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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește responsabilitatea specială a Comisiei în promovarea unei strategii-cadru a UE 
privind populația rroma pentru planurile naționale de integrare; 

2. solicită un angajament real, pentru asigurarea bunei utilizări a fondurilor destinate 
rromilor și a progreselor în viața acestora, din partea Comisiei și a statelor membre, de 
lansare a unor programe mai bine țintite, complexe și flexibile, pe perioade mai lungi și 
suprafețe mai semnificative, de eradicare a sărăciei rurale și suburbane și de realizare a 
unei sustenabilități, cu accent special pe îmbunătățirea condițiilor locative și desegregarea 
cartierelor locuite de rromi; 

3. solicită monitorizarea situației socio-economice a rromilor (mai ales educația, sănătatea, 
condițiile de trai și de muncă) și invită organizațiile internaționale să includă aceste 
subiecte în monitorizările generale întreprinse, în vederea stabilirii unor obiective 
specifice; 

4. invită Comisia să instituie un organism special de monitorizare a progreselor statelor 
membre în absorbția de fonduri UE și solicită colectarea urgentă de date, cu respectarea 
directivelor privind protecția datelor, privitoare la rezultatele utilizării acestor fonduri, 
pentru elaborarea de politici realiste; 

5. consideră că sunt necesare noi reglementări cu privire la alocarea fondurilor structurale 
pentru a stabili condițiile necesare eliminării segregării rromilor și asigurării accesului 
egal al acestora la serviciile publice;

6. invită Comisia să introducă treptat garanții instituționale obligatorii de consolidare a 
măsurilor nediscriminatorii și antisegregaționiste, cu monitorizare adecvată;

7. îndeamnă Comisia să furnizeze instrumente adecvate pentru statele membre, de asigurare 
a complementarității între FSE, FEDR și Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală, în beneficiul includerii rromilor;

8. invită Comisia să modifice cadrul de reglementare a finanțării, să diminueze obstacolele 
birocratice, să simplifice procedurile de aplicare pentru fonduri UE și solicită statelor 
membre să introducă proceduri simple și normative de finanțare și să facă recurs la 
subvenții globale;

9. solicită instituirea de organisme de dezvoltare UE cu competențe locale în statele membre 
cu comunități importante de rromi, pentru a asigura o finanțare UE de dezvoltare în 
folosul inițiativelor locale de valoare;

10. solicită elaborarea de urgență a unor standarde, indicatori, mecanisme de evaluare a 
impactului și de monitorizare independentă, pentru evaluarea eficienței și a rezultatelor
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tangibile ale programelor, față de simpla verificare a respectării formalităților procedurale 
în cazul proiectelor ce beneficiază de subvenții;

11. invită statele membre să stabilească obiective concrete, detaliate și măsurabile cu privire 
la integrarea socială a rromilor cu ocazia transpunerii în programele naționale a 
obiectivelor de integrare socială și reducere a sărăciei ale strategiei UE 2020 și solicită 
măsuri urgente de asigurare a atingerii obiectivelor propuse; 

12. subliniază faptul că programe complexe, adaptate nevoilor specifice ale comunităților 
rroma, sunt esențiale și că, în acest context, este necesară furnizarea de acces la servicii 
specifice la fața locului pentru populația rroma; 

13. consideră că este necesară o acțiune concertată, cu responsabilitate comună, pe parcursul 
întregului proces, din partea organizațiilor de rromi, a altor organizații implicate, a 
autorităților locale, regionale, naționale și a instituțiilor UE;

14. consideră că integrarea socială a rromilor nu este posibilă fără asigurarea unei reprezentări 
solide a intereselor acestora și fără activități civile prin intermediul ONG-urilor la nivel 
național și european;

15. consideră că este necesară elaborarea, dezvoltarea, implementarea și evaluarea politicilor 
de integrare a rromilor în cooperarea cu autoritățile locale și cu populațiile de rromi și de 
alte etnii, pentru a îmbunătăți șansele de reușită ale politicilor.


