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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że Komisja ponosi szczególną odpowiedzialność za promowanie 
europejskiej strategii ramowej w sprawie Romów w krajowych planach integracji; 

2. domaga się – z myślą o dopilnowaniu, aby środki dotarły do potrzebujących Romów, 
przynosząc trwałe korzyści w ich życiu – rzeczywistego zaangażowania ze strony Komisji
i państw członkowskich w uruchamianie bardziej ukierunkowanych, kompleksowych
i elastycznych programów o dłuższym czasie trwania i większym zasięgu terytorialnym,
w celu rozwiązania problemu ubóstwa na obszarach podmiejskich i wiejskich, 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na poprawę 
warunków mieszkaniowych i desegregację dzielnic romskich; 

3. domaga się przeprowadzenia badań na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów 
(głównie w odniesieniu do edukacji, zdrowia, warunków mieszkaniowych i zatrudnienia)
i zachęca międzynarodowe organizacje do opracowania tych kwestii w ramach ogólnych 
badań, by pomóc w określeniu sprecyzowanych celów; 

4. zwraca się do Komisji, aby utworzyła specjalny organ śledzący postępy państw 
członkowskich w wykorzystywaniu środków UE i pilnie wzywa również do gromadzenia 
danych dotyczących skuteczności udzielania pomocy finansowej przez UE,
z uwzględnieniem dyrektyw w sprawie ochrony danych, w celu rozwoju polityki 
formułowanej w oparciu o fakty; 

5. uznaje, że konieczne jest ponadto przyjęcie nowych aktów legislacyjnych dotyczących 
przydziału funduszy strukturalnych, które określą wymogi dotyczące zwalczania 
segregacji i zapewnienia równego dostępu Romów do usługi użyteczności publicznej;

6. wzywa Komisję do stopniowego wprowadzania obowiązkowych gwarancji 
instytucjonalnych dotyczących włączania środków walki z dyskryminacją i segregacją 
oraz do monitorowania tego procesu;

7. nalega, aby Komisja dostarczyła właściwych instrumentów wytyczających kierunek 
działań państw członkowskich w zakresie zabezpieczenia komplementarności pomiędzy 
EFS, EFRR i Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) w celu dalszej integracji Romów;

8. zwraca się do Komisji o zmianę ram regulacyjnych finansowania krzyżowego, 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, uproszczenie procedur dotyczących funduszy 
UE, a także o nałożenie na państwa członkowskie wymogu wprowadzenia prostych
i normatywnych procedur finansowania oraz korzystania z dotacji globalnych;

9. domaga się utworzenia w państwach członkowskich zamieszkiwanych przez duże grupy 
społeczności romskiej organów UE odpowiedzialnych za rozwój, wyposażonych w prawo 
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do podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, aby zabezpieczyć finansowanie z UE, 
zorientowane na rozwój, dla wsparcia dobrych lokalnych inicjatyw;

10. wzywa do pilnego opracowania wzorców, wskaźników oraz niezależnych mechanizmów 
monitorowania i oceny wpływu, które posłużą do oceny skuteczności i wymiernych 
rezultatów programów, w miejsce zwykłej kontroli wykazującej, czy w przypadku 
projektów otrzymujących dotacje wypełniono wszystkie formalności proceduralne;

11. apeluje, aby państwa członkowskie w procesie transpozycji celów strategii Europa 2020 
dotyczących ubóstwa i integracji społecznej do swoich programów krajowych wyznaczyły 
konkretne i specyficzne zadania oraz szczegółowe i wymierne cele w zakresie integracji 
społecznej Romów oraz pilnie domaga się przyjęcia środków w celu egzekwowania 
realizacji przyjętych założeń; 

12. podkreśla, że kluczowe znacznie mają złożone programy dostosowane do specyficznych 
potrzeb społeczności romskich i że w związku z tym należy zapewnić Romom dostęp do 
zindywidualizowanych usług na miejscu; 

13. uważa, że w czasie całego procesu integracji konieczne jest podjęcie wspólnego działania
i odpowiedzialności przez organizacje romskie i organizacje ludności nieromskiej, władze 
lokalne, regionalne i krajowe oraz organy UE;

14. jest zadania, że integracja społeczna Romów nie jest możliwa bez stworzenia
i wzmocnienia reprezentacji ich interesów i działalności obywatelskiej za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych na szczeblu krajowym i europejskim;

15. uznaje, że inicjatywy w ramach strategii integracji Romów powinny być planowane, 
opracowywane, realizowane i oceniane w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi oraz 
grupami ludności romskiej i nieromskiej celem zwiększenia aprobaty dla tych strategii.


