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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la Strategia UE pentru integrarea romilor 
(2010/2276(INI))

Parlamentul European,
– având în vedere articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale privind nediscriminarea,

– având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care definește 
demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept  și respectul pentru 
drepturile omului ca fiind valorile fundamentale ale Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prin care se conferă 
UE competențe în combaterea excluderii sociale și discriminării, în promovarea dreptății 
sociale și a protecției sociale și în promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale,

– având în vedere articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care 
conferă temeiul juridic pentru acțiuni la nivelul Uniunii dacă obiectivele acțiunii propuse 
nu pot fi realizate în suficientă măsură de statele membre, dar pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii,

– având în vedere articolele 9 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
obligă statele membre să țină seama - ca cerință orizontală - de promovarea unui nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă, de garantarea unei protecții sociale adecvate, de 
combaterea excluderii sociale, precum și de niveluri ridicate de educație, pregătire 
profesională și protecție a sănătății umane  și de combaterea discriminării pe criterii de 
rasă sau origine etnică,

– având în vedere articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin care  
Consiliul este abilitat să adopte măsurile corespunzătoare în vederea combaterii 
discriminării pe criterii de rasă sau origine etnică,

– având în vedere articolul 151 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
definește promovarea ocupării forței de muncă, a unor condiții mai bune de viață și de 
muncă și a unei protecții sociale adecvate drept obiective ale Uniunii și ale statelor 
membre;

– având în vedere articolul 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 
definește domeniile în care Uniunea trebuie să sprijine și să completeze activitățile statelor 
membre, și, în mod deosebit, articolul 153 alineatul (1) litera (h) referitor la integrarea 
persoanelor excluse de pe piața muncii și articolul 153 alineatul (1) litera (j) referitor la 
combaterea excluderii sociale, 

– având în vedere articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, („clauza 
de flexibilitate”) care prevede adoptarea unor măsuri adecvate în vederea realizării unuia 
dintre obiectivele stabilite în tratate,  

– având în vedere Titlul XVIII din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care se 
referă la coeziunea economică, socială și teritorială, 
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– având în vedere rezoluția sa din 28 aprilie 2005 privind situația romilor în Uniunea 
Europeană1,

– având în vedere rezoluția sa din 1 iunie 2006 privind situația femeilor de etnie romă în 
Uniunea Europeană2,

– având în vedere rezoluția sa din 15 noiembrie 2007 referitoare la aplicarea Directivei 
2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora3,

– având în vedere rezoluția sa din 31 ianuarie 2008 referitoare la o Strategie europeană 
privind romii4,

– având în vedere rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la situația socială a rromilor și 
la îmbunătățirea accesului lor pe piața muncii din UE5, 

– având în vedere rezoluția sa din 25 martie 2010 referitoare la cel de-al doilea summit 
european privind romii6,

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de aplicare a 
principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau 
etnică7,

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă8, 

– având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea 
anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal9,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 437/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 19 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind 
Fondul european de dezvoltare regională în ceea ce privește eligibilitatea intervențiilor în 
domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate10,

– având în vedere concluziile Consiliului European din decembrie 2007 și iunie 2008, 
concluziile Consiliului Afaceri Generale din decembrie 2008, 

– având în vedere concluziile Consiliului pentru ocuparea forței de muncă, politică socială, 
sănătate și consumatori referitoare la incluziunea romilor, adoptate la Luxemburg la 8 

                                               
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 JO L 180, 19.7.2000, p. 22.
8 JO L 303, 02.12.2000, p. 16.
9 JO L 328, 06.12.2008, p. 55.
10 JO L 132, 29 5.2010, p. 1. 
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iunie 2009, în special cele zece principii de bază comune privind incluziunea romilor 
anexate la concluzii,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din  referitoare la integrarea socială și economică 
a romilor în Europa (COM(2010)0133),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Romii din Europa:  
Punerea în aplicare a instrumentelor și politicilor Uniunii Europene privind incluziunea 
romilor – Raport de progres 2008-2010” 1, 

– având în primul summit european privind romii, organizat la Bruxelles, la 16 septembrie 
2008, și cel de-al doilea summit european privind romii, organizat la Cordoba la 8 aprilie 
2010,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, cel al Comisiei pentru 
dezvoltare regională și cel al Comisiei pentru cultură și educație (A7-0000/2010),

A. întrucât o mare parte din cei 10-12 milioane de romi se confruntă cu un grad intolerabil de 
mare de excludere socială și economică de la drepturile omului,

B. întrucât UE a elaborat o gamă de instrumente utile pentru promovarea incluziunii romilor, 
dar aceste instrumente acționează separat la nivelul mai multor politici, efectul lor fiind 
dificil de măsurat;

C. întrucât, în pofida existenței a numeroase mecanisme și instituții destinate cooperării, 
problemele și provocările privind incluziunea romilor nu au fost rezolvate în mod eficient 
până acum și, deci, menținerea politicilor actuale fără nicio modificare nu este sustenabilă, 

D. întrucât nediscriminarea, deși este indispensabilă, nu este suficientă în sine pentru a depăși 
dezavantajele istorice ale romilor și întrucât este, așadar, necesar să se realizeze o 
complementaritate între legislația privind egalitatea și politicile aferente prin abordarea 
nevoilor specifice ale romilor în ceea ce privește îndeplinirea și accesul la drepturile 
omului în domeniile angajării, locuințelor, sănătății și educației prin intermediul unei 
strategii la nivelul UE;

1. invită Comisia să propună iar Consiliul să adopte o Strategie a UE  pentru integrarea 
romilor ( denumită în continuare -  „strategia”) ca plan de acțiune indicativ, cuprinzător și 
pe baze locale, pregătit și implementat pe mai multe niveluri și care să poată evolua în 
funcție de necesități; strategia ar trebui să aibă la bază sarcinile, obiectivele, principiile și 
instrumentele definite în tratate și în Carta Drepturilor Fundamentale, după cum s-a 
menționat mai sus, pe competențele partajate ale Uniunii, precum și pe acțiunile 
complementare, de sprijin, și de coordonare ale acesteia; 

2. solicită, prin urmare, Comisiei:

                                               
1 SEC(2010) 400.
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(a) să adopte în cadrul strategiei domenii prioritare, în special:

- nediscriminare și drepturile omului; 

- educație; 

- ocuparea forței de muncă; 

- locuințe; 

- sănătate și

- acordarea de puteri și responsabilități mai mari societății civile rome;

(b) să definească obiectivele strategiei în corelație cu domeniile prioritare, în special: 

- măsuri vizând combaterea discriminării și campanii de conștientizare;

- prejudecăți, stereotipuri, rasism și sentimente antițigani;

- protecția victimelor abuzurilor în materie de drepturile omului;

- acces la educație de calitate 

- învățământ profesional pentru adulți și acces la învățarea continuă 

- infrastructura pentru îngrijiri de bază 

- desegregarea școlilor 

- educația preșcolară 

- educația interculturală

- măsuri de prevenire a abandonului școlar timpuriu și a rezultatelor slabe la 
școală

- învățământ general și superior 

- combaterea reprezentării excesive a romilor în școlile speciale 

- micro-credite pentru antreprenoriat și activități independente 

- desegregarea locuințelor și desegregarea teritorială

- rezolvarea aspectelor de infrastructură și ecologice ale locuințelor 

- acces la servicii de sănătate de calitate și la măsuri de prevenție 

- reducerea inegalităților în materie de sănătate
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- consolidarea capacităților 

- cetățenia activă 

- extinderea, 

- egalitatea de șanse între bărbați și femei;

3. subliniază importanța susținerii și controlării acestei strategii într-o manieră transparentă.

4. solicită, prin urmare, Comisiei:

– să-și asume rolul rol de lider în coordonarea strategică în ceea ce privește evoluțiile 
din cadrul domeniilor prioritare, precum și în îndeplinirea obiectivelor care au legătură 
cu strategia, împreună cu statele membre și în conformitate cu principiul 
subsidiarității;

– să-și asume responsabilitatea pentru coordonarea, monitorizarea, raportarea și 
înlesnirea implementării și a acțiunilor subsecvente, venind astfel în întâmpinarea 
necesității unui organism independent, multisectorial care să îndeplinească atribuțiile 
unui„mijlocitor extern” care poate evalua și echilibra diferitele interese naționale și 
sectoriale într-o manieră acceptată de toți;

– să revizuiască strategia și să o actualizeze, după caz, în mod periodic, solicitând
aprobarea Consiliului pentru modificările aduse, 

– să țină seama de domeniile prioritare ale strategiei  în toate inițiativele sale privind 
politicile relevante și  planificare programelor; 

– să întocmească un raport referitor la evoluțiile rezultate în urma strategiei și la 
evaluarea rezultatelor și să informeze anual Consiliul și Parlamentul;

– să asigure implicarea principalilor actori interesați și a comunităților de romi de la 
toate nivelurile prin intermediul Platformei europene a romilor și să coopereze cu 
celelalte instituții, cu statele membre și regiunile, cu instituțiile internaționale de 
finanțare, cu organismele de programare transnaționale și cu organizațiile 
interguvernamentale,

5. invită Comisia să includă în Strategie o perspectivă dedicată extinderii, respectând statutul 
tuturor participanților, clarificând canalele de comunicații și implicând țările candidate sau 
candidate potențiale;

6. solicită statelor membre să desemneze un funcționar guvernamental sau un organism 
administrativ cu atribuțiile unui „punct național de contact” responsabil cu implementarea 
strategiei;

7. invită Comisia și Consiliul să adopte o versiune lărgită și detaliată a componentelor 
indicatorilor „Laeken”atunci când măsoară excluderea socială și teritorială și când 
evaluează evoluții înregistrate; subliniază necesitatea extinderii diviziunilor orizontale din 
cadrul indicatorilor „Laeken” și la cele mai mici unități statistic-administrative (LAU 1 și 
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LAU 2);

8. invită Comisia să elaboreze o hartă  a crizei în Europa care să identifice, măsoare și 
urmărească regiunile din UE ai căror locuitori sunt afectați în cea mai mare măsură de 
sărăcie și excludere socială, având la bază următorii indicatori:

- accesibilitatea locurilor de muncă 

- distanța până în centrul orașelor 

- rata ridicată a șomajului

- servicii publice inadecvate

- condiții de mediu inadecvate 

- absența unor firme în vecinătate

- absența unei infrastructuri adecvate 

- venituri mici

- nivel scăzut de educație

- resurse umane de nivel scăzut 

- infrastructură de transport ineficientă/scumpă 

- tensiuni sociale;

9. invită Comisia și Consiliul să aloce un procent din fondurile pentru politica de coeziune 
din cadrul viitorului cadru financiar multianual pentru a oferi strategiei un sprijin explicit, 
creând o rezervă de performanță destinată strategiei UE pentru romi;

10. invită Comisia să coreleze în mod direct alocarea finanțării cu rezultatele înregistrate, 
solicitând alocarea unui anumit procentaj din creditele de angajament prevăzute în fiecare 
repartizare națională indicativă, pentru rezerva de performanță, în conformitate cu 
normele care reglementează fondurile;  

11. subliniază că finanțarea alocată strategiei trebuie puse la dispoziție pe bază de concurs, în 
conformitate cu criteriul referitor la modalitate prin care proiectul sau intervenția  propusă 
sprijină și pune în aplicare obiectivele strategiei;

12. invită statele membre să implementeze prioritatea orizontală „Comunități marginalizate” 
în cadrul fondurilor structurale ale UE;

13. invită Comisia și Consiliul să utilizeze la maxim programele din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană , cum ar fi  programe de cooperare transfrontalieră, 
programe de cooperare transnaționale și programe de cooperare interregionale, și să 
exploateze potențialul oferit de Gruparea europeană de cooperare teritorială;
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14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Privațiuni ereditare și ghetoizarea sărăciei
Natura sărăciei a suferit schimbări fundamentale în ultimii douăzeci de ani în Europa Centrală 
și de sud-est, locul în care trăiesc majoritatea romilor europeni. Din cauza caracterului închis 
al economiilor planificate, a șocurilor economice fundamentale ca urmare a căderii 
comunismului și a restructurării economiilor naționale, majoritatea romilor (alături de 
persoanele din anturajul lor care aparțin populației majoritare) au ieșit brusc de pe piața 
muncii și, treptat, au început să iasă în afara societății. Trăind în societăți tradiționale profund 
afectate și fiind, totodată, împiedicați să participe la mobilitatea socială, romii au devenit cel 
mai exclus subgrup al societății și, în consecință, aproape rupți total de economiile naționale1. 

2. Dinamism demografic
În comparație cu comunități majoritare excluse în mod similar, populația romă posedă o 
trăsătură distinctă care are implicații economice profunde: dinamismul demografic. Populația 
romă ilustrează trăsături demografice inverse față de populația majoritară: în timp ce 
majoritatea societății îmbătrânește rapid, proporția romilor crește cu rapiditate. În Ungaria, de 
exemplu, dacă în prezent populația romă reprezintă aproximativ 6-8% din totalul populației, 
conform unor estimări fiecare al cincilea sau al șaselea nou-născut este rom, iar proporția 
romilor în cadrul populației active va depăși 50% până în 20502. Este așadar, foarte important 
să se țină seama de faptul că, pe de o parte, proporția populației rome din cadrul populației 
active, care susține sistemul de asigurări sociale, este în continuă creștere, iar, pe de altă parte, 
reintegrarea pe piața muncii a unei populații aflate masiv în șomaj reprezintă un imens 
potențial .

3. Beneficiile integrării
Integrarea romilor este o investiție necesară și profitabilă din punct de vedere financiar pe 
termen lung: la nivelul unei perioade de 20-30 de ani, integrarea populație rome costă mai 
puțin decât susținerea condițiilor socio-economice precare ale acestora. Dacă s-ar putea crește 
rata angajării în rândul romilor la nivelul ratei populației majoritare, per total, rata angajării ar 
crește într-o proporție de 5 până la 10%, în funcție de proporția populației rome. Ținând 
seama de efectul acestui efect asupra creșterii PIB-ului, s-ar putea lansa îmbunătățirea 
substanțială a tuturor indicatorilor care au la bază procentajul PIB-ului pe cap de locuitor.

În conformitate cu modelele economice standard - de tipul celui elaborat de Banca Mondială3

- creșterea participării pe piața muncii este indispensabilă pentru facilitarea creșterii 
economice și pentru aceasta e nevoie, în special, de participarea celor care sunt la o vârstă 
activă economic, dar sunt șomeri. Proporția romilor cu vârste de peste 50 de ani este, în 
general, mai mică decât media europeană, iar cea a romilor cu vârste sub 30 de ani este mult 
mai mare. Așadar, populația romă conține un procent semnificativ și în continuă creștere din 
resursele necesare pentru creșterea participării pe piața muncii și ar putea determina o creștere 
de 4-6% a PIB-urilor naționale.

4. Costurile excluderii

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia.
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest.
3

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. World Bank
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Dacă nu se va acordă prioritate incluziunii romilor, statele membre irosesc o sumă importantă 
de resurse financiare, precum și de beneficii sociale. Pierderile includ:

o costurile indirecte ale PIB-ului pierdut - ca rezultat al excluderii sociale, romii șomeri nu 
reușesc să aducă nicio contribuție internă;

o asistența socială și prestațiile sociale, precum și asigurările sociale și de sănătate oferite de 
stat pentru cei săraci;

o costuri crescute privind sănătatea datorită condițiilor precare de viață;
o cheltuieli irosite în domeniul educației - costul școlilor segregate și/sau ale celor cu 

standarde scăzute care nu reușesc să ofere o educație de calitate reprezintă bani pierduți;
o costuri suplimentare legate de siguranță datorate creșterii ratelor criminalității cauzată de 

lipsurile socio-economice;
o costurile administrative ale supravegherii fluxului de cheltuieli sociale1.

Pe scurt, este important să se conștientizeze că incluziunea romilor nu reprezintă numai o 
obligație în termeni de drepturile omului, ci și o necesitate economică, aceasta nefiind numai 
un imperativ moral, ci și un demers în interesul financiar strict al tuturor statelor membre.

5. Legislație și politici publice complementare în materie de nediscriminare 
Mai sunt multe lucruri de realizat în privința nediscriminării, ținând seama de amploarea 
sentimentelor împotriva țiganilor și de aplicarea insuficientă a reglementărilor în vigoare, 
care, fie că nu acoperă anumite domenii (cum ar fi discriminarea multiplă), fie se dovedesc 
neadecvate când sunt aplicate. 

Raportoarea susține, cu toate acestea, că, inclusiv dacă discriminarea pe motive etnice(definită 
în directivele UE 200/43 și 2000/78) ar putea fi deja eliminată, excluderea socio-economică a 
majorității romilor ar continua din cauza multitudinii de factori interconectați care o 
generează (cum ar fi: dezavantajele geografice, educația precară sau căderea economiilor 
planificate la nivel central care atrage foarte multă forță de muncă necalificată sau cu 
calificări precare), precum și din cauza barierelor de ordin fizic (distanța până la locuri  de 
muncă accesibile, absența mijloacelor de transport și a infrastructurii).  În consecință, 
măsurile împotriva discriminării și de combatere a rasismului, deși sunt indispensabile, nu 
reușesc singure să conducă la depășirea decalajului istoric minorității rome2.

6. Integrarea socio-economică din perspectiva drepturilor omului
Raportoarea consideră că strategia menită să conducă integrarea socio-economică a romilor 
nu va  afecta, ci mai degrabă va completa legislația și politicile în materie de nediscriminare. 
În plus, datorită amplorii excluderii, integrarea generală a romilor reprezintă în mod esențial o 
chestiune care ține de drepturile omului. O mare parte a romilor europeni trăiesc în condiții 
care se situează atât de mult sub nivelul standardelor (fiind aproape total deconectați de 
economie, ceea ce îi exclude din aria de aplicare a drepturilor lor de bază) încât nu se poate 
concepe o promovare a integrării sociale în cadrul unor rectificări ale politicilor generale, 
aceasta trebuind elaborată astfel încât să acopere una din cele mai mari discrepanțe în 

                                               
1 Marcinčin A. and Marcinčinová Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity.
Open Society Foundation, Bratislava
2 DE SCHUTTER, O. and VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005.
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respectarea drepturilor constituționale și fundamentale în Europa.
Eforturile la nivelul Uniunii de a reduce sărăcia și excluderea socială a romilor europeni 
trebuie așadar, să se concentreze în primul rând pe îndeplinirea și promovarea drepturilor 
omului din categoria drepturilor de a doua și a treia generație, pentru a reconstitui drepturile 
omului legale din prima generație, cum ar fi: drepturile legate de demnitatea umană, drepturile 
politice, precum și alte drepturi ale persoanei. 

7. Dincolo de legislația „soft”
Majoritatea acțiunilor la nivelul Uniunii dedicate situației  romilor (rezoluții, 
rapoarte,declarații, concluzii și comunicări) aparțin așa-numitei legislații „soft” (soft law -
acte cu caracter juridic neobligatoriu) se circumscriu unei zone juridice gri, situată între 
absența unor acte juridice și dreptul pozitiv1. În ultimii ani au fost lansate o serie de inițiative 
internaționale, având la bază propuneri de calitate și idei progresiste, dar rezultatele acestora 
sunt cel puțin neconcludente, ceea ce conduce la concluzia că legislația „soft”, în absența unor 
dispoziții cu caracter juridic obligatoriu, nu poate promova integrarea socială a romilor. 

Raportoarea consideră că în urma acestor inițiative, principala concluzie este că sloganele 
politice sonore nu vor deveni niciodată realitate fără o bază juridică solidă, sprijin și 
stimulente financiare, precum și un mecanism UE care să coordoneze acțiunile părților 
interesate, începând de la administrațiile centrale locale până la Consiliu, valorizând 
avantajele guvernării pe mai multe niveluri.   
Strategia UE pentru integrarea romilor poate lua ființă plecând de la sarcinile, obiectivele, 
principiile și instrumentele definite în Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene, precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene (a se vedea referirile) și având la bază competențele partajate, alături de acțiunile 
Uniunii de sprijin, coordonare și completare. 

8. Focalizarea clară dar nu exclusivă
Deoarece discriminarea pe motive etnice reprezintă numai unul dintre factorii (esențial însă)  
care generează lipsurile socioeconomice ale romilor europeni (cum ar fi: calificările slabe sau 
inexistente și excluderea teritorială) se poate avansa ideea că excluderea poate fi cel mai bine 
abordată prin considerarea romilor nu drept un grup etnic, ci drept un grup economic țintă. În 
conformitate cu principiile 2 și 4 din Principiile de bază comune privind integrarea romilor, 
care avansează „vizarea clară dar nu exclusivă”, precum și „obiectivul integrării în societate”, 
Strategia  trebuie să se centreze pe aceste caracteristici economice comune ale romilor excluși 
social, în loc să încerce să se ocupe de toate problemele sociale care afectează fiecare grup în 
parte din cadrul comunității remarcabil de eterogene a populației de romi din Europa. Dacă se 
lasă deoparte chestiunile specifice unei țări sau unei regiuni, cum ar fi disponibilitatea unor 
locuri de așezare pentru nomazi sau lipsa documentelor de identitate în unele țări, condițiile 
sociale și economice, precum și solicitările comunităților de romi sunt extrem de similare în 
toate țările.

9. Dimensiunea teritorială a excluderii
Marginalizarea teritorială constituie o trăsătură vizibilă a excluderii romilor. Distribuția 
geografică a dezavantajelor sociale nu este uniformă în statele membre, dar sărăcia și 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, în: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913, Cambridge 
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excluderea socială sunt concentrate în micro-regiuni subdezvoltate, care, în multe dintre noile 
state membre, sunt locuite în majoritate de romi. Acest aspect al excluderii este „invizibil din 
punct de vedere statistic” în momentul de față, deoarece aria de acțiune a proceselor 
decizionale și de planificare este prea largă pentru a permite localizarea acestor focare de 
criză care apar în zone periferice interregionale sau în micro-regiuni cu grad mai slab de
dezvoltare. În majoritatea cazurilor, ele nu pot fi cuprinse în nomenclatura NUTS, dar pot fi 
vizualizate la nivelele LAU 1 și LAU 2. În acest sens, merită atrasă atenția asupra posibilității 
alocării de resurse la nivelul UE, special destinate omogenizării regiunilor de planificare 
statistică LAU 1.
Raportoarea consideră că trebuie întocmită în cadrul strategiei o hartă a crizei la nivelul 
întregii Europe pentru a măsura și concepe pentru aceste micro-regiuni programe de 
dezvoltare complexe, care au la bază o abordare integrată trans-sectorială și care permit 
intervenția imediată. Aceste zone ar trebui identificate în funcție de o serie de caracteristici 
distincte, cum ar fi: accesibilitatea locurilor de muncă, distanța până la centrul orașelor, rata 
ridicată a șomajului, servicii publice inadecvate, lipsa unei infrastructurii adecvate, venituri 
mici, nivel educațional scăzut, resurse umane slab calificate, infrastructură de transport 
precară, tensiuni sociale etc.

10. Cadrul instituțional și finanțarea
Nu ar fi necesară înființarea unui organism nou cu atribuții de coordonare și supraveghere a 
strategiei, acest fapt ducând la o risipă generală. Atribuțiile de supraveghere, coordonare și 
monitorizare trebuie să fie îndeplinite de către Comisiei; având în vedere acest lucru, s-a putea 
lua în considerare permanentizarea Grupului de lucru pentru romi. 

Raportoarea consideră că este esențial ca, în primul rând, strategia să fie o strategie internă a 
UE, iar supravegherea generală a domeniilor prioritare și a obiectivelor să fie cuprinsă în 
structurile comunitare; de asemenea, sunt necesare un raport anual asupra evoluțiilor rezultate 
ca urmare a aplicării Strategiei, o evaluare a rezultatelor, precum și propuneri adresate 
Consiliului. În acest sens ar putea fi elaborată o tabelă de punctaj pentru această strategie, 
mecanism similar tabelei de punctaj pentru piața unică.

Pentru a putea prezenta o analiză realistă a progreselor înregistrate și pentru a îndeplini 
obligația monitorizării eficace sunt absolut necesari indicatori comuni, comparabili și fiabili. 
În consecință, raportoarea dumneavoastră recomandă adoptarea „indicatorilor Laeken”1 și a 
componentelor lor complementare, pentru a măsura gradul de excludere socială și teritorială și 
pentru a evalua progresele înregistrate. 
Raportorul dumneavoastră susține în continuare că desemnarea unui organism administrativ 
sau a unui oficial guvernamental drept „Punct național de contact” responsabil cu 
implementarea obiectivelor strategiei, dar și cu atribuții de consiliere și reflecție pentru a 
sprijini monitorizarea Strategiei de către Comisie, ar putea avea consecințe importante de 
ordin practic.

După cum s-a procedat în cazul recomandărilor Comisiei referitoare la inițiativa UE 2020, 
trebuie alocată o parte a bugetului pentru coeziune unei rezerve de performanță destinată 
Strategiei, fapt care ar putea furniza resurse esențiale și stimulente decisive pentru 
implementarea strategiei, pe de o parte, prin schimbarea practicii generale a marilor 

                                               
1 A se vedea de exemplu, raportul referitor la indicatorii în domeniul sărăciei și excluderii sociale, elaborat de 
Comitetul pentru protecția socială pentru Consiliul European de la Laeken, din 14-15 decembrie 2001.
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contributori de a-și maximiza veniturile din fondurile  neabsorbite, iar pe de alta, prin alocarea 
de fonduri pe bază de concurs, astfel cum prevede criteriul referitor la modalitatea prin care 
proiectul sau intervenția  propusă sprijină și pune în aplicare obiectivele strategiei.


