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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att kommissionen har ett särskilt ansvar för att främja en 
europeisk ramstrategi för romer i nationella integrationsplaner.

2. Europaparlamentet efterlyser – i syfte att försäkra att medel når de romer som är i behov 
av hjälp och att skapa långvariga förbättringar i deras liv – att kommissionen och 
medlemsstaterna gör ett åtagande för att sätta igång mer målorienterade, komplexa och 
anpassningsbara program med längre tidsperspektiv och större territoriell relevans som 
bemöter fattigdomsproblematiken i förorter och på landsbygden. Detta för att säkerställa 
hållbarheten och framför allt för att förbättra undermåliga bostäder och minska 
segregeringen i romska bostadsområden.

3. Europaparlamentet efterlyser undersökningar av romernas socioekonomiska situation 
(framför allt beträffande utbildning, hälsa, bostäder och sysselsättning) och uppmanar 
internationella organisationer att vidareutveckla dessa frågor som en del av deras allmänna 
undersökningar, för att underlätta att sätta upp specifika mål.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bilda ett särskilt organ för att övervaka 
medlemsstaternas förmåga att absorbera EU-medel. Parlamentet vill också se till att man 
snarast börjar samla in data – dock med beaktande av dataskyddsdirektivet – om 
EU-medlens effektivitet, i syfte att utveckla en evidensbaserad politik.

5. Europaparlamentet bedömer att det även finns ett behov av nya förordningar om 
fördelningen av strukturfonder för att ställa villkoren angående elimineringen av 
segregation och försäkrandet om romernas jämlika tillgång till offentliga tjänster.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gradvis införa obligatoriska institutionella 
garantier för integrering av åtgärder mot diskriminering och segregation, och även för att 
övervaka denna integrering.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt ta fram lämpliga verktyg 
för att vägleda medlemsstaterna i arbetet med att se till att ESF, Eruf och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) kompletterar varandra för 
att förstärka integrationen av romerna.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra regelverket för korsfinansiering, 
minska byråkratiska bördor, förenkla förfarandena för EU-medel och även kräva att 
medlemsstaterna inför enkla och normativa finansieringsförfaranden och använder sig av 
globalt stöd.

9. Europaparlamentet efterlyser skapandet av EU-organ med lokal bestämmanderätt i 
medlemsstater med hög andel romer, för att trygga utvecklingsinriktade EU-medel till 
stöd för goda lokala initiativ.
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10. Europaparlamentet efterlyser en snar utveckling av referensvärden, indikatorer, oberoende 
övervakning och mekanismer för konsekvensanalys för att bedöma programmens 
effektivitet och konkreta resultat snarare än att endast kontrollera att projekt som blivit 
tilldelade medel har uppfyllt de formella kraven.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsländerna att ställa upp konkreta och specifika mål 
som är detaljerade och mätbara för att socialt integrera romerna medan man överför 
Europa 2020-målen om fattigdom och social integration till nationella program. 
Parlamentet efterlyser också snarast åtgärder för att förstärka insatserna för de uppsatta 
målen.

12. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att skapa komplexa program som är 
anpassade till romernas specifika behov, samt att man i detta sammanhang behöver ge 
romerna tillgång till individanpassade tjänster på plats.

13. Europaparlamentet bedömer att det krävs gemensamma åtgärder och ansvar under hela 
processen, både av romska och ickeromska organisationer och av lokala, regionala och 
nationella myndigheter samt av EU-organ.

14. Europaparlamentet anser att social integrering av romerna inte är möjlig utan att man 
skapar och stärker deras intressebevakning och samhällsengagemang genom icke-statliga 
organisationer på nationell och europeisk nivå.

15. Europaparlamentet bedömer att det är nödvändigt att utforma, utveckla, genomföra och 
bedöma politiken för romernas integration i samarbete med lokala myndigheter och med 
romska och ickeromska befolkningsgrupper för att öka acceptansen av politiken.


