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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите 
(2010/2276(INI))

Европейският парламент,
– като взе предвид член 21 от Хартата на основните права относно 

недискриминацията,

– като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз, в който човешкото 
достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и 
зачитането на правата на човека са определени като ценностите, на които се 
основава Европейският съюз,

– като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз, с който на ЕС се 
предоставя правомощието да се бори срещу социалното изключване и 
дискриминацията, да насърчава социалната справедливост и закрила и да насърчава 
икономическото, социалното и териториалното сближаване,

– като взе предвид член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, с който се 
дава правно основание за действия на Съюза, ако целите на предвиденото действие 
не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а могат да 
бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза,

– като взе предвид членове 9 и 10 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, с които Съюзът се задължава да взема предвид – като хоризонтално изискване 
– насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална 
закрила, борбата срещу социалното изключване и постигането на високо равнище 
на образование, обучение и опазване на човешкото здраве, както и борбата срещу 
дискриминацията, основана на раса или етническа принадлежност,

– като взе предвид член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
който предоставя на Съвета правомощието да предприема необходимите мерки за 
борба с дискриминацията, основана на расата или етническия произход,

– като взе предвид член 151 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в 
който насърчаването на заетостта, подобряването на условията на живот и труд и 
осигуряването на подходяща социална закрила са определени като цели на Съюза и 
на държавите-членки,

– като взе предвид член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в 
който се определят областите, в които Съюзът подкрепя и допълва дейностите на 
държавите-членки, и по-специално член 153, параграф 1, буква з) относно 
интегрирането на лицата, изключени от пазара на труда, и член 153, параграф 1, 
буква й) относно борба срещу социалната изолация,

– като взе предвид член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(„клаузата за гъвкавост”), в който се предвижда приемането на подходящи мерки за 
постигане на целите, определени в Договорите,
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– като взе предвид Дял XVIII от Договора за функционирането на Европейския съюз 
относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, 

– като взе предвид своята резолюция от 28 април 2005 г. относно положението на 
ромите в Европейския съюз1,

– като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно положението на 
жените от ромски произход в Европейския съюз2,

– като взе предвид своята резолюция oт 15 ноември 2007 г. за прилагане на Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-
членки3,

– като взе предвид своята резолюция от 31 януари 2008 г. за Европейска стратегия за 
ромите4,

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г. относно социалното 
положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС5,

– като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно Втората европейска 
среща на най-високо равнище за ромите6,

– като взе предвид Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. на Съвета относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход7,

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите8, 

– като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. 
относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия 
посредством наказателното право9,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 437/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
от 19 май 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимите 
интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани 

                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
8 ОВ L 303, 02.12.2000 г., стр. 16.
9 ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
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общности1,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от декември 2007 г. и юни 
2008 г., и заключенията на Съвета по общи въпроси от декември 2008 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвет по заетостта, социалните въпроси, 
здравеопазването и въпросите на потребителите относно приобщаването на ромите, 
приети в Люксембург на 8 юни 2009 г., със специално внимание към десетте общи 
основни принципа на ромското приобщаване, приложени към тези заключения, 

– като взе предвид съобщението на Комисията относно социалната и икономическата 
интеграция на ромите в Европа (COM(2010)0133),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
„Ромското население в Европа: прилагане на инструментите и политиките на 
Европейския съюз за приобщаване на ромите – доклад за напредъка 2008—2010 
г.“2,  

– като взе предвид Първата европейска среща на високо равнище, посветена на 
ромите, проведена в Брюксел на 16 септември 2008 г., и Втората европейска среща 
на високо равнище, посветена на ромите, проведена в Кордоба на 8 април 2010 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, 
комисията по регионално развитие и комисия по култура и образование (A7-
0000/2010),

А. като има предвид, че голяма част от 10-12-милионното ромско население на Европа 
се бори с недопустимо високо равнище на социална и икономическа изолация и 
невъзможност за упражняване на правата на човека,

Б. като има предвид, че ЕС е разработил широк набор от полезни инструменти за 
насърчаване на приобщаването на ромите, но те са разпръснати в различни области 
на политиката и въздействието им трудно може да бъде измерено,

В. като има предвид, че въпреки съществуването на многобройни механизми и 
институции за сътрудничество проблемите и предизвикателствата, свързани с 
приобщаването на ромите, досега не са намерили ефективно решение и поради това 
непредприемането на промени е неприемливо,

Г. като има предвид, че недискриминацията, макар и абсолютно необходима, не е 
достатъчна сама по себе си за преодоляване на исторически утвърдилото се 
неравностойно положение на ромите, и като има предвид, че поради това е 
необходимо законодателството и политиките, свързани с принципите на 
равенството, да бъдат допълнени, като се потърсят решения за специфичните нужди 

                                               
1 ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 1. 
2 SEC (2010)400.
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на ромите по отношение на изпълнението и достъпа до техните права на труд, 
жилищно настаняване, здравеопазване и образование чрез една стратегия на 
равнище ЕС, 

1. призовава Комисията да представи, а Съветът да приеме предложение за „Стратегия 
на ЕС за приобщаване на ромите” (наричана по-долу „Стратегията”) като 
индикативен, интеграционен и базиран „на място” план за действие, който да бъде 
подготвен и изпълнен на многостепенна основа и при необходимост да бъде 
доразвиван; тази стратегия следва да се основава на задачите, целите, принципите и 
инструментите, определени в Договорите и в Хартата на основните права и 
посочени по-горе, както и на споделена компетентност и на подкрепящи, 
координиращи и допълващи действия на Съюза;

2. призовава Комисията:

а) да приеме приоритетни области за стратегията, преди всичко:

- недискриминация и права на човека; 

- образование, 

- заетост, 

- жилищно настаняване, 

- здравеопазване и

- оправомощаване на ромското гражданско общество;

б) да определи цели за стратегията, свързани с приоритетните области, преди 
всичко: 

- мерки за борба с дискриминацията и повишаване на осведомеността,

- предразсъдъци, стереотипи, расизъм и антицигански нагласи,

- защита на жертвите на нарушения на правата на човека,

- достъп до качествено образование, 

- професионално обучение за възрастни и достъп до обучение през целия 
живот, 

- основна инфраструктура за социални грижи, 

- премахване на сегрегацията в училището, 

- образование в ранна детска възраст, 

- междукултурно образование, 
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- мерки за предотвратяване на ранното напускане на училище и ниските 
образователни резултати,

- средно и висше образование, 

- борба срещу твърде високия дял роми в специалните училища, 

- микрокредити за предприемачество и самостоятелна заетост, 

- жилищно настаняване и премахване на териториалната сегрегация,

- търсене на решения за инфраструктурните и свързаните с околната среда 
аспекти на жилищното настаняване, 

- достъп до качествено здравеопазване и превантивни здравни мерки, 

- намаляване на неравенството по отношение на здравето,

- укрепването на капацитета, 

- активно гражданско участие, 

- разширяване, 

- равенство между половете;

3. подчертава важността на това, Стратегията да бъде утвърдена и контролирана по 
прозрачен начин, като основната отговорност бъде възложена на подлежащите на 
демократична отчетност министри в Съвета, и подчертава, че Стратегията в 
никакъв случай не следва да води до разногласия в ЕС, като да създава разделение 
сред държавите-членки;

4. призовава Комисията:

– да поеме водеща роля в стратегическата координация по отношение на 
напредъка в приоритетните области и изпълнението на целите, свързани със 
Стратегията, в сътрудничество с държавите-членки и в съответствие с принципа 
на субсидиарност,

– да поеме отговорност за координацията, мониторинга, отчитането, улесняването 
на изпълнението и последващите мерки, като по този начин отговори на 
необходимостта от независим, многосекторен орган, който да служи като 
„външен посредник”, способен да оцени и да балансира различните национални 
и секторни интереси по начин, приемлив за всички,

– редовно да преразглежда Стратегията и да я актуализира по целесъобразност, 
както и да търси подкрепата на Съвета за направените изменения, 

– да взема предвид приоритетните области и целите на Стратегията във всички 
свързани инициативи за определени политики и в програмното планиране, 
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– ежегодно да докладва за напредъка на Стратегията и оценката на резултатите и 
да информира Съвета и Парламента,

– да гарантира участието на заинтересованите страни и на ромските общности на 
всички равнища чрез платформа по ромските въпроси и да сътрудничи с другите 
институции, с държавите-членки и регионите, с международните финансови 
институции, с транснационалните органи за програмиране и с 
междуправителствените организации;

5. призовава Комисията да включи в Стратегията аспекта на разширяването, като 
зачита статуса на всички участници и като изясни каналите на комуникация и 
включи страните кандидатки и потенциалните кандидати;

6. призовава държавите-членки да определят правителствен служител или 
административен орган, който да действа като „национален орган за контакт” за 
изпълнението на Стратегията;

7. призовава Комисията и Съвета да приемат разширените и подробни компоненти на 
„показателите от Лаакен” за измерване на социалната и териториалната изолация, 
както и да направят оценка на напредъка, като се подчертае, че хоризонталните 
подразделения на „показателите от Лаакен” трябва да бъдат разширени, така че да 
включват и най-малките статистически административни единици (LAU 1 и LAU 2);

8. призовава Комисията да изготви европейска кризисна карта, която да 
идентифицира, измери и проучи онези микрорегиони в ЕС, в които жителите са 
засегнати най-тежко от бедността и социалната изолация, въз основа на следните 
признаци:

- достъпност на работните места, 

- отдалеченост от градските центрове, 

- високо равнище на безработица,

- непригодени обществени услуги,

- неподходящи екологични условия, 

- липса на разположени на близко разстояние дружества,

- липса на подходяща инфраструктура, 

- ниски доходи,

- ниско равнище на образование,

- ниско равнище на човешки ресурси, 

- една/скъпа транспортна инфраструктура, 
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- социално напрежение;

9. призовава Комисията и Съвета да отделят процент от финансирането на политиката 
на сближаване в контекста на следващата многогодишна финансова рамка с оглед 
предоставяне на изрична подкрепа за стратегията чрез създаване на резерв за 
изпълнение на стратегията на ЕС относно ромите;

10. призовава Комисията да установи пряка връзка между разпределението на 
финансирането и резултатите, като изисква известен процент от бюджетните 
кредити за поети задължения в рамките на всяка национална индикативна разбивка 
да бъде отделен като резерв за изпълнение в съответствие с разпоредбите за 
управление на фондовете;

11. подчертава, че финансирането, предназначено за стратегията, следва да бъде 
предоставено на разположение на конкурентен принцип, както е определено от 
критериите за начина, по който предлаганият проект или намеса подкрепят и 
осъществяват целите на стратегията;

12. призовава държавите-членки да приложат хоризонталния приоритет 
„маргинализирани общности“ в рамките на структурните фондове на ЕС;

13. призовава Комисията и Съвета да оползотворят максимално програмите в рамките 
на целта за европейско териториално сътрудничество като програми за 
трансгранично сътрудничество, програми за транснационално сътрудничество и 
програми за междурегионално сътрудничество и да използват възможностите, 
предоставени от Европейската група за териториално сътрудничество;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета,
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
1. Наследствен недоимък и гетоизация на бедността
Естеството на бедността се промени драматично през последните две десетилетия в 
Централна и Югоизточна Европа, където живее мнозинството от европейските роми. 
Поради безперспективния характер на планираните икономики, вследствие на 
фундаменталните икономически сътресения, последвали падането на комунизма и 
преструктурирането на националните икономики, мнозинството от ромите – редом с 
представителите на преобладаващото население – внезапно отпаднаха от пазара на 
труда и започнаха постепенно да се откъсват от обществото. Поради разпадането на 
традиционните ромски общности, от една страна, и липсата на възможност за социална 
мобилност на ромите, от друга страна, те се превърнаха в най-изолираната подгрупа на 
обществото и поради това бяха почти напълно откъснати от националните икономики1. 

2. Динамика на демографското развитие
В сравнение с изолирани в същата степен общности от преобладаващото население, 
при ромското население е налице отличителна характеристика, чиято икономическа 
значимост следва да бъде подчертана: динамика на демографското развитие. Ромската 
и не-ромската групи от население могат да бъдат характеризирани с противоположни 
демографски тенденции докато преобладаващото население остарява бързо, ромското 
население нараства бързо. В Унгария, например, докато в момента се счита, че ромите 
представляват 6-8% от общия брой на населението, според някои оценки всяко 5-6 
новородено е от ромски произход и делът на ромите сред икономически активното 
население ще надхвърли 50% до 2050 г.2 Следователно от ключово значение е да се има 
предвид, че от една страна, делът на ромите сред активното население, което носи на 
раменете си системата за социално осигуряване, нараства стабилно и, от друга страна, е 
налице огромен потенциал за реинтегриране на пазара на труда на многобройно незаето 
население.

3. Ползите от приобщаването
Интеграцията на ромите е необходима и финансово изгодна инвестиция в дългосрочен 
план: в рамките на 20-30 годишен период ще се окаже по-евтино ромското население да 
се интегрира, отколкото да се поддържат техните социално-икономически условия 
неотговарящи на стандартите. Ако равнището на заетост на ромите би могло да бъде 
увеличено до това на преобладаващото население, цялостната заетост би нараснала с 5 
до 10% в зависимост от дела на ромското население. Като се вземе предвид, че това се 
отразява на растежа на БВП, това би довело до значително подобряване на всички 
показатели, основани върху процент от БВП на глава от населението.
В съответствие със стандартните икономически модели, като този на Световната 
банка3, увеличаването на участието в пазара на труда е необходимо за улесняване на 
икономическия растеж и изисква по-специално участието на лицата, които са в 
икономически активна възраст, но са безработни. Делът на ромите на възраст над 50 
години обикновено е по-нисък от средния за Европа, но на тези под 30 години е 

                                               
1 ПРООН 2002 „Ромите в Централна и Източна Европа – Как да се избегне капанът на зависимостта”, 
Регионален доклад за човешкото развитие, Братислава, Словакия
2 CEMI 2006 Макроикономически баланс и растеж, Central European Management Intelligence, Будапеща
3

DE LAAT, Joost ed. 2010 Икономическата цена на ромската изолация. Световна банка
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значително по-висок. Следователно ромите представляват значителен и постоянно 
нарастващ процент от необходимия ресурс за увеличаване на участието на пазара на 
труда и могат да генерират 4-6% растеж от националния БВП.

4. Цената на изолацията
Като пропускат да превърнат икономическата интеграция на ромите в свой приоритет, 
държавите-членки пропиляват значителен обем финансови активи, като оставим 
настрана социалните ползи. Загубите включват:

o непреки разходи поради намаляване на БВП в резултат на социалната изолация на 
безработни роми, които не произвеждат вътрешен продукт,

o социална подкрепа и социални помощи, както и социално и здравно осигуряване, 
предоставено от държавата на лицата с ниски доходи,

o по-високи разходи за здравеопазване поради жизнените условия под стандартите и 
липсата на профилактика,

o пропилени разходи за образование - цената за сегрегирани училища и/или училища 
с ниски стандарти, които не предоставят качествено образование, са пропилени 
средства;

o допълнителни разходи за сигурност поради по-високите равнища на престъпност, 
дължащи се на социално-икономическото изоставане;

o административните разходи за контролиране на потока разходи за социални 
помощи1.

Накратко, важно е да се осъзнае, че социалното приобщаване на ромите е не само 
морално задължение, но и икономическа необходимост, и че цялостната интеграция на 
ромите е от съществено значение, не поради съображения за благотворителност, а тъй 
като отговаря на чисто финансовите интереси на всички държави-членки.

5. Допълване на законодателството и политиките в областта на 
недискриминацията

Предстои да се постигне много по отношение на недопускането на дискриминация, 
като се имат предвид широко разпространените антицигански настроения и 
недостатъчното прилагане и изпълнение на съществуващите разпоредби, които или не 
обхващат определени области, като например многостранната дискриминация, или се 
оказват неадекватни при изпълнението им.  

Въпреки това докладчикът счита, че дори ако е било възможно дискриминацията въз 
основа на етноса – съгласно определението в Директиви 2000/43 и 2000/78 на ЕС – да 
бъде премахната досега, социалната и икономическата изолация на повечето роми би се 
запазила, като се има предвид множеството от взаимосвързани фактори, които я 
пораждат (като например особено неблагоприятните географски условия, ниското 
равнище на образование, появата на нов тип търсене на пазара на труда или срива на 
централно планираните и регулирани икономики, изискващи голям брой ниско 

                                               
1 MARCINČIN A. и MARCINČINOVÁ Ľ. Цената на липсата на интеграция - ключът към интеграцията е 
зачитане на многообразието. Фондация „Отворено общество“, Братислава
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квалифицирана и неквалифицирана работна ръка), и често физическите бариери (като 
например отдалечеността на наличните работни места, липсата на транспорт и 
инфраструктура). Поради това мерките за недопускане на дискриминация и борбата с 
расизма – макар необходими – не са достатъчни сами по себе си за преодоляване на 
историческото изоставане на ромите1.

6. Социално-икономическата интеграция - въпрос на основни права
Докладчикът е убеден, че стратегията, имаща за цел социално-икономическата 
интеграция на ромите няма да компрометира, а ще допълни законодателството и 
политиките в областта на недискриминацията. Нещо повече, като се има предвид 
мащабът на изолацията на ромите, цялостната им интеграция е по същество въпрос на 
основни права на човека. Значителен дял от европейските роми живеят в условия, 
неотговарящи на стандартите – почти напълно откъснати от икономиката, което води 
до невъзможността да се ползват от основни права – поради което насърчаването на 
социалното приобщаване не може да се разглежда в рамките на общото подобряване на 
политиките, а към него трябва да се подхожда като към преодоляване на една от най-
големите празнини в прилагането на конституционните права и правата на човека в 
Европа.
Поради това усилието на равнище ЕС да бъде намалена бедността и социалната 
изолация на европейските роми трябва да се концентрира на първо място върху 
прилагането и насърчаването на правата на човека от второ и трето поколение, така че 
да бъдат допълнени правно приложимите права на човека от първо поколение, 
например правата, свързани с човешкото достойнство, политическите права и други 
права на човека. 

7. Излизане извън границите на актовете с незадължителна юридическа сила
Повечето действия на ЕС в полза на ромите - резолюции, доклади, декларации, 
заключения и съобщения, попадат в категорията на актовете с незадължителна 
юридическа сила, като създават правна „сива зона” между липсата на правна уредба и 
позитивното право2. През последните няколко години бяха разработени няколко 
международни инициативи, които съдържат добри предложения и напредничави идеи, 
но резултатите от тях са най-малко съмнителни, което изтъква факта, че актовете с 
незадължителна юридическа сила са недостатъчни за насърчаването на социалното 
приобщаване на ромите. 

Докладчикът е убеден, че основното заключение, което може да се направи от тези 
инициативи, е, че високопарните политически лозунги няма да се превърнат в реалност
без необходимата правна основа, финансова подкрепа и стимули, както и механизъм на 
ЕС за координиране на действията на заинтересованите страни - от местните органи до 
Съвета, който да обединява предимствата на управлението на няколко равнища. 
Въз основа на задачите, целите, принципите и инструментите, определени от Договора 
за Европейския съюз и Договора за функционирането на ЕС, както и от Хартата на 

                                               
1 DE SCHUTTER, O. и VERSTICHEL, A., 2005, The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future, в: European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005resent and Possible Future, в: 
European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
2 BOYLE, A. E., 1999, Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, в:International & 
Comparative Law Quarterly 48, стр. 901-913. Cambridge
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основните права на Европейския съюз (вж. позоваванията) и въз основа на споделените 
правомощия, както и на подпомагащите, координиращи и допълващи дейности на 
Съюза, стратегията на ЕС относно интеграцията на ромите може да стане реалност. 

8. Явна, но не изключителна насоченост
Тъй като дискриминацията въз основа на етноса е само един, макар и ключов, фактор, 
който предопределя социално-икономическото изоставане на европейските роми от 
гледна точка на ниската квалификация и териториалната изолация, следва, че 
изолацията може да бъде разбрана най-добре като ромите се разглеждат не като 
етническа група, а като аудитория с икономическа насоченост. В съответствие с 
принципи №2 и №4 от общите основни принципи относно ромското приобщаване, в 
които се декларира „явна, но не изключителна насоченост“, както и насочване към 
интеграция, стратегията на ЕС трябва да се съсредоточи върху посочените общи 
икономически характеристики на социално изолираните роми, вместо да се опитва да 
се справи с всички социални проблеми, които засягат всяка една група от впечатляващо 
хетерогенното европейско население. Като изключим специфичните за дадена страна 
проблеми като наличността на места за пребиваване на пътуващи хора или липсата на 
удостоверяване на самоличността в някои държави, социалните и икономическите 
условия, и исканията на самите ромски общности във всички държави изключително си 
приличат.

9. По проблема с териториалните характеристики на изолацията
Очевидна характеристика на изолацията на ромите е териториално измерение на 
маргинализацията. Неблагоприятните социални условия са нееднакво географски 
разпределени сред държавите-членки, но бедността и социалната изолация са 
съсредоточени в слабо развити микрорегиони, които в много от новите държави-членки 
са населявани предимно от роми. Този аспект на изолацията е понастоящем 
„статистически невидим“, тъй като обхватът на анализа, вземането на решения и 
планиране е прекалено широк, за да бъдат идентифицирани тези кризисни точки, 
появяващи се в периферни междурегионални зони или в изоставащи микрорегиони. В 
повечето случаи те не могат да бъдат разглеждани в рамките на общата класификация 
на териториалните единици за статистически цели (NUTS), но могат да бъдат 
обхванати от равнища LAU 1 и LAU 2 и е от значение да бъде разгледана възможността 
за отделяне на средства на равнището на ЕС, насочени по-специално към изравняване 
на планово статистическите региони от равнище LAU 1.
Докладчикът счита, че в рамките на стратегията е необходимо да бъде съставена 
кризисна карта на цяла Европа, която да измерва и да бъде насочена към въпросните 
микрорегиони посредством комплексни програми за развитие, основани на интегриран 
междусекторен подход, позволяващ незабавна намеса. Тези области следва да бъдат 
набелязани посредством техните отличителни характеристики, а именно: достъпност на 
работните места, разстояние до центъра на града, висока степен на безработица, 
непригодени обществени услуги, липса на подходяща инфраструктура, нисък доход, 
ниско равнище на образование, ниско равнище на човешките ресурси, лоша 
транспортна инфраструктура, социално напрежение и др.

10. Институционална рамка и финансиране
Създаването на нов орган за координиране и надзор на стратегията би било ненужно и 
би довело до разточителни разходи за функциониране. Ролята по надзор, координация 
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и наблюдение трябва да бъде изпълнявана от Комисията и за тази цел е от значение да 
бъде разгледана възможността за запазване на работната група относно ромите като 
постоянен орган.  
Докладчикът счита за необходимо стратегията да бъде преди всичко вътрешна 
стратегия на ЕС, като общият надзор върху приоритетните области и цели бъде в 
рамките на структурите на Общността и се изготвя годишен доклад относно напредъка 
на стратегията и оценката на резултатите, както и на предложенията към Съвета. В тази 
връзка може да бъде разработена карта за оценка на европейската стратегия относно 
ромите, по подобие на картата за оценка на единния пазар.
Общите, сравними и надеждни показатели са от основно значение за представянето на 
реалистичен анализ на напредъка и изпълнението на изискването за ефективен 
мониторинг. Ето защо докладчикът препоръчва възприемането на показателите от 
Лаакен1 и техните допълнени елементи за измерване на социалната и териториалната 
изолация, както и за оценка на напредъка. 

Докладчикът счита освен това, че определянето на административен органи или на 
държавен представител като „национални звена за контакт“ с оглед прилагането на 
целите на стратегията и като източник на консултантска помощ и размисъл относно 
наблюдението на стратегията от Комисията би било от значителна практическа полза.

В духа на препоръките на Комисията2 относно инициативата „ЕС-2020 г.“, част от 
бюджета за сближаване следва да бъде отделена за резерв за изпълнението на 
стратегията, който – от една страна като се отклонява от общата практика, при която 
крупните вносители максимизират своята печалба от неусвоените средства, а от друга 
страна, като разпределя средства на конкурентен принцип, определен от критериите за 
начина, по който предлаганият проект или намеса подкрепят и прилагат целите на 
стратегията – може да предостави жизнено необходими ресурси и стимули от 
решаващо значение за прилагане на стратегията.

                                               
1 Вж. например доклада на комисията по социална защита относно показателите в областта на бедността 
и социалното изключване, представени на Европейския съвет в Лаакен от 14 и 15 декември 2001 г.
2 Съобщение на Комисията 642 от 9.11. 2010 г. „Заключения от петия доклад за икономическото,
социалното и териториалното сближаване: бъдещето на политиката на сближаване“


