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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. opozarja, da je Komisija posebej odgovorna, da spodbuja okvirno strategijo EU o Romih 
za nacionalne načrte vključevanja; 

2. poziva – v želji, da sredstva dosežejo Rome v stiski in pripomorejo k trajnemu napredku v 
njihovem življenju – k resnični zavezanosti Komisije in držav članic k izvajanju bolj 
ciljno usmerjenih, kompleksnih in prožnih programov, ki bodo dolgotrajnejši in bolj 
ozemeljsko ustrezni ter bodo obravnavali revščino v predmestjih in na podeželju, 
zagotavljali trajnostnost in poseben poudarek namenili izboljšanju podstandardnih 
stanovanjskih razmer in desegregaciji romskih sosesk; 

3. se zavzema za raziskave socialno-ekonomskega položaja Romov (zlasti glede 
izobraževanja, zdravja, stanovanjskih razmer in zaposlenosti) ter poziva mednarodne 
organizacije, naj te teme vključijo v svoje splošne raziskave in tako pripomorejo k 
oblikovanju specifičnih ciljev; 

4. poziva komisijo, naj ustanovi poseben organ, ki bo spremljal uspešnost držav članic pri 
črpanju sredstev iz skladov EU, ter nujno poziva k zbiranju podatkov o učinkovitosti 
skladov EU, ob upoštevanju direktiv o varovanju podatkov, da bi lahko razvijali z dejstvi 
utemeljene politike; 

5. meni, da so potrebni tudi novi predpisi glede dodeljevanja sredstev iz strukturnih skladov, 
da bi določili pogojevanje v zvezi z odpravo segregacije in Romom zagotovili enak dostop 
do javnih storitev;

6. poziva Komisijo, naj postopno uvaja obvezna institucionalna jamstva za vključevanje 
ukrepov nediskriminacije in protisegregacije ter naj izvajanje tudi spremlja;

7. poziva Komisijo, naj vzpostavi ustrezne instrumente za usmerjanje držav članic k 
zagotavljanju dopolnjevanja med Evropskim socialnim skladom, Evropskim skladom za 
regionalni razvoj in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja za spodbujanje 
vključevanja Romov;

8. poziva Komisijo, naj spremeni zakonodajni okvir za navzkrižno financiranje, zmanjša 
birokratsko breme, poenostavi postopke za sklade EU ter od držav članic zahteva, da 
uvedejo enostavne in normativne postopke financiranja ter se poslužujejo globalnih 
nepovratnih sredstev;

9. poziva k ustanovitvi razvojnih organov EU z lokalnimi pooblastili za odločanje v državah 
članicah z velikimi romskimi skupnostmi, da se zagotovi razvojno usmerjeno financiranje 
EU v podporo dobrim lokalnim pobudam;

10. nujno poziva k razvoju primerjalnih meril uspešnosti, kazalnikov ter mehanizmov za 
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neodvisno spremljanje in ocenjevanje učinka, da bi ocenili učinkovitost in oprijemljive 
rezultate programov in ne le preverjali, ali projekti, ki prejemajo nepovratna sredstva, 
izpolnjujejo postopkovne formalnosti;

11. poziva države članice, naj pri prenosu ciljev s področja revščine in socialne vključenosti iz 
strategije Evropa 2020 v nacionalne programe določijo konkretne in specifične usmeritve 
ter podrobne in merljive cilje v zvezi z vključevanjem Romov v družbo, ter nujno poziva 
k sprejetju ukrepov za izpolnitev zastavljenih ciljev; 

12. poudarja, da so kompleksni programi, prilagojeni posebnim potrebam romskih skupnosti, 
bistvenega pomena in da je v tem okviru treba Romom zagotoviti dostop do storitev, 
prilagojenih posamezniku, na kraju samem; 

13. meni, da sta med celotnim procesom potrebna usklajeno delovanje in odgovornost 
romskih in neromskih organizacij, lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov ter 
organov EU;

14. meni, da socialna vključenost Romov ni mogoča, ne da bi vzpostavili in krepili zastopanje 
njihovih interesov ter civilno dejavnost prek nevladnih organizacij na nacionalni in 
Evropski ravni;

15. meni, da je politike vključevanja Romov treba oblikovati, razvijati, izvajati in vrednotiti v 
sodelovanju z lokalnimi organi ter z romskimi in neromskimi skupinami prebivalstva, da 
bi izboljšali sprejetost politik.


