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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel a „Roma integráció évtizede” elnevezésű kezdeményezés 2005-ben azzal a 
célkitűzéssel indult el, hogy küzdjön a megkülönböztetés ellen és javítson a romák 
gazdasági és szociális helyzetén, mivel továbbá a roma integráció évtizedéről szóló 
nyilatkozat aláírói – Bulgária, Horvátország, Magyarország, Montenegró, Csehország, 
Románia, Szerbia, Szlovákia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság – vállalták, hogy 
a hátrányos megkülönböztetés felszámolásán, illetve a romák és a társadalom többi része 
közötti elfogadhatatlan különbségek megszüntetésén fognak munkálkodni,

B. mivel az Európai Unió különböző térségei között még mindig vannak gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek, és mivel a roma közösség jelentős hányada az Unió 
gazdasági és társadalmi szempontból legkevésbé fejlett térségeiben él,

1. emlékeztet rá, hogy a Bizottságra külön felelősség hárul a roma integráció uniós 
stratégiájának előmozdítása tekintetében, azonban e stratégiát helyi szinten kell 
végrehajtani;

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a romák társadalmi-gazdasági 
integrációjának biztosítása érdekében mozgósítsák a már létező uniós stratégiákat és 
eszközöket, valamint hogy az összes vonatkozó politika kialakításakor és végrehajtásakor 
szükség esetén vegyék figyelembe a romák befogadására vonatkozó közös alapelveket;

3. úgy véli, hogy a roma vezetők, a helyi hatóságok és az uniós szervek közötti szorosabb 
együttműködés alapvető fontosságú a roma népesség társadalmi-gazdasági integrációja 
terén az EU és a tagállamok előtt álló főbb kihívások azonosításához és a problémák 
megoldásához;

4. annak érdekében, hogy a pénzeszközök (amelyek pontos célját meg kell állapítani és 
határozni) eljussanak a nélkülöző romákhoz és hosszú távú javulást eredményezzenek 
életükben, felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ténylegesen vállaljanak 
kötelezettséget olyan, cél- és fejlődésorientáltabb, összetett, rugalmas és fenntartható 
programok indítására, melyek hosszabb távra szólnak és nagyobb területre vonatkoznak, a 
leghátrányosabb helyzetű mikrorégiókra és azok földrajzi, társadalmi-gazdasági és 
kulturális helyzetére összpontosítanak, továbbá kezelik a városkörnyéki és vidéki 
szegénység, valamint a romák által lakott kerületek szegregációjának problémáját, végül 
külön hangsúlyt fektetnek a rossz lakhatási körülmények (például az ivóvíz, a fűtés, az 
áramellátás és a csatornázás hiánya) javítására és megszüntetésére, és további támogatást 
nyújtanak a családoknak a jobb lakhatási körülmények fenntartása céljából; kéri továbbá a 
Bizottságot, hogy a finanszírozás lezártát követően is kísérje figyelemmel a projektek 
kifutását;

5. kéri, hogy készüljenek a romák társadalmi-gazdasági helyzetére (elsősorban az oktatásra, 
az egészségügyre, a lakhatásra és a foglalkoztatásra) vonatkozó adatokat eredményező 
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felmérések, és felszólítja a nemzetközi szervezeteket (pl. az ILO-t és az OECD-t), hogy 
általános vizsgálataik részeként tekintsék át e kérdéseket és járuljanak hozzá konkrét célok 
meghatározásához, például a közép- és felsőfokú tanulmányaikat elvégző romák állami 
közigazgatásban való foglalkoztatási aránya, és a társadalmi és politikai élet különböző 
szegmenseiben való részvétele vonatkozásában, továbbá felkéri az Európai Bizottságot,
hogy ezen adatokra támaszkodva nyújtson segítséget egy, a romák integrációjával 
kapcsolatos, világos és életképes uniós stratégia kidolgozásában;

6. úgy véli, hogy jelenleg a rendelkezésre álló EU-alapok csak túlságosan alacsony arányban 
kerülnek felhasználásra; felkéri ezért a Bizottságot, hogy elemezze e jelenség okait, 
valamint dolgozzon ki hatékonyabb megközelítést az EU-alapok felhasználásának 
nyomon követésére, különösen a perifériára szorult csoportoknak szánt alapok 
tekintetében; kéri mindenekelőtt az uniós alapok hatékonyságára vonatkozó adatok sürgős 
– az adatvédelmi irányelveket figyelembe vevő – begyűjtését, hogy tényeken alapuló 
politikákat lehessen kidolgozni;

7. úgy véli, hogy új rendeleteket kell hozni a strukturális alapok elosztására vonatkozóan 
annak érdekében, hogy feltételként lehessen előírni a szegregáció megszüntetését és a 
romák közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének biztosítását; úgy véli továbbá, 
hogy mérhető mutatókon és konkrét intézkedéseken alapuló esélyegyenlőségi és a 
szegregáció elleni terveket kell kidolgozni helyi szinten;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy megfelelő eszközökkel adjon iránymutatást a tagállamoknak 
arra vonatkozóan, hogy miként lehet biztosítani az z ESZA, az ERFA és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) közötti komplementaritást, továbbá felkéri 
a tagállamokat, hogy a romák integrációja érdekében használjanak fel más programokat is, 
például a PROGRESS programot, az egész életen át tartó tanulás programját, a Kultúra 
(2007–2013) programot és az Egészség (2008–2013) programot;

9. felkéri a Bizottságot, hogy változtassa meg a keresztfinanszírozás szabályozási keretét, 
csökkentse a bürokratikus terheket, egyszerűsítse és gyorsítsa fel az uniós pénzeszközökre 
vonatkozó eljárásokat, valamint követelje meg a tagállamoktól, hogy vezessenek be 
egyszerű és normatív finanszírozási eljárásokat és használják ki a globális támogatásokat;

10. felkéri a tagállamokat, hogy a döntéshozó testületeket ruházzák fel mindazon jogkörökkel, 
amelyek révén összetett és fejlődésorientált uniós támogatások szerezhetők a roma 
népesség különféle helyi igényeit kielégítő, előremutató helyi kezdeményezések számára; 
hangsúlyozza a helyes gyakorlatok meghatározásának és cseréjének fontosságát a roma 
integráció és az e téren elért sikerek jobb megismertetése szempontjából; kéri továbbá 
olyan intézményi kapacitás kiépítését, amely képes helyi szinten biztosítani a szükséges 
segítségnyújtást (adminisztratív és projektirányítási támogatást);

11. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a strukturális alapok irányításában részt vevő 
testületek adminisztratív kapacitásainak javításához szükséges technikai támogatást, 
felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy például tréningek szervezése vagy a 
támogatásigénylések kitöltése kapcsán adott segítség és magyarázatok révén adjanak 
tanácsokat és nyújtsanak adminisztratív támogatást annak érdekében, hogy a romák 
könnyebben tájékozódhassanak a vállalkozásokra és a foglalkoztatásra irányuló európai és 
nemzeti támogatási programokról, és segítsék őket az ilyen támogatásokra irányuló 
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kérelmek benyújtásában;

12. kéri, hogy a legjobb gyakorlatok alapján sürgősen dolgozzanak ki a programok 
hatékonyságának és kézzel fogható eredményeinek kiértékelésére és alátámasztására 
szolgáló referenciaértékeket, mutatókat, független ellenőrzési és hatásértékelő 
mechanizmusokat ahelyett, hogy csupán ezt ellenőriznék, hogy a támogatott projektek 
megfelelnek-e az eljárásbeli előírásoknak, kéri továbbá a pénzeszközök felhasználásának 
hatékony nyomon követését annak érdekében, hogy a források valóban a romák 
életkörülményeinek, egészségügyi ellátásának, oktatásának és foglalkoztatásának 
javulását eredményezzék;

13. úgy gondolja, hogy a romák teljes integrációjának előmozdításához alapvető fontosságú a 
tagállamok által a foglalkoztatás és a társadalmi integráció terén a meglévő nyílt 
koordinációs módszerek keretében folytatott strukturált együttműködés, és kéri a 
Bizottságot, hogy szervezze meg a helyes gyakorlatok és tapasztalatok cseréjét a 
tagállamok és a roma kérdésekben érdekelt valamennyi fél között; 

14. felkéri a tagállamokat, hogy javítsák a romák gazdasági lehetőségeit, beleértve a 
mikrohitel-eszköz előmozdítását a vállalkozók körében; felszólítja a tagállamokat, hogy 
támaszkodjanak a sikeres projektek tapasztalataira, például amikor be nem jelentett 
vállalkozásokat szakértők segítségével legális gazdasági tevékenységekké alakítottak; 

15. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy alakítsanak ki egyértelmű politikákat a 
romák munkaerő-piaci integrációjára, valamint dolgozzanak ki és fogadjanak el 
intézkedéseket a szociális jóléti rendszertől való huzamos függőség hátrányos hatásainak 
leküzdésére;

16. elismeri, hogy a romák többsége be nem jelentett munkát végez, és mivel biztosítani kell a 
társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatóságát felhívja a tagállamokat, hogy a 
társadalmi partnerekkel együttműködésben hatékonyan lépjenek fel e jelenség ellen; 

17. kéri a tagállamokat, hogy kötelezették el magukat a kkv-khez és a mikrovállalkozásokhoz 
hasonló közszereplőknek a roma népesség foglalkoztathatóságára irányuló integrációs 
intézkedések végrehajtásába való bevonása mellett;

18. hangsúlyozza a kkv-k és a mikrovállalkozások által a roma integrációban játszott szerep 
fontosságát , és javasolja jutalmazó intézkedések foganatosítását azok számára, akik 
hozzájárulnak e cél eléréséhez;

19. felkéri a tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégia szegénységre és társadalmi 
beilleszkedésre vonatkozó célkitűzéseinek a nemzeti programokba való átültetésekor 
fektessenek le konkrét és specifikus célkitűzéseket, illetve részletes és mérhető célokat a 
romák beilleszkedésére vonatkozóan, valamint kéri, hogy sürgősen tegyenek lépéseket a 
kitűzött célok elérése érdekében;

20. hangsúlyozza, hogy a nehéz körülmények között élő roma közösségek speciális 
szükségleteihez igazított programok és az összetett programok döntő fontosságúak, ezért a 
romáknak a helyszínen kell biztosítani a személyre szabott szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést;
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21. emlékeztet, hogy a megfelelő jövedelemtámogatás, a befogadó munkaerőpiacok és a 
minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alkotják a 2008/867/EK ajánlásban ismertetett 
aktív befogadási stratégia alapjait;

22. úgy véli, hogy a folyamat teljes egésze során a bevált gyakorlatokra és a már meglévő, 
tagállamok által összegyűjtött hatalmas tudásbázisokra, valamint a roma integráció 
évtizedének első szakaszában szerzett tapasztalatokra támaszkodó koncentrált fellépés és 
felelősségvállalás szükséges a roma és a nem roma szervezetek, a helyi, regionális és 
nemzeti hatóságok, illetve az uniós testületek részéről; hangsúlyozza a figyelemfelkeltő 
kampányok fontosságát, különösen a jelentős roma közösségeknek otthont adó régiók 
esetében;

23. úgy véli, hogy a romák társadalmi beilleszkedése nem lehetséges – többek között a 
politikai döntéshozatalban való – érdekképviseletük és a nem kormányzati szervezetekben 
végzett civil tevékenységeik nemzeti és európai szinten történő kialakítása és 
megerősítése nélkül;

24. nyomatékosan javasolja, hogy az uniós szervek egy valamennyi érintett fél számára 
előnyös jövőbeli stratégia elérése érdekében a konzultációba és a döntéshozatali 
mechanizmusba fokozottabban vonják be a nemzeti szintet; felhívja a Bizottság és a 
tagállamok figyelmét arra, hogy a regionális és helyi hatóságokkal, a roma és nem roma 
népességgel és ezek képviselőivel, a civil társadalmi szervezetekkel, valamint a Régiók 
Bizottságával és nemzetközi szervezetekkel együttműködve roma beilleszkedési 
politikákat kell megtervezni, kidolgozni, végrehajtani és értékelni annak érdekében, hogy 
e politikák elfogadottabbak és hatékonyabbak legyenek; 

25. hangsúlyozza, hogy a szociális segítségnyújtás, a tisztességes lakhatás és ruházkodás, a 
megfizethető és minőségi korai fejlesztő programok, az integráció légkörét biztosító 
színvonalas oktatás és a szülők bevonására irányuló szándék alapvető fontosságúak az 
esélyegyenlőség és a társadalom életében való teljes körű részvétel lehetőségének 
biztosítása, valamint a diszkriminációmentes jövő garantálása szempontjából; 
hangsúlyozza az iskolakerülés és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, valamint az 
ösztöndíjak és pénzügyi támogatások szükségességét; hangsúlyozza, hogy az oktatás, a 
képzési lehetőségek és a felnőtteknek a munkába álláshoz nyújtott segítség döntő 
fontosságú a romák foglalkoztatásának és folyamatos alkalmazásának támogatása 
szempontjából, és ezek révén elkerülhető a társadalmi kirekesztés megismétlődése; 

26. sürgeti, hogy a marginalizálódás megelőzése már kora gyermekkorban kezdődjön el, tehát 
a gyermek megszületése után rögtön kerüljön be a népesség-nyilvántartásba és 
állampolgárságát ismerjék el, illetve részesüljön valamennyi szociális szolgáltatásban; úgy 
véli továbbá, hogy a roma gyermekek részére magas színvonalú korai oktatási 
szolgáltatásokat kell garantálni, valamint hogy speciális intézkedéseket kell hozni 
iskoláztatásuk támogatására; 

27. emlékeztet a romák – főként a nők és lányok – előtt álló kihívásokra a mélyszegénység, a 
megkülönböztetés és a kirekesztés terén, amelyek a felsőbb oktatási szintekhez, a 
foglalkoztatáshoz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányát eredményezik; 
kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok a roma integrációra irányuló valamennyi 
politikában a nemek közötti esélyegyenlőségi szempontok alkalmazása révén 
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foglalkozzanak a roma nők és lányok sajátos szükségleteivel, valamint nyújtsanak 
védelmet a különösen veszélyeztetett alcsoportok számára; 

28. felkéri a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket polgáraik tájékoztatására a romák 
múltbéli és jelenlegi helyzetéről, forrásanyagként felhasználva többek között az Alapjogi 
Ügynökség jelentéseit;

29. felkéri a Bizottságot, hogy a 2000/43/EK és 2004/113/EK irányelveket figyelembe véve 
fokozatosan vezessen be kötelező intézményi garanciákat annak biztosítása érdekében, 
hogy a megkülönböztetés elleni küzdelem és a szegregáció elleni intézkedések megfelelő 
súlyt kapjanak, valamint kér, hogy kövessék nyomon az ilyen intézkedéseket és lépjenek 
fel a megbélyegzéssel szemben; 

30. hangsúlyozza, hogy a roma integrációról szóló uniós stratégiának olyan intézkedéseket is 
magában kell foglalnia, melyek biztosítják a romák helyzetének nyomon követését 
alapvető szociális jogaik, egyenlőségük, megkülönböztetés-mentességük és az Unión 
belüli szabad mozgásuk tiszteletben tartását és előmozdítását illetően;



PE452.812v02-00 8/8 AD\852658HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 25.1.2011

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

43
1
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, 
Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Marije 
Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, 
Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda 
Figueiredo, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, 
Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, 
Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-
Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos 
Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, Richard Howitt, Jan Kozłowski, 
Gesine Meissner, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Claudio Morganti


