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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que incumbe à Comissão a responsabilidade particular de promover uma 
estratégia-quadro da União Europeia sobre os ciganos em matéria de planos de integração 
nacionais; 

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros – com o objectivo de velar por que os fundos 
beneficiem os ciganos necessitados e lhes permitam fazer progressos duradouros nas suas 
vidas – a comprometerem-se verdadeiramente a lançar programas mais complexos, 
flexíveis e orientados para objectivos, com uma maior duração e mais pertinentes a nível 
territorial, a fim de resolver o problema da pobreza suburbana e rural, garantir a 
sustentabilidade e colocar uma tónica particular na melhoria da habitação e na 
desagregação de bairros de ciganos;  

3. Solicita que sejam realizados estudos sobre a situação socioeconómica dos ciganos 
(principalmente em termos de educação, saúde, habitação e emprego) e convida as 
organizações internacionais a desenvolverem estas questões nos seus estudos gerais, a fim 
de contribuir para a fixação de objectivos específicos; 

4. Convida a Comissão a instituir um organismo especial para monitorizar o desempenho 
dos Estados-Membros na absorção dos fundos da UE, e insta a que se proceda a uma 
recolha de dados a título urgente, tomando em consideração as directivas relativas à 
protecção dos dados e à eficácia dos fundos da UE, tendo em vista a elaboração de 
políticas fundamentadas; 

5. Considera que é igualmente necessário adoptar novos actos legislativos relativos à 
atribuição dos fundos estruturais que estabeleçam como condições a eliminação de 
segregação e a garantia da igualdade de acesso dos ciganos aos serviços públicos;

6. Convida a Comissão a introduzir progressivamente garantias institucionais obrigatórias 
para a integração de medidas contra a discriminação e a segregação e a controlar esta 
integração;

7. Insta a Comissão a fornecer instrumentos adequados para ajudar os Estados-Membros a 
garantirem a complementaridade entre o Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, a fim 
de fazer avançar a inclusão dos ciganos;

8. Solicita à Comissão que altere o quadro regulamentar do financiamento cruzado, reduza 
os encargos burocráticos, simplifique os procedimentos para aceder aos fundos da União e 
exija aos Estados-Membros que introduzam procedimentos de financiamento simples e 
normativos e recorram às subvenções globais;

9. Insta à instituição nos Estados-Membros de organismos de desenvolvimento da UE com 



PE452.812v01-00 4/4 PA\839337PT.doc

PT

poder de decisão a nível local que incluam grandes comunidades de ciganos, a fim de 
assegurar que o financiamento da UE seja orientado para o desenvolvimento e apoie as 
boas iniciativas locais;

10. Solicita que sejam urgentemente criados parâmetros de referência, indicadores e 
mecanismos de monitorização e de avaliação do impacto independentes a fim de avaliar a 
eficácia e os resultados concretos dos programas, em vez de se verificar simplesmente se 
os projectos beneficiários de subsídios respeitaram as formalidades processuais;

11. Convida os Estados-Membros a fixarem objectivos concretos e específicos, bem como 
objectivos precisos e mensuráveis, sobre a inclusão social dos ciganos aquando da 
transposição dos objectivos da Estratégia Europa 2020 em matéria de pobreza e inclusão 
social para os programas nacionais, e apela à adopção urgente de medidas que visem a 
aplicação dos objectivos específicos; 

12. Salienta que é essencial a adopção de programas complexos adaptados às necessidades 
específicas das comunidades de ciganos e que, neste contexto, é necessário fornecer aos 
ciganos o acesso a serviços personalizados no terreno; 

13. Considera que as organizações compostas por ciganos e não ciganos, as autoridades 
locais, regionais e nacionais e os organismos da UE devem empreender acções 
concertadas e assumir responsabilidades durante todo o processo;

14. Considera que a inclusão social dos ciganos não é possível sem a criação e o reforço da 
representação dos seus interesses e actividades civis através de ONG a nível nacional e 
europeu;

15. Considera que é necessário conceber, desenvolver, aplicar e avaliar as políticas de 
inclusão dos ciganos em colaboração com a autoridades locais e com as comunidades de 
ciganos e não ciganos a fim de melhorar a aceitação das medidas.


