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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. pripomína, že Komisia má osobitnú zodpovednosť pri podpore európskej rámcovej 
stratégie pre začlenenie Rómov pre národné integračné plány;

2.  v záujme zabezpečiť, aby sa fondy dostali k Rómom v núdzi a priniesli im trvalé zmeny v 
životoch vyzýva Komisiu a členské štáty ku skutočnému záväzku začať cielenejšie, 
komplexnejšie a flexibilnejšie programy s dlhším časovým pokrytím a teritoriálnym 
významom, zamerané na problematiku chudoby prímestských a vidieckych oblastí 
s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, s osobitným dôrazom na zlepšenie bývania, 
ktoré nespĺňa normy a na odstraňovanie segregácie rómskych štvrtí;

3. vyzýva k vypracovaniu prieskumov sociálno-hospodárskej situácie (najmä v oblasti 
vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti) Rómov a vyzýva medzinárodné 
organizácie, aby sa v rámci svojich všeobecných prieskumov týmito otázkami zaoberali 
a pomohli tak stanoviť konkrétne ciele;

4. vyzýva Komisiu, aby zriadila osobitný orgán, ktorý bude sledovať činnosť členských 
štátov pri čerpaní európskych fondov a tiež naliehavo žiada o zozbieranie údajov, v súlade 
so smernicami o ochrane údajov, o účinnosti európskych fondov, aby sa mohli vytvoriť 
politiky založené na faktoch;

5. domnieva sa, že tiež existuje potreba nových predpisov o prideľovaní európskych 
štrukturálnych fondov na stanovenie podmienenosti v rámci odstraňovania segregácie 
a zabezpečenia rovnakého prístupu Rómov k verejným službám;

6. vyzýva Komisiu, aby postupne zaviedla povinné inštitucionálne záruky s cieľom
uplatňovať hľadisko opatrení nediskriminácie a anti-segregácie a tiež sledovať 
uplatňovanie tohto hľadiska;

7. naliehavo žiada Komisiu, aby poskytla vhodné nástroje, ktoré usmernia členské štáty pri 
zabezpečovaní komplementarity medzi ESF, EFRR a Európskym poľnohospodárskym 
fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV), aby začleňovanie Rómov napredovalo;

8. vyzýva Komisiu ku zmene regulačného rámca krížového financovania, zníženiu 
byrokratického zaťaženia, zjednodušeniu postupov na získanie fondov EÚ a tiež žiada 
členské štáty, aby zaviedli jednoduchý a normatívny postup financovania a použili 
globálne granty;

9. vyzýva ku zriadeniu európskych orgánov rozvoja s miestnou rozhodovacou právomocou 
v členských štátoch s veľkými rómskymi komunitami, aby sa zabezpečilo financovanie 
rozvoja z prostriedkov EÚ pre podporu správnych miestnych iniciatív;

10. naliehavo žiada vytvorenie referenčných hodnôt, ukazovateľov, nezávislých 
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monitorovacích mechanizmov a mechanizmov na hodnotenie vplyvu, ktoré vyhodnotia 
účinnosť a hmatateľné výsledky programov namiesto overovania len toho, či projekty, 
ktoré dostali granty, splnili úradné formality;

11. vyzýva členské štáty, aby stanovili konkrétne a špecifické ciele, ktoré sú presné 
a merateľné, zamerané na sociálne začleňovanie Rómov pri transpozícii cieľov v rámci 
stratégie Európa 2020 v oblasti chudoby a sociálneho začleňovania do národných 
programov a naliehavo žiada opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť stanovené ciele; 

12. zdôrazňuje nevyhnutnosť komplexných programov prispôsobených osobitným potrebám 
rómskych komunít a v tomto kontexte existuje potreba poskytnúť Rómom prístup 
k osobným službám v mieste ich bydliska; 

13. domnieva sa, že rómske a nerómske organizácie, miestne, regionálne a národné orgány 
a európske orgány by mali v priebehu celého procesu konať spoločne a deliť sa o 
zodpovednosť;

14. domnieva sa, že sociálne začleňovanie Rómov nie je možné bez vytvorenia a posilnenia 
zastúpenia ich záujmov a občianskych aktivít prostredníctvom mimovládnych organizácií 
na národnej a európskej úrovni;

15. domnieva sa, že je nevyhnutné navrhnúť, vytvoriť, uskutočniť a vyhodnotiť politiky 
začleňovania Rómov v spolupráci s miestnymi úradmi, rómskymi a nerómskymi 
skupinami obyvateľstva s cieľom zlepšiť prijímanie politík.


