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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1365/2011, внесена от Jiri Focht, с чешко гражданство, от името на 
асоциация „Za rozvoj Kruzberka“, подкрепена от три подписа, относно 
упадъка в регион Моравице

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу влошаването на социалния статус на този 
район, причинено, освен друго, и от социалната политика на чешкото правителство, 
която е насочена към прехвърляне в района на групи от населението в неравностойно 
положение, по-специално на многобройни представители на ромското малцинство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 април 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Вносителите на петицията, които са чешки граждани и живеят в регион Моравице, се 
оплакват от социалния упадък на своя регион, предизвикан, наред с другото, от 
намерението за създаване на гето от страна на „предприемачи“ - собственици на 
сгради/апартаменти, които възнамеряват да преместят в тях нуждаещи се части от 
населението, включително много членове на ромското малцинство. Твърде щедрата 
система за социална закрила на Чешката република, която предвижда също надбавка за 
социално жилище, често е обект на злоупотреба от страна на собствениците на тези 
сгради/апартаменти.

Много роми често стават жертва на расизъм, дискриминация и социално изключване от 
основни части на живота. Особено ромите, живеещи в социално изключени райони -
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гета, са изложени на риск от бедност и социално изключване с по-лош достъп до 
социални услуги, здравеопазване и достойно жилищно настаняване. Ниските равнища 
на образование, дискриминацията на пазара на труда и продължаващата демотивация, 
заложена в системата за социални помощи, са довели до висока безработица. По-
добрата интеграция на ромите следователно е както морален, така и икономически 
императив, който освен това ще изисква промяна в начина на мислене на по-голяма 
част от хората, както и на членовете на ромските общности.

Държавите членки са основно отговорни и компетентни да променят положението на 
маргинализираните части от населението, така че действията за подкрепа на ромите 
зависят преди всичко от тях. [Също така е необходимо да се има предвид, че поради 
децентрализацията решаването на проблемите на гетата е основно отговорност на 
общините и че всъщност правителството може само да промени разпоредбите в 
системата за социални помощи, за да се избегне подобна злоупотреба със социални 
обезщетения.]

С цел подкрепа на държавите членки в справянето с това положение, ЕС е предоставил 
широк спектър от правни, политически и финансови инструменти.

На 21май 2012 г., понеделник, Европейската комисия прие своят първи доклад за 
оценка на националните стратегии за интегриране на ромите, представени от 
държавите членки в отговор на рамката на ЕС за интегриране на ромите, представена 
през април миналата година.

Рамката на ЕС призовава държавите членки да се справят със социалното и 
икономическото изключване на ромите в четири ключови области – образование, 
заетост, здравеопазване и жилищно настаняване, като същевременно гарантират, че 
ромите не са подложени на дискриминация, а са третирани като всички останали 
граждани на ЕС с равен достъп до основни права.

Всички държави членки включително Чешката република са представили национална 
стратегия, която показва, че има силен политически ангажимент за справяне с този 
въпрос. Но трябва да се направи много повече по отношение на осигуряването на 
достатъчно финансиране за приобщаването на ромите, за въвеждането на механизми за 
мониторинг и за борба с дискриминацията и сегрегацията.

Чешкото правителство през 2009 г. прие Концепция за интеграция на ромите за 2010 -
2013 г. и я представи на Европейската комисия на 19 февруари 2012 г. Мерките за 
приобщаване на ромите, предлагани от чешкото правителство в четири ключови 
области (образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване) са добре 
дошли, но е необходим по-голям акцент върху развитието в ранна детска възраст и 
мерките за десегрегация в образованието, върху достъпни и целенасочени социални 
услуги за ромите, търсещи работа, за да се подобрят шансовете им за интеграция на 
пазара на труда. Стратегията може да бъде допълнително подобрена чрез конкретни 
мерки за осигуряване на недискриминационен достъп до здравеопазване и жилищно 
настаняване.

През юни 2012 г. Съветът прие препоръка на Съвета относно националната програма за 
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реформи на Чешката република за 2012 г. и даде становището си относно програмата за 
конвергенция на Чешката република за периода 2012—2015 г. На Чешката република 
се препоръчва да вземе допълнителни мерки, за да увеличи значително наличността на 
достъпна и качествена предучилищна грижа, за укрепване на обществените служби по 
заетостта чрез увеличаване на качеството и ефективността на обучението, помощ за 
търсене на работа и индивидуализирани услуги, включително услуги, за които има 
сключен договор с външен изпълнител, и да създаде рамка за оценка, насочена към 
постигнати подобрения в задължителното образование. Всички тези препоръки във 
висока степен са относими към ромите.

Работният документ в подкрепа на препоръките споменава проблема със социално 
изключените общности, като посоченото гето. Всъщност, подобряването на 
положението на тези райони и тяхното постепенно премахване се счита от Комисията 
за един от основните потенциални приноси на Чешката република за целта на ЕС за 
намаляване на бедността с 20 милиона души до 2020 г.

Освен това Комисията предоставя финансова помощ за постигането на тази цел в 
областта на бедността и социалното изключване чрез средства на структурните 
фондове. Има няколко чешки оперативни програми, чиято намеса цели справяне със 
социалното изключване и подобряване на положението на ромите, включително 
справяне със социално изключените райони.

Заключение
Изготвянето на национални стратегии е първата стъпка в правилната посока. Сега е 
необходимо те да бъдат приложени от държавите членки. Основната цел следва да бъде 
да се въведат наистина интегрирани мерки и да се осигури ефективност на намесата, 
която често има ниска стойност при изразходвани значителни финансови ресурси.
Европейската комисия ще извършва редовен мониторинг в тази посока.

Европейската комисия очаква чешкото правителство да предприеме действия във 
връзка с приоритетите, посочени в доклада. Европейската комисия ще извърши 
годишен преглед на изпълнението на националните стратегии за интегриране на 
ромите, като ще докладва на Европейския парламент и Съвета, както и съгласно 
рамката на стратегията „Европа 2020“.

Комисията извършва преглед на националните програми за реформа на държавите 
членки и напредъка в изпълнението на ежегодно отправените им препоръки.

Тъй като социално изключените райони (гета) са основни места на бедност, социално 
изключване, но също социално-патологични феномени и престъпност, Комисията ще 
обърне внимание на справянето с този проблем в бъдеще също и чрез средства на 
структурните фондове, т.е. тя очаква, че по въпроса ще бъдат взети сериозни мерки с 
новата оперативна програма, която Чешката република ще разработи през 2012-2013 г.


