitetstjenester er centrale elementer af den aktive integrationsstrategi, som er fremlagt i 
henstilling 2008/867/EF;

22. mener, at organisationer for romaer og ikke-romaer, lokale, regionale og lokale 
myndigheder samt EU's organer bør gøre en fælles indsats og tage ansvar gennem hele 
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processen på grundlag af bedste praksis, eksisterende omfattende videnbaser opbygget af 
medlemsstaterne og erfaringerne fra den første periode af årtiet for integration af romaer; 
understreger betydningen af at organisere bevidstgørelseskampagner navnlig for regioner 
med store romasamfund;

23. mener, at den sociale integration af romaer ikke er mulig, uden at man skaber og styrker 
repræsentationen af deres interesser, herunder i den politiske beslutningstagning, og deres 
civile aktiviteter gennem ngo'er på nationalt og europæisk niveau;

24. råder kraftigt EU-organerne til at inddrage det nationale niveau i højere grad i høringer og 
i beslutningstagningsmekanismen med henblik på at opnå en fremtidig strategi, der kan 
være til gavn for alle berørte parter; henleder også Kommissionens og medlemsstaternes 
opmærksomhed på, at det er nødvendigt at udforme, udarbejde, gennemføre og evaluere 
politikker for inklusion af romaer i samarbejde med regionale og lokale myndigheder, 
med grupper, repræsentanter og civilsamfundsorganisationer fra såvel roma- som ikke-
romabefolkningen og med Regionsudvalget og internationale organisationer med henblik 
på at forbedre accepten og effektiviteten af politikkerne;  

25. understreger, at social bistand, anstændige boliger og påklædning, tilgængelige tidlige 
udviklingsprogrammer af høj kvalitet og ikke-segregeret uddannelse af høj kvalitet med et 
integrationsvenligt miljø og med vilje til at inddrage forældrene er væsentlige for at sikre 
lige muligheder og en chance for fuld deltagelse i samfundet og undgå forskelsbehandling 
fremover; understreger behovet for at bekæmpe pjækkeri og for tidlig afslutning af 
skoleforløbet og yde finansiel støtte; understreger, at mulighed for teoretisk og praktisk 
uddannelse og jobstøtte til voksne er af afgørende betydning for at støtte rekruttering og 
fortsat beskæftigelse af romaer med henblik på at undgå en gentagelse af social 
udstødelse; 

26. opfordrer indtrængende til, at forebyggelsen af marginalisering må starte i den tidlige 
barndom, således at et barn straks efter fødslen opføres i folkeregistret på en måde, så dets 
nationalitet anerkendes, og det omfattes af alle sociale ydelser; mener navnlig, at 
romabørn bør garanteres tidlige uddannelsestjenester af høj kvalitet, og at der tages 
særlige hensyn med henblik på at støtte deres skolegang; 

27. minder om de udfordringer, som romaer, særlig kvinder og piger, står over for med 
hensyn til ekstrem fattigdom, forskelsbehandling og udstødelse, hvilket fører til 
manglende adgang til høje uddannelsesniveauer, beskæftigelse og sociale ydelser; 
anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tilgodese de særlige behov hos 
romakvinder og -piger ved at anvende et kønsaspekt i alle politikker for integration af 
romaer og yde beskyttelse til særligt sårbare undergrupper; 

28. opfordrer medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger for at oplyse deres 
borgere om romaernes historiske og nuværende situation og anvende bl.a. rapporterne fra 
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder som kildemateriale til 
dette formål;

29. opfordrer Kommissionen til gradvis at indføre obligatoriske institutionelle garantier for 
integrationen af foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og segregation 
under hensyntagen til direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF og ligeledes til at overvåge 
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denne integration og bekæmpe stigmatisering; 

30. understreger, at EU's strategi for integration af romaer også bør indeholde foranstaltninger 
til at sikre overvågningen af romaernes situation hvad angår overholdelse og fremme af 
deres grundlæggende sociale rettigheder, ligestilling, ikke-forskelsbehandling og fri 
bevægelighed i EU.
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