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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že Komise má zvláštní zodpovědnost za prosazování rámcové strategie pro 
romskou menšinu; 

2. v zájmu zajištění toho, aby se finanční prostředky dostaly k strádajícím Romům a přispěly 
k dlouhodobému zlepšení jejich životní situace, žádá, aby se Komise a členské státy 
skutečně odhodlaly k zahájení cílených, ucelených a flexibilních dlouhodobých programů 
s větší územní působností, které budou řešit problémy chudoby v předměstských a 
venkovských oblastech, zajistí udržitelnost a zvláštní pozornost budou věnovat zlepšení 
nevyhovujících podmínek bydlení a odstranění segregace romských čtvrtí; 

3. žádá, aby byla provedena šetření ohledně sociálně-ekonomické situace Romů (hlavně 
pokud jde o vzdělání, zdraví, bydlení a zaměstnanost), a vyzývá mezinárodní organizace, 
aby se v rámci svých všeobecných šetření na tyto otázky podrobněji zaměřily, a pomohly 
tak stanovit konkrétní cíle; 

4. vyzývá Komisi k vytvoření zvláštního subjektu, který bude sledovat čerpání prostředků 
EU v jednotlivých členských státech, a dále naléhavě žádá o to, aby byl s ohledem na 
směrnice o ochraně údajů proveden sběr údajů o efektivnosti finančních prostředků EU 
s cílem vytvořit politiky vycházející z konkrétních zjištění; 

5. soudí, že je rovněž nezbytné přijmout nové právní předpisy o přidělování prostředků ze 
strukturálních fondů a v nich stanovit podmínky týkající se odstranění segregace a 
zajištění rovnocenného přístupu Romů k veřejným službám;

6. vyzývá Komisi k tomu, aby postupně zaváděla povinné institucionální záruky, že opatření 
k odstranění diskriminace a segregace budou začleněna do všech oblastí, a aby rovněž 
sledovala, zda k tomuto začleňování skutečně dochází;

7. naléhavě žádá Komisi, aby poskytla vhodné nástroje, kterými se mohou členské státy řídit, 
mají-li zajistit vzájemné doplňování ESF, EFRR a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) za účelem lepšího začlenění Romů;

8. vyzývá Komisi, aby změnila regulační rámec křížového financování, snížila 
administrativní zátěž, zjednodušila postupy pro získávání prostředků EU a aby také po 
členských státech požadovala zavedení jednoduchých a normativních postupů financování 
a využívání globálních grantů;

9. vyzývá k vytvoření subjektů EU působících v oblasti rozvoje, které budou moci 
v členských státech s početnými romskými komunitami přijímat rozhodnutí na místní 
úrovni, aby zajistily financování rozvoje z prostředků EU v případě prospěšných místních 
iniciativ;

10. naléhavě žádá, aby namísto provádění kontroly zaměřené pouze na to, zda projekty 
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podporované z grantů splnily procedurální formality, byla vytvořena hodnotící kritéria, 
ukazatele, nezávislé monitorovací mechanismy a mechanismy posuzování dopadu, na 
jejichž základě by se hodnotila efektivita a konkrétní výsledky těchto programů;

11. žádá členské státy, aby při provádění cílů strategie Evropa 2020 týkajících se chudoby a 
sociálního začleňování ve svých národních programech určily konkrétní a specifické 
úkoly a stanovily podrobné a měřitelné cíle v oblasti sociálního začleňování Romů, a 
naléhavě žádá o přijetí opatření, která napomohou k dosažení vytýčených cílů; 

12. zdůrazňuje, že zásadní význam mají ucelené programy, které jsou přizpůsobeny 
specifickým potřebám romských komunit, a že je v této souvislosti nezbytné zajistit 
Romům přístup k individualizovaným službám přímo na místě; 

13. soudí, že je třeba, aby romské i neromské organizace, místní, regionální i celostátní 
orgány a subjekty EU během celého procesu postupovaly společně a nesly za něj 
společnou odpovědnost;

14. domnívá se, že sociální začleňování Romů nelze uskutečnit, aniž by došlo k vytvoření a 
posílení zastoupení jejich zájmové skupiny a občanské aktivity prostřednictvím 
nevládních organizací na vnitrostátní i evropské úrovni;

15. pokládá za nezbytné, aby byly ve spolupráci s místními orgány a skupinami zastupujícími 
romské i neromské obyvatelstvo navrženy, rozvíjeny, prováděny a hodnoceny politiky 
začleňování Romů s cílem zlepšit všeobecné přijímání těchto politik.


