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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at Kommissionen har et særligt ansvar for at fremme en EU-rammestrategi for 
nationale integrationsplaner for romaer; 

2. opfordrer med henblik på at sikre, at midlerne når de trængende romaer og medfører 
langvarige forbedringer i deres liv, til, at Kommissionen og medlemsstaterne reelt 
forpligter sig til at iværksætte mere målrettede, komplekse og fleksible programmer med 
en længere tidsdækning og større territorial relevans, der tager fat på problemet med 
fattigdom i by- og landområder, sikrer bæredygtighed og lægger særlig vægt på at 
forbedre boliger af dårlig standard og bekæmpe segregation af romakvarterer; 

3. opfordrer til at undersøge romaernes socioøkonomiske situation (navnlig vedrørende 
uddannelse, sundhed, bolig og beskæftigelse) og opfordrer internationale organisationer til 
at arbejde med disse spørgsmål som et led i deres generelle undersøgelser for at hjælpe 
med at fastsætte specifikke mål; 

4. opfordrer Kommissionen til at oprette et særligt organ til at overvåge, hvor effektivt 
medlemsstater udnytter EU-midlerne, og opfordrer endvidere indtrængende til, at man 
under hensyn til databeskyttelsesdirektiverne indsamler data om EU-midlernes effektivitet 
med henblik på at udforme evidensbaserede politikker; 

5. mener, at der også er brug for nye forskrifter for tildelingen af strukturfondene, således at 
der kan fastsættes betingelser vedrørende afskaffelse af segregation og sikring af lige 
adgang for romaer til offentlige tjenester;

6. opfordrer Kommissionen til gradvis at indføre obligatoriske institutionelle garantier for 
integrationen af foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og segregation og 
ligeledes til at overvåge denne integration;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe passende instrumenter med 
henblik på at vejlede medlemsstaterne i arbejdet med at sikre komplementaritet mellem 
ESF, EFRU og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) for at fremme romanernes inklusion;

8. opfordrer Kommissionen til at ændre den lovgivningsmæssige ramme for 
krydsfinansiering, reducere de bureaukratiske byrder, forenkle procedurerne for EU-
midler og ligeledes kræve, at medlemsstaterne indfører enkle og normgivende 
finansieringsprocedurer og anvender globaltilskud;

9. opfordrer til, at der oprettes EU-udviklingsorganer med lokal beslutningskompetence i 
medlemsstater med store romasamfund med henblik på at sikre udviklingsorienterede EU-
midler til støtte for gode lokale initiativer;
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10. opfordrer til, at der hurtigst muligt udarbejdes benchmarks, indikatorer, uafhængig 
overvågning og konsekvensanalysemekanismer til evaluering af programmernes 
effektivitet og konkrete resultater frem for udelukkende at kontrollere, at projekter, der 
modtager ydelser, har opfyldt de proceduremæssige formaliteter;

11. opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte konkrete og specifikke målsætninger og 
detaljerede og målbare mål for den sociale inklusion af romaerne, når Europa 2020-
strategien gennemføres i nationale programmer, og opfordrer indtrængende til, at der 
træffes foranstaltninger til at fremme opfyldelsen af de fastlagte mål; 

12. understreger, at det er afgørende med komplekse programmer tilpasset romasamfundenes 
specifikke behov, og at det i denne forbindelse er nødvendigt at give romaerne adgang til 
personlige tjenesteydelser på stedet; 

13. mener, at organisationer for romaer og ikke-romaer, lokale, regionale og lokale 
myndigheder samt EU's organer bør gøre en fælles indsats og tage ansvar gennem hele 
processen;

14. mener, at den sociale integration af romaer ikke er mulig, uden at man skaber og styrker 
repræsentationen af deres interesser og civile aktiviteter gennem ngo'er på nationalt og 
europæisk niveau;

15. mener, at det er nødvendigt at udforme, udarbejde, gennemføre og evaluere politikker for 
inklusion af romaer i samarbejde med lokale myndigheder og med romabefolkningen med 
henblik på at forbedre accepten af politikkerne.


