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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât „Deceniul de integrare a romilor” a fost lansat în 2005 pentru a combate 
discriminarea și pentru a îmbunătăți situația economică și socială a romilor și întrucât 
semnatarii Declarației Deceniului – Bulgaria, Croația, Ungaria, Muntenegru, Republica 
Cehă, România, Serbia, Slovacia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – și-au luat 
angajamentul de a face eforturi pentru eliminarea discriminării și pentru eradicarea 
diferențelor inacceptabile dintre romi și restul societății;

B. întrucât există încă disparități economice și sociale între diferitele regiuni ale Uniunii 
Europene și întrucât o proporție semnificativă a comunității rome trăiește în regiuni care 
sunt printre cele mai puțin avansate din punct de vedere economic și social din Uniune,

1. reamintește responsabilitatea specială a Comisiei în promovarea unei strategii a UE 
privind integrarea romilor, precizând în același timp că această strategie trebuie să fie pusă 
în aplicare la nivel local;

2. invită Comisia și statele membre să mobilizeze strategiile și instrumentele existente ale 
UE pentru a asigura integrarea socioeconomică a romilor și să elaboreze și să pună în 
aplicare toate politicile corespunzătoare, ținând seama, acolo unde este cazul, de 
principiile de bază comune privind integrarea romilor;

3. consideră că o colaborare mai strânsă între liderii romilor, autoritățile locale și 
organismele UE este esențială pentru a stabili principalele provocări cu care se confruntă 
UE și statele membre și pentru a găsi soluții la aceste provocări în ceea ce privește 
integrarea socioeconomică a populației rome;

4. solicită, pentru a se garanta că fondurile cu obiective specificate în mod clar ajung efectiv 
la romii aflați în nevoie și aduc progrese durabile în viața acestora, un angajament real din 
partea Comisiei și a statelor membre de lansare a unor programe mai bine țintite și 
orientate spre dezvoltare, complexe, flexibile și durabile, care să acopere perioade mai 
lungi și suprafețe mai semnificative; aceste programe ar trebui să pună accent pe 
microregiunile cele mai dezavantajate în contextul lor geografic, socioeconomic și 
cultural, abordând în același timp problema sărăciei rurale și suburbane și a cartierelor 
segregate de romi și insistând asupra îmbunătățirii condițiilor de locuit precare (lipsa apei 
potabile, a încălzirii, a electricității și a instalațiilor sanitare), precum și asupra acordării 
de asistență suplimentară familiilor astfel încât acestea să își mențină condițiile de locuit 
îmbunătățite; de asemenea, solicită Comisiei să monitorizeze rezultatele proiectelor după 
încetarea finanțării;

5. invită statele membre să se implice în transmiterea de date privind situația 
socioeconomică a romilor (mai ales privind educația, sănătatea, condițiile de locuit și 
ocuparea forței de muncă) și invită organizațiile internaționale (de exemplu, OIM și 
OCDE) să detalieze aceste subiecte în monitorizările generale întreprinse și să contribuie 
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la stabilirea unor obiective specifice privind, de exemplu, procentul populației rome cu 
studii secundare și terțiare finalizate, cu locuri de muncă în administrația publică și cu 
reprezentare în diferite sectoare ale vieții sociale și politice; solicită Comisiei să 
contribuie, pe baza acestor date, la elaborarea unei strategii a UE clare și viabile pentru 
integrarea romilor;

6. consideră că rata actuală de absorbție a fondurilor UE este prea redusă; solicită, prin 
urmare, Comisiei să analizeze cauzele de la baza acestui fenomen și să elaboreze o 
abordare mai eficientă pentru monitorizarea absorbției fondurilor UE, în special a 
fondurilor destinate special grupurilor marginalizate; solicită în special colectarea urgentă 
de date, în condițiile respectării directivelor privind protecția datelor, privitoare la 
eficacitatea utilizării acestor fonduri, în vederea elaborării de politici bazate pe date reale;

7. consideră că sunt necesare noi reglementări cu privire la alocarea fondurilor structurale 
pentru a subordona această alocare eliminării segregării romilor și asigurării accesului 
egal al acestora la serviciile publice; consideră că ar trebui elaborate, de asemenea, planuri 
pentru egalitatea de șanse și planuri antisegregaționiste la nivel local, pe baza unor 
indicatori măsurabili și a unor acțiuni concrete;

8. îndeamnă Comisia să pună la dispoziția statelor membre instrumente adecvate de 
asigurare a complementarității între FSE, FEDR și Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și invită statele membre să utilizeze alte programe, cum ar fi 
PROGRESS, programul de învățare de-a lungul vieții, programul Cultura (2007-2013) și 
programul Sănătate (2008-2013) în vederea integrării romilor;

9. invită Comisia să modifice cadrul de reglementare a finanțării încrucișate, să diminueze 
obstacolele birocratice, să simplifice și să accelereze procedurile de accesare a fondurilor 
UE; de asemenea, solicită statelor membre să introducă proceduri simple și normative de 
finanțare și să facă recurs la subvențiile globale;

10. solicită statelor membre să confere organismelor lor decizionale competențele necesare 
pentru a obține finanțări complexe și orientate înspre dezvoltare din partea UE, în folosul 
inițiativelor locale de valoare și ca răspuns la diferitele nevoi de pe plan local ale romilor; 
subliniază importanța identificării și a schimbului de bune practici cu privire la integrarea 
romilor și a îmbunătățirii vizibilității poveștilor de succes; solicită dezvoltarea capacității 
instituționale de a acorda asistența necesară (asistență administrativă și în privința 
gestionării de proiecte) la nivel local;

11. invită Comisia să acorde sprijinul tehnic necesar pentru îmbunătățirea capacităților 
administrative ale organismelor implicate în administrarea fondurilor structurale și solicită 
statelor membre să ofere consultanță și sprijin administrativ, de exemplu prin organizarea 
de formări și prin acordarea de sprijin și de explicații în ceea ce privește solicitările de 
subvenții, astfel încât să faciliteze romilor obținerea de informații privind programele 
europene și naționale de finanțare pentru sprijinirea antreprenoriatului și a ocupării forței 
de muncă și să îi ajute să depună cererile respective;

12. solicită elaborarea de urgență, pe baza bunelor practici, a unor criterii de referință, 
indicatori și mecanisme independente de evaluare a impactului și de monitorizare pentru a 
sprijini și evalua eficiența și a rezultatele tangibile ale programelor, față de simpla 
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verificare a respectării formalităților procedurale în cazul proiectelor ce beneficiază de 
subvenții; solicită monitorizarea efectivă a utilizării fondurilor, astfel încât resursele 
financiare să contribuie într-adevăr la îmbunătățirea condițiilor de trai, a serviciilor de 
sănătate, a educației și a ocupării forței de muncă în rândul romilor;

13. consideră că cooperarea structurată a statelor membre în cadrul metodelor deschise de 
coordonare existente în domeniul ocupării forței de muncă și al integrării sociale este de 
importanță vitală pentru a se înregistra progrese în ceea ce privește integrarea deplină a 
romilor și solicită Comisiei să organizeze schimburi de bune practici și de experiență între 
statele membre și toate părțile vizate de chestiunile referitoare la romi; 

14. invită statele membre să îmbunătățească oportunitățile economice ale romilor inclusiv prin 
promovarea facilităților de microcreditare în rândul antreprenorilor; invită statele membre 
să utilizeze experiența proiectelor de succes, de exemplu proiectele prin care activități 
economice nedeclarate au fost transformate în activități economice legale cu sprijinul 
experților; 

15. invită statele membre și Comisia să stabilească politici clare pentru integrarea romilor pe 
piața muncii, precum și să elaboreze și să adopte măsuri pentru combaterea efectelor 
adverse ale dependenței prelungite de sistemul de asistență socială;

16. recunoaște că majoritatea romilor ocupă locuri de muncă nedeclarate și, având în vedere 
necesitatea de a asigura sustenabilitatea sistemelor de securitate socială, invită statele 
membre să combată efectiv acest fenomen în cooperare cu partenerii sociali; 

17. solicită un angajament din partea statelor membre de a implica actori publici, precum 
IMM-urile sau microîntreprinderile, în aplicarea măsurilor de integrare a populației rome 
în ceea ce privește șansele de angajare;

18. subliniază rolul important pe care IMM-urile și microîntreprinderile îl pot juca în privința 
integrării romilor și recomandă aplicarea unor măsuri de recompensare a celor care 
contribuie la acest obiectiv;

19. invită statele membre să stabilească obiective concrete, detaliate și măsurabile cu privire 
la integrarea socială a romilor cu ocazia transpunerii în programele naționale a 
obiectivelor de integrare socială și reducere a sărăciei prevăzute în Strategia UE 2020 și 
solicită măsuri urgente de asigurare a atingerii obiectivelor propuse;

20. subliniază faptul că programele complexe și programele adaptate nevoilor specifice ale 
comunităților rome care trăiesc în condiții diferite sunt esențiale și că, în acest context, 
este necesară asigurarea accesului populației rome la servicii specifice la fața locului;

21. reamintește că un sprijin adecvat în completarea veniturilor, piețe ale muncii care 
favorizează integrarea și accesul la servicii de calitate sunt piloni de bază ai strategiei de 
integrare activă prezentate în Recomandarea 2008/867/CE;

22. consideră că organizațiile de romi, alte organizații implicate, autoritățile locale, regionale, 
naționale și instituțiile UE trebuie să desfășoare acțiuni concertate și să își asume 
responsabilitatea comună pe tot parcursul procesului, utilizând cele mai bune practici, 
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bazele de cunoștințe vaste existente compilate de statele membre și experiența acumulată
în prima perioadă a Deceniului de integrare a romilor; subliniază importanța organizării 
unor campanii de sensibilizare, în special în regiunile cu comunități mari de romi;

23. consideră că integrarea socială a romilor nu este posibilă în lipsa creării și consolidării 
unor structuri de reprezentare a intereselor lor, inclusiv la nivelul luării deciziilor politice, 
și în lipsa activităților lor civile desfășurate prin intermediul ONG-urilor la nivel național 
și european;

24. recomandă cu insistență organismelor UE să implice în mai mare măsură nivelul național 
în consultările și în mecanismul decizional în vederea elaborării unei strategii viitoare care 
să aducă beneficii tuturor părților implicate; de asemenea, atrage atenția Comisiei și 
statelor membre asupra faptului că este necesar ca politicile pentru integrarea romilor să 
fie elaborate, dezvoltate, implementate și evaluate în cooperare cu autoritățile locale și 
regionale, cu comunitățile de romi și cu alte etnii, cu reprezentanți și organizații ale 
societății civile, cu Comitetul Regiunilor și cu organizațiile internaționale pentru a 
îmbunătăți șansele de reușită ale politicilor; 

25. subliniază că asistența socială, condiții decente de locuit și îmbrăcăminte adecvată, 
programele de dezvoltare timpurie de înaltă calitate accesibile tuturor și o educație 
nesegregată de calitate, desfășurată într-un climat de integrare, în care există 
disponibilitatea de a implica părinții, sunt elemente esențiale pentru asigurarea egalității 
de șanse și a posibilității de a participa pe deplin în societate și pentru eliminarea 
discriminării viitoare; subliniază necesitatea de a combate absenteismul și abandonul 
școlar timpuriu și de a oferi subvenții și sprijin financiar; susține că educația, 
oportunitățile de formare și asistența în căutarea unui loc de muncă oferite adulților sunt 
esențiale pentru a sprijini ocuparea forței de muncă și continuarea activității profesionale 
în rândul romilor cu scopul de a se evita reproducerea excluderii sociale; 

26. sugerează ca prevenirea marginalizării să înceapă din copilărie, prin înregistrarea copiilor 
în registrul populației imediat după naștere, astfel încât să li se recunoască naționalitatea și 
să poată avea acces la toate serviciile sociale; consideră în special că pentru copiii romi ar 
trebui să se asigure servicii de educație primară de înaltă calitate și că ar trebui luate 
măsuri speciale pentru sprijinirea școlarizării lor; 

27. reamintește provocările cu care romii, în special femeile și fetele, se confruntă în ceea ce 
privește sărăcia extremă, discriminarea și excluderea, fenomene din cauza cărora nu au 
acces la niveluri superioare de educație, la locuri de muncă și la servicii sociale; solicită 
Comisiei și statelor membre să abordeze nevoile specifice ale femeilor și fetelor rome prin 
aplicarea unei perspective de gen în toate politicile pentru integrarea romilor, precum și să 
ofere protecție subgrupurilor celor mai vulnerabile; 

28. invită statele membre să ia măsuri concrete pentru a informa cetățenii cu privire la situația 
istorică și actuală a romilor folosind, printre alte materiale, rapoartele Agenției pentru 
Drepturile Fundamentale drept sursă în acest scop;

29. invită Comisia să introducă treptat garanții instituționale obligatorii în vederea integrării 
măsurilor nediscriminatorii și antisegregaționiste, ținând seama de Directivele 2000/43/CE 
și 2004/113/CE, precum și să monitorizeze aceste măsuri și să combată stigmatizarea; 
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30. subliniază că strategia UE pentru integrarea romilor include, de asemenea, măsuri de 
monitorizare a situației romilor în ceea ce privește respectarea și promovarea drepturilor 
lor sociale fundamentale, a egalității, a nediscriminării și a liberei circulații în UE.
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