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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:

1. припомня, че Комисията носи специална отговорност за насърчаването на рамкова 
стратегия на ЕС за национални планове за интегриране на ромите; 

2. призовава, в интерес на това да се осигури, че средствата ще достигнат до 
нуждаещите се роми и ще спомогнат за постигане на продължителен напредък в 
живота им, Комисията и държавите-членки да се ангажират с въвеждането на по-
целенасочени, комплексни и гъвкави програми с по-голяма продължителност и от 
по-голяма териториална насоченост, като се заемат с решаването на проблема на 
бедността в предградията на градовете и в селата, като осигуряват устойчивост и 
поставят специално ударение върху подобряване на жилищата, които са под 
нормалния стандарт, както и върху премахването на сегрегацията в ромските 
квартали;  

3. призовава за провеждане на проучвания относно социално-икономическото 
положение на ромите (преди всичко във връзка с образованието, здравето,
жилищното настаняване и заетостта) и приканва международни организации да 
разгледат тези въпроси в рамките на техните общи проучвания, за да допринесат за 
поставянето на конкретни цели; 

4. призовава Комисията да създаде специален орган за наблюдение на усвояването на 
средствата на ЕС от страна на държавите-членки, а така също призовава 
настоятелно за събиране на данни относно ефективността на средствата на ЕС, като 
се вземат предвид директивите за защита на данните, с оглед на разработването на 
политики, основаващи се на факти; 

5. 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;

6. призовава Комисията да въведе постепенно задължителни институционални 
гаранции за включването на мерки за борба с дискриминацията и сегрегацията, 
както и да упражнява надзор над включването на такива мерки;

7. 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) с 
цел ускоряване на приобщаването на ромите;

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

9. призовава за създаване на органи за развитие на ЕС с правомощия за вземане на 
решения на местно равнище в държавите членки с големи ромски общности, за да 
се осигури финансиране от ЕС, насочено към развитие, което да подкрепя добри 
инициативи на местно равнище;

10. настоятелно призовава за разработването на критерии, показатели, независими 
механизми за надзор и оценка на въздействието, които да оценяват ефективността и 
конкретните резултати на програмите, вместо само да се проверява, дали проектите, 
получаващи субсидии, отговарят на формалните изисквания по процедурата;

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

12. подчертава, че от основно значение са комплексни програми, приспособени към 
специфичните нужди на ромските общности и че във връзка с това е необходимо на 
ромите да се предостави достъп до индивидуални услуги на място; 

13. счита, че по време на целия процес както ромски, така и неромски организации, 
местни, регионални и национални органи и органи на ЕС следва да предприемат 
съвместни действия и да поемат отговорност;

14. счита, че социалното приобщаване на ромите не е възможно без създаване и 
укрепване на представителства на техните интереси и без предприемане на 
граждански мерки от страна на неправителствени организации на национално и 
европейско равнище; 

15. счита, че е необходимо обмислянето, разработването, прилагането и оценяването на 
стратегии за приобщаване на ромите в сътрудничество с местните органи и с всички 
групи от населението, роми и нероми, с цел подобряване на приема на мерките.


