
CM\911575RO.doc PE494.737v01-00

RO Unită în diversitate RO
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Comisia pentru petiții

30.8.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1365/2011, adresată de Jiri Focht, de cetățenie cehă, în numele 
Asociației „Za rozvoj Kruzberka”, însoțită de 3 semnături, privind degradarea 
regiunii Moravice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă degradarea socială din această regiune, cauzată, printre altele, de politica 
socială a guvernului ceh, care are tendința de a reloca în regiunea respectivă grupuri de 
persoane defavorizate, inclusiv numeroși membri ai minorității rome.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarii, cetățeni cehi și locuitori ai regiunii Moravice, reclamă declinul social al regiunii 
lor, printre altele și ca urmare a intenției de a crea un ghetou a unor „antreprenori” –
proprietari ai clădirilor/apartamentelor, care intenționează să mute aici categoriile sociale 
defavorizate, inclusiv mulți membri ai minorității rome. Sistemul de protecție socială suficient 
de generos al Republicii Cehe, care permite, de asemenea, indemnizații pentru locuințe 
sociale, este utilizat adesea în mod abuziv de către acești proprietari de clădiri/apartamente.

Mulți romi sunt adesea victime ale rasismului, ale discriminării și ale excluziunii sociale din 
zonele esențiale de locuit. Romii locuiesc în mod special în localități excluse din punct de 
vedere social – ghetourile sunt expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială cu un acces 
mult mai redus la servicii sociale, la servicii de sănătate și la locuințe decente. Nivelul redus 
al educației, discriminarea pe piața forței de muncă și incapacitatea de a elimina în totalitate 
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lipsa de motivare stabilită în sistemul de beneficii sociale au condus la creșterea ratei 
șomajului. Prin urmare, o mai bună integrare a romilor reprezintă o obligație atât morală, cât 
și economică, care va necesita, astfel, o schimbare a mentalității majorității oamenilor, 
precum și a membrilor comunităților de romi.

Statele membre sunt principalele responsabile și competente să schimbe situația populației 
marginalizate, astfel acțiunea de sprijinire a romilor se află în primul rând în mâinile acestora. 
[De asemenea, este necesar să se rețină faptul că, din cauza descentralizării, rezolvarea 
problemelor ghetourilor este în primul rând responsabilitatea municipalităților și, de fapt, 
guvernul poate doar să modifice structura sistemului de protecție socială pentru a evita 
utilizarea abuzivă a unor astfel de prestații sociale.]

Cu scopul de a susține statele membre în rezolvarea acestei situații, UE a pus la dispoziție o 
gamă largă de instrumente juridice, politice și financiare.

Luni, 21 mai 2012, Comisia Europeană a adoptat primul său raport de evaluare a strategiilor 
naționale de integrare a romilor, depuse de statele membre ca răspuns la cadrul UE pentru 
strategiile naționale de integrare a romilor prezentat în aprilie anul trecut.

Cadrul UE invită statele membre să abordeze problema excluziunii sociale și economice a 
romilor în patru domenii-cheie – educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe, 
asigurându-se în același timp că romii nu sunt discriminați și că sunt tratați care oricare alți 
cetățeni ai UE, beneficiind de acces egal la drepturile fundamentale.

Toate statele membre, inclusiv Republica Cehă, au prezentat o strategie națională care 
demonstrează faptul că există un angajament politic puternic pentru soluționarea acestei 
probleme. Cu toate acestea, trebuie să se depună eforturi mai mari în ceea ce privește 
asigurarea unei finanțări suficiente pentru incluziunea romilor, instituirea unor mecanisme de 
monitorizare și combaterea discriminării și a segregării.

În 2009, guvernul ceh a adoptat Conceptul de integrare a romilor pentru perioada 2010-2013 
și l-a prezentat Comisiei Europene la 19 februarie 2012. Măsurile propuse de guvernul ceh 
pentru incluziunea romilor în cele patru domenii-cheie (educație, ocuparea forței de muncă, 
sănătate și locuințe) sunt binevenite, dar, cu toate acestea, este necesar să se acorde mai multă 
atenție dezvoltării copiilor cu vârste fragede și măsurilor de eliminare a segregării în domeniul 
educației, precum și serviciilor sociale accesibile și specifice solicitanților de locuri de muncă 
de etnie romă, pentru a îmbunătăți șansele acestora de integrare pe piața muncii. Strategia ar 
putea fi îmbunătățită și mai mult prin măsuri concrete pentru a asigura un acces 
nediscriminatoriu la serviciile de sănătate și la locuințe.

În iunie 2012, Consiliul a adoptat Recomandarea Consiliului privind programul național de 
reformă pentru 2012 al Republicii Cehe și avizul cu privire la programul actualizat de 
convergență pentru perioada 2012-2015 al Republicii Cehe. Se recomandă Republicii Cehe să 
întreprindă măsuri suplimentare pentru a crește considerabil disponibilitatea unor structuri 
ieftine și calitative pentru îngrijirea copiilor de vârstă preșcolară, să consolideze serviciile 
publice pentru ocuparea forței de muncă prin îmbunătățirea calității și eficacității în materie 
de formare, asistență în căutarea unui loc de muncă și servicii personalizate, inclusiv servicii 
externalizate, și să stabilească un cadru de evaluare orientat spre îmbunătățire în sistemul de 
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învățământ obligatoriu. Toate aceste recomandări sunt relevante pentru cetățenii de etnie 
romă.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei susține aceste recomandări menționând problema 
comunităților marginalizate, precum a ghetoului în cauză. De fapt, îmbunătățirea situației 
unor asemenea localități și eliminarea lor treptată este considerată de Comisie ca fiind una 
dintre principalele contribuții potențiale ale Republicii Cehe la obiectivul UE privind 
reducerea sărăciei cu 20 milioane de persoane până în 2020.

În plus, Comisia oferă asistență financiară pentru atingerea acestui obiectiv din domeniul 
sărăciei și al excluziunii sociale prin intermediul fondurilor structurale. Există o serie de 
programe operaționale cehe care intervin pentru combaterea excluziunii sociale și pentru 
îmbunătățirea situației romilor, inclusiv abordarea localităților marginalizate.

Concluzii
Elaborarea strategiilor naționale reprezintă primul pas în direcția corectă. În prezent, acestea 
trebuie să fie puse în aplicare de către statele membre. Obiectivul principal ar trebui să fie 
aplicarea măsurilor cu adevărat integrate și asigurarea eficienței intervențiilor care adesea 
prezintă o valoare limitată în comparație cu resursele financiare semnificative cheltuite.
Comisia Europeană va monitoriza acest aspect cu regularitate.

Comisia Europeană se așteaptă ca guvernul ceh să abordeze prioritățile subliniate în raport. 
Aceasta va evalua anual aplicarea strategiilor naționale de integrare a romilor și va prezenta 
Parlamentului European și Consiliului un raport pe această temă, precum și în cadrul Europa 
2020.

Comisia analizează programele naționale de reformă ale statelor membre și progresele 
înregistrate cu privire la recomandările adresate anual acestora.

Întrucât localitățile marginalizate (ghetourile) sunt principalele locuri în care se manifestă 
sărăcia, excluziunea socială, dar și în care au loc fenomene socio-patologice și infracțiuni, 
Comisia se va concentra asupra soluționării acestei probleme în viitor și prin intermediul
fondurilor structurale, de exemplu, se așteaptă ca acestea să fie accesate în mod substanțial
prin noile programe operaționale pe care Republica Cehă urmează să le elaboreze în perioada 
2012-2013.


