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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. emlékeztet a Bizottság külön felelősségére a nemzeti integrációs tervekre vonatkozó uniós 
roma keretstratégia előmozdításában; 

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a tényleges kötelezettségvállalásra – annak 
biztosítása érdekében, hogy a pénzeszközök eljussanak a nélkülöző romákhoz és hosszú 
távú javulást eredményezzenek életükben – olyan, célorientáltabb, összetett és rugalmas 
programok indítására, melyek hosszabb távra szólnak és nagyobb területre vonatkoznak és 
amelyek kezelik a városkörnyéki és vidéki szegénységet, biztosítják a fenntarthatóságot és 
külön hangsúlyt fektetnek a rossz lakhatási körülmények javítására és a romák által lakott 
kerületek szegregációjának megszüntetésére; 

3. a romák társadalmi-gazdasági helyzetére (elsősorban az oktatásra, az egészségügyre, a 
lakhatásra és a foglalkoztatásra) vonatkozó felmérések készítésére szólít fel, és felszólítja 
a nemzetközi szervezeteket, hogy általános vizsgálataik részeként dolgozzanak ezeken a 
kérdéseken az egyedi célok felállításának elősegítésére; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy külön testületet, amely ellenőrzi a 
tagállamok teljesítményét az uniós pénzeszközök befogadása terén, és felszólít az uniós 
alapok hatékonyságára vonatkozó adatok sürgős – az adatvédelmi irányelveket figyelembe 
vevő – begyűjtésére a tényeken alapuló politikák kidolgozása érdekében; 

5. úgy véli, hogy a strukturális alapok elosztására vonatkozó új rendeletekre is szükség van, 
ahhoz hogy feltételeket állapítsanak meg a szegregáció megszüntetése és a romák 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének biztosítása terén;

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozatosan vezessen be kötelező intézményi garanciákat a 
megkülönböztetés elleni küzdelem és a szegregáció elleni intézkedések fő szerepének 
biztosítására, valamint felhív ez utóbbi nyomon követésére;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy bocsásson rendelkezésre megfelelő eszközöket, amelyek 
iránymutatással szolgálnak a tagállamok részére az ESZA, az ERFA és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) közötti komplementaritás biztosításához 
a romák beilleszkedésének elősegítése érdekében;

8. felhívja a Bizottságot, hogy változtassa meg a keresztfinanszírozás szabályozási keretét, 
csökkentse a bürokratikus terheket, egyszerűsítse az uniós pénzeszközökre vonatkozó 
eljárásokat, valamint követelje meg a tagállamoktól, hogy vezessenek be egyszerű és 
normatív finanszírozási eljárásokat és használják ki a globális támogatásokat;

9. felszólít a jó helyi kezdeményezéseket támogató, fejlesztés-orientált uniós finanszírozás 
biztosítása érdekében helyi döntéshozói hatalommal bíró uniós fejlesztési testületek 
felállítására azokban a tagállamokban, melyekben nagyszámú roma közösség él;
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10. felszólít referenciaértékek, mutatók, független ellenőrzési és hatásértékelő 
mechanizmusok sürgős kidolgozására a programok hatékonyságának és kézzel fogható 
eredményeinek kiértékelésére mindössze annak ellenőrzése helyett, hogy a támogatott 
projektek megfelelnek-e az eljárásbeli előírásoknak;

11. felhívja a tagállamokat, hogy a romák beilleszkedését illetően fektessenek le konkrét és 
specifikus célkitűzéseket, illetve részletes és mérhető célokat az Európa 2020 stratégia 
szegénységre és társadalmi beilleszkedésre vonatkozó célkitűzéseinek a nemzetei 
programokba való átültetésekor, valamint felszólít a tervbe vett célok teljesítését 
kötelezővé tévő intézkedések sürgős meghozatalára; 

12. hangsúlyozza, hogy a roma közösségek speciális szükségleteihez igazított összetett 
programok döntő fontosságúak, ezért a romáknak a helyszínen kell biztosítani a személyre 
szabott szolgáltatásokhoz való hozzáférést; 

13. úgy véli, hogy a folyamat teljes egésze során koncentrált fellépés és felelősség szükséges 
a roma és a nem roma szervezetek, a helyi, regionális és nemzeti hatóságok, illetve az 
uniós testületek részéről;

14. úgy véli, hogy a romák társadalmi beilleszkedése nem lehetséges az érdekképviseletük és 
civil tevékenységeik kialakítása és a nem kormányzati szervezetek általi megerősítése 
nélkül nemzeti és európai szinten;

15. szükségesnek tartja a roma beilleszkedési politikáknak a helyi hatóságok illetve a roma és 
nem roma lakosságot képviselő csoportok együttműködésében való megtervezését, 
kidolgozását, végrehajtását és értékelését e politikák elfogadottságának javítása 
érdekében.


