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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a "Década de Inclusão dos Ciganos" foi iniciada em 2005 para 
combater a discriminação e melhorar a respectiva situação social e económica e que os 
signatários da Declaração do Decénio – Bulgária, Croácia, Hungria, Montenegro, 
República Checa, Roménia, Sérvia, Eslováquia e Antiga República Jugoslava da 
Macedónia – se comprometeram a desenvolver esforços para eliminar a discriminação e o 
inaceitável fosso entre os ciganos e o resto da sociedade;

B. Considerando que continuam a existir disparidades económicas e sociais entre as várias 
regiões da União Europeia e que uma percentagem significativa da comunidade cigana 
vive em regiões que se encontram entre as menos desenvolvidas da União do ponto de 
vista económico e social,

1. Recorda que a Comissão tem a especial responsabilidade de promover uma estratégia 
comunitária para a inclusão dos ciganos, embora essa estratégia tenha de ser executada a 
nível local;

2. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a mobilizarem as estratégias e os instrumentos 
existentes na UE, a fim de assegurar a inclusão socioeconómica dos ciganos, e a 
conceberem e executarem todas as políticas pertinentes, tendo em conta, sempre que se 
justifique, os Princípios Básicos Comuns para a Inclusão dos Ciganos;

3. Considera que a colaboração reforçada entre os dirigentes ciganos, as autoridades locais e 
as instâncias comunitárias é essencial para determinar os principais desafios e soluções 
que se colocam à UE e aos seus Estados-Membros no que diz respeito à inclusão 
socioeconómica da população cigana;

4. Reivindica – no interesse da salvaguarda do princípio de que as verbas, com objectivos 
bem definidos e especificados com precisão, cheguem, de facto, às comunidades ciganas 
que delas necessitam e proporcionem uma melhoria duradoura das suas vidas – a assunção 
de um verdadeiro compromisso por parte da Comissão e dos Estados-Membros para o 
lançamento de programas mais específicos quanto aos objectivos e mais vocacionados 
para o desenvolvimento, de iniciativas mais complexas, flexíveis e sustentáveis, com um 
arco cronológico mais abrangente e com uma maior relevância em termos territoriais, 
centrados nas micro-regiões mais desfavorecidas no contexto geográfico, socioeconómico 
e cultural, abordando igualmente o problema da pobreza nas zonas suburbanas e rurais e 
nos bairros ciganos segregados e conferindo ênfase especial à melhoria das habitações 
precárias (aquelas em que não haja, por exemplo, água potável, aquecimento, electricidade 
e saneamento) e à prestação de uma maior assistência às famílias, para que elas 
mantenham melhores condições de habitação; insta de igual modo a Comissão a 
acompanhar os resultados dos projectos depois de esgotado o seu financiamento;

5. Solicita a participação dos Estados-Membros na transmissão de dados sobre a situação 
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socioeconómica dos ciganos (principalmente no que diz respeito à educação, à saúde, à 
habitação e ao emprego) e convida as organizações internacionais (por exemplo, a OIT e a 
OCDE) a reflectirem sobre estas questões no âmbito dos seus inquéritos de carácter mais 
geral e a ajudarem a fixar objectivos específicos, por exemplo, relativamente à 
percentagem da comunidade cigana que conclui o ensino secundário e o ensino superior, 
que tem emprego na administração pública ou que se encontre representada em diferentes 
sectores da vida social e política, solicitando à Comissão Europeia que ajude a pôr em 
prática uma estratégia europeia clara e viável de integração dos ciganos com o auxílio 
daqueles dados;

6. Considera que a actual taxa de absorção de fundos comunitários é muito baixa; exorta, por 
conseguinte, a Comissão a analisar as razões subjacentes a esse fenómeno e a elaborar 
uma abordagem mais eficiente de acompanhamento da absorção dos fundos comunitários, 
em especial, dos que se destinam especificamente aos grupos marginalizados; acima de 
tudo, insta a que se proceda urgentemente a uma recolha de informações – tendo em conta 
o disposto nas directivas relativas à protecção dos dados – sobre a eficácia dos fundos 
comunitários, com o objectivo da elaboração de políticas baseadas em factos;

7. Considera que é igualmente necessário adoptar novos actos legislativos relativos à 
atribuição dos fundos estruturais, que estabeleçam como condições a eliminação de 
segregação e a garantia da igualdade de acesso dos ciganos aos serviços públicos; entende 
que devem ser preparados a nível local planos relativos à igualdade de oportunidades e à 
luta contra a segregação, com base em indicadores mensuráveis e em acções concretas;

8. Insta a Comissão a proporcionar instrumentos vocacionados para a orientação dos 
Estados-Membros no que diz respeito à salvaguarda da complementaridade entre o FSE, o 
FEDER e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e exorta os 
Estados-Membros a recorrerem a outros programas, como o programa PROGRESS, o 
programa Aprendizagem ao Longo da Vida, o programa Cultura (2007-2013) e o 
programa Saúde (2008-2013), em prol da inclusão dos ciganos;

9. Solicita à Comissão que altere o quadro regulamentar do financiamento cruzado, reduza 
os encargos burocráticos, simplifique os procedimentos para aceder aos fundos 
comunitários, exija aos Estados-Membros que introduzam procedimentos de 
financiamento simples e normativos e recorram às subvenções globais;

10. Exorta os Estados-Membros a dotar os órgãos de decisão dos poderes necessários para 
assegurar que os financiamentos da UE possuidores de um carácter complexo e orientado 
para o desenvolvimento apoiem as boas iniciativas locais e respondam às diversas 
necessidades da população cigana; salienta a importância da identificação e do 
intercâmbio de boas práticas no que respeita à integração dos ciganos e do aumento da 
visibilidade dos casos de sucesso; requer igualmente o desenvolvimento de capacidades 
institucionais para fornecer a assistência necessária a nível local (assistência nos domínios 
da gestão administrativa e da gestão de projectos);

11. Exorta a Comissão a prestar o apoio técnico indispensável à melhoria das capacidades 
administrativas dos organismos envolvidos na gestão dos Fundos Estruturais e insta os 
Estados-Membros a proporcionarem aconselhamento e assistência administrativa, por 
exemplo, através da organização de acções de formação e da concessão de ajuda ao nível 
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dos pedidos de auxílio e esclarecimento, a fim de facilitar, por um lado, o acesso dos 
ciganos a informações relacionadas com os programas de financiamento – nacionais e 
europeus – de apoio ao empreendedorismo e ao emprego e, por outro, de viabilizar a 
apresentação das respectivas candidaturas;

12. Solicita que – com o auxílio das melhores práticas – sejam urgentemente criados 
parâmetros de referência, indicadores e mecanismos de monitorização e avaliação de 
impacto independentes, com o propósito de se apoiar e avaliar a eficácia e os resultados 
concretos dos programas, em vez de se proceder à verificação pura e simples da 
observância das formalidades processuais pelos projectos beneficiários de subsídios, e 
apela a um acompanhamento efectivo da utilização dos fundos, a fim de que esses 
recursos venham a melhorar verdadeiramente as condições de vida, os cuidados de saúde, 
a educação e o emprego dos ciganos;

13. Considera que a cooperação estruturada dos Estados-Membros nos métodos abertos de 
coordenação já existentes nos domínios do emprego e da inclusão social se reveste de 
importância essencial para promover a plena inclusão dos ciganos e solicita à Comissão 
que organize intercâmbios de boas práticas e experiências entre os Estados-Membros e 
todas as partes interessadas nas questões dos ciganos; 

14. Insta os Estados-Membros a melhorarem as oportunidades económicas para os ciganos, 
incluindo a promoção do instrumento de microcrédito entre os empresários; solicita aos 
Estados-Membros que tirem partido da experiência de projectos bem-sucedidos, como, 
por exemplo, aqueles em que empresas não declaradas foram transformadas em 
actividades económicas legais com a ajuda de peritos; 

15. Insta os Estados-Membros e a Comissão a planearem políticas claras para a inclusão dos 
ciganos no mercado de trabalho e a gizarem e adoptarem medidas de combate aos efeitos 
adversos da dependência prolongada face ao sistema de protecção social;

16. Reconhece que a maior parte dos ciganos trabalha em empregos não declarados e, face à 
necessidade de garantir a sustentabilidade dos regimes de segurança social, solicita aos 
Estados-Membros que, em cooperação com os parceiros sociais, combatam eficazmente 
este fenómeno; 

17. Exorta os Estados-Membros a assumirem o compromisso de cooptar entidades de 
dimensão pública como as PME e as micro-empresas para a execução de medidas de 
inclusão das populações ciganas no que diz respeito à empregabilidade;

18. Sublinha a importância que as PME e as microempresas podem ter na integração dos 
ciganos e advoga a criação de medidas que premeiem quem contribui para esse objectivo;

19. Convida os Estados-Membros a fixarem objectivos concretos e específicos, bem como 
metas precisas e mensuráveis, sobre a inclusão social dos ciganos aquando da transposição 
dos objectivos da Estratégia Europa 2020 em matéria de pobreza e inclusão social para os 
programas nacionais, apelando à adopção urgente de medidas que visem a concretização 
desses objectivos específicos;

20. Salienta que é essencial a adopção de programas complexos e adaptados às necessidades 
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específicas das comunidades ciganas que vivam em circunstâncias diversas e que, neste 
contexto, urge proporcionar aos ciganos o acesso a serviços personalizados no terreno;

21. Recorda que os apoios adequados ao rendimento, os mercados de trabalho inclusivos e o 
acesso a serviços de qualidade são vertentes fundamentais da estratégia de inclusão activa 
apresentada na Recomendação 2008/867/CE;

22. Considera que as organizações compostas por ciganos e não ciganos, as autoridades 
locais, regionais e nacionais e os organismos da UE devem empreender acções 
concertadas e assumir responsabilidades durante todo o processo, apoiando-se nas 
melhores práticas e na ampla base de conhecimentos já existente, compilada pelos 
Estados-Membros, e nas experiências adquiridas durante a primeira fase de 
funcionamento da Década de Inclusão dos Ciganos; salienta a importância da organização 
de campanhas de sensibilização, sobretudo, nas regiões com grandes comunidades 
ciganas;

23. Considera que a inclusão social dos ciganos não é possível sem a criação e o reforço da 
representação, quer dos seus interesses, inclusivamente na esfera da tomada de decisões 
políticas, quer das suas actividades cívicas, através de ONG que operem a nível nacional e 
europeu;

24. Aconselha vivamente os organismos da UE a garantirem um maior envolvimento das 
instâncias nacionais no processo de consultas e no mecanismo de tomada de decisão, a fim 
de se alcançar uma estratégia de futuro susceptível de se tornar benéfica para todas as 
partes envolvidas; chama também a especial atenção da Comissão e dos Estados-Membros 
para o facto de ser necessário projectar, desenvolver, aplicar e avaliar as políticas de 
inclusão dos ciganos em colaboração com as autoridades regionais e locais, com as 
comunidades ciganas, com os estratos populacionais não ciganos, com os representantes e 
as organizações da sociedade civil, com o Comité das Regiões e com as organizações 
internacionais, a fim de melhorar a aceitação e a eficácia de tais políticas; 

25. Salienta que a assistência social, uma habitação e uma indumentária condignas, a 
existência de programas de desenvolvimento precoce acessíveis e de qualidade, uma 
educação não segregada e de alto nível, a par de um clima de inclusão e da vontade de 
envolver os pais, são factores imprescindíveis à salvaguarda da igualdade de 
oportunidades, da possibilidade de plena participação na sociedade e da erradicação futura 
da discriminação; salienta a necessidade do combate ao absentismo e ao abandono escolar 
precoce, bem como da concessão de bolsas e de apoios financeiros; defende a ideia 
segundo a qual a educação, as oportunidades de formação e a assistência ao emprego 
prestada aos adultos são elementos decisivos para o apoio ao recrutamento e à manutenção 
do emprego dos ciganos, com o propósito de banir a reprodução da exclusão social; 

26. Sublinha que a prevenção da marginalização deve começar na primeira infância, através 
da inclusão de cada criança que nasce no registo da população, de forma que a sua 
nacionalidade seja reconhecida e a criança seja integrada na generalidade dos serviços 
sociais; considera, em particular, que as crianças ciganas devem ter direito a serviços de 
educação de qualidade e que devem ser tomadas medidas especiais para apoiar a sua 
escolaridade; 
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27. Recorda os desafios que a população cigana, especialmente as mulheres e as raparigas, 
enfrentam em termos de pobreza extrema, discriminação e exclusão, que resultam na 
impossibilidade de acesso a níveis de escolaridade elevados, ao emprego e aos serviços 
sociais; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que se debrucem sobre as 
necessidades específicas das mulheres e das raparigas ciganas, aplicando uma perspectiva 
de género em todas as políticas de inclusão dos ciganos, e proporcionem protecção aos 
subgrupos mais vulneráveis; 

28. Exorta os Estados-Membros a tomarem medidas concretas para informarem os seus 
cidadãos sobre o perfil histórico e a situação actual dos ciganos, utilizando, entre outros 
elementos, os relatórios da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia como 
fonte para esse efeito;

29. Convida a Comissão a introduzir progressivamente garantias institucionais obrigatórias 
para a integração de medidas contra a discriminação e a segregação e a controlar esta 
integração; Exorta a Comissão a introduzir gradualmente garantias institucionais 
obrigatórias para a integração de medidas de combate à discriminação e à segregação, 
tendo em conta o disposto nas Directivas 2000/43/CE e 2004/113/CE, bem como a 
proceder ao acompanhamento dessas medidas e a lutar contra a estigmatização; 

30. Sublinha que a estratégia da UE para a inclusão dos ciganos deverá também contemplar 
medidas que assegurem o acompanhamento da situação dos ciganos no que se refere ao 
respeito e à promoção dos seus fundamentais direitos sociais, da igualdade, da não 
discriminação e da livre circulação na UE.
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