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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отчита, че в редица държави-членки ромските общности са обект на дискриминация 
и/или широко разпространени предразсъдъци и че настоящата икономическа и 
финансова криза води до влошаване на ситуацията и до загуба на работа; 
подчертава, че приобщаването на ромското население е отговорност както на 
всички държави-членки, така и на институциите на ЕС; призовава държавите-
членки да сътрудничат пълноценно с ЕС и с представителите на ромското 
население за създаването на интегрирани политики, като се използват всички 
налични финансови средства на ЕС в рамките на фондовете на ЕС, по-специално 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с цел да се насърчи 
интеграцията на ромите на национално, регионално и местно равнище; призовава 
Комисията да обърне особено внимание на исканията за техническа помощ с оглед 
на повишаването на ефективността на всички налични инструменти за интегриране 
на ромските общности;

2. припомня, че са налице европейски програми и финансиране, които могат да се 
използват за социалната и икономическата интеграция на ромите, но че е 
необходима по-добра комуникация на всички равнища в рамките на органите на 
местно самоуправление, гражданското общество и потенциалните целеви групи, за 
да се информират ромите за тях; освен това насърчава използването на 
съществуващите фондове на ЕС за строеж на нови жилища или за ремонт на 
съществуващия жилищен фонд, за подобряване на инженерната инфраструктура, за 
благоустройство на местно равнище, съобщителни системи, образование, мерки за 
подобряване на достъпа до пазара на труда и др.;

3. призовава за оказване на по-добро съдействие на организаторите на проекти, 
отговарящи на изискванията за отпускане на европейско финансиране за 
интегриране на ромите, чрез създаване на платформи за информация, анализи и 
обмен на добри практики;

4. отчита, че в периоди на демографски промени и при други процеси, засягащи ЕС 
като цяло, ромското население, което е част от нашето общо наследство от векове 
насам и е най-голямото етническо малцинство в ЕС, следва да получи стимули —
посредством висококачествено образование, достойни жилищни условия и 
възможности за работа — за пълна интеграция на работното място и за оказване на 
принос към интелигентното, устойчиво и приобщаващо икономическо развитие, 
както се предвижда в стратегията „ЕС 2020“ и по-специално в инициативата 
„Европейска платформа срещу бедността“; застъпва становището, че социалното 
приобщаване е предварително условие за постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; ето защо призовава държавите-членки и обществените органи на местно и 
регионално равнище да активизират своите усилия, като укрепят своите ефективни 
стратегии за разрешаване на специфичните проблеми (крайна бедност, липса на 
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образование и на достъп до социални услуги, лоши санитарни условия, липса на 
актове за гражданско състояние, сегрегирани жилища с незадоволителни жилищни 
условия, ниска степен на заетост) на маргинализираните общности, като крайно 
необходима стъпка с оглед на борбата срещу социалното изключване на ромското 
население и оказването на принос за допълнителната интеграция в рамките на 
държавите-членки; подчертава, че успешната политика е съчетание от различни 
подходи при отчитане на социалните, икономическите и културните фактори;

5. призовава държавите-членки и органите на регионално и местно равнище да 
насърчават кампаниите за информиране и повишаване на осведомеността с оглед на 
пълното осъзнаване на проблема, улесняването и подобряването на достъпа до 
образование и други услуги и насърчаването на повторната интеграция на пазара на 
труда; при все това подчертава необходимостта от по-структурирано и системно 
включване на въпросите, свързани с ромите, във всички съответни европейски и 
национални политики, с цел да се осигури ефективност, действително приобщаване 
и устойчивост; призовава определящите политиките на всяко равнище да се 
консултират с ромските общности, сдружения и НПО, които имат за цел да 
защитават правата на ромите и да осигурят тяхното повторно интегриране в 
обществото и на пазара на труда, като по-конкретно се акцентира върху жените;

6. призовава държавите-членки да разработят междусекторни стратегии за намаляване 
на бедността, които отчитат често пъти чувствителния въпрос, свързан със 
съвместното съществуване на ромската общност и на общността на мнозинството, 
като и двете общности са засегнати от липса на работни места, бедност и 
маргинализация; подчертава значението на мерките за стимулиране, които 
предоставят осезаеми ползи, с цел да се насърчат бедните лица да се включат в 
пазара на труда, вместо да живеят от социални помощи и евентуално да работят на 
черния пазар; подчертава изключителното значение на програмите, насърчаващи 
взаимното разбирателство и търпимостта;

7. подчертава в този контекст необходимостта от удължаване на срока на действие на 
програмите на ЕС, като програмата „Прогрес“, с оглед на борбата срещу 
дискриминацията, и съвместните действия в подкрепа на институциите за 
микрофинансиране в Европа („JASMINE“), които насърчават инвестициите за 
изграждане на капацитет, и призовава тези програми да се развият допълнително 
след 2013 г.;

8. изтъква факта, че социалното изключване на ромите се характеризира с подчертано 
териториално измерение на бедността и маргинализацията и че то се съсредоточава 
в по-слабо развитите микрорегиони, които не разполагат с необходимите финансови 
средства, за да допринесат финансово към финансирането от страна на Общността, 
на което имат право, и като цяло не разполагат с административен капацитет и 
човешки ресурси за ефективно използване на финансирането; подчертава 
необходимостта от насочване на специални усилия към тези микрорегиони, които в 
много случаи представляват периферни вътрешнорегионални райони, както и от 
значително опростяване на бюрократичните формалности, така че да може да се 
постигне възможно най-голям размер на средствата, отпускани  в рамките на 
политиката на сближаване;
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9. приветства възможността, предоставена по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година, за 
отпускане на максимално 3% от средствата по линия на Европейския фонд за 
регионално развитие за специални програми или на максимално 2% от общия 
размер на отпуснатите средства за ремонт на жилища, предназначени за 
маргинализирани общности; изразява съжаление във връзка с факта, че досега няма 
промени в оперативните планове с цел придаване на приоритетно значение на 
жилищното настаняване на ромското население; призовава държавите-членки да се 
възползват своевременно и в пълна степен от тази нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да подобрят перспективите за ефективно социално 
приобщаване; призовава Комисията да представи конкретен план за действие във 
връзка с този регламент с цел ускоряване на усвояването на средствата и отправя 
препоръка за изготвяне на доклад от Комисията относно тяхното използване; освен 
това призовава държавите-членки да използват ефективно потенциала за 
взаимодействие между Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 
оглед на разработването на програми за интегриране на ромите;

10. отчита факта, че ромските общности представляват изключително разнородни 
групи и че поради тази причина е невъзможно да има единна стратегия; поради това 
препоръчва органите на местно и регионално равнище на държавите-членки да 
предложат ефективни политики за интеграция, които следва да отразяват 
различията между отделните общности във връзка с техния специфичен произход (в 
географско, икономическо, социално и културно отношение); препоръчва на 
Комисията да използва опита, натрупан от органите, които активно са допринесли 
за интеграцията на ромските общности, и да насърчава използването на най-добрите 
практики и рецепти за успех с оглед на постигането на социалното им приобщаване;

11. припомня, че съвместните усилия, полагани както от страна на обществото на 
мнозинството, така и от страна на ромската общност, са основната предпоставка за 
успешна интеграция; поради това призовава държавите-членки да съдействат за 
подобряване на положението на ромите по отношение на жилищното настаняване и 
трудовата заетост и препоръчва на държавите-членки и обществените органи на 
регионално и местно равнище да интегрират — в съответствие с регламента 
относно Европейския фонд за регионално развитие — предоставянето на нови 
жилища на маргинализираните общности в по-широка, по-сложна политическа 
рамка на взаимни и двупосочни социални ангажименти, например изграждане на 
общности, което включва участие на ромите в строежа на новите съоръжения и 
взаимни усилия за подобряване на училищната посещаемост сред децата и за 
значително ограничаване на безработицата; посочва, че по този начин държавите-
членки могат да оказват значителен принос за намирането на конкретно решение по 
отношение на потребностите от жилищно настаняване на маргинализираните групи, 
живеещи в лоши жилищни условия;  също така настоятелно призовава държавите-
членки да използват Европейската мрежа за социално приобщаване на ромите в 
рамките на структурните фондове (EU Roma), за да насърчат обмена на най-добри 
практики;

12. отчита, че сложността на бюрократичните процедури може да представлява пречка 



PE452.865v01-00 6/7 AD\855047BG.doc

BG

пред организаторите на проекти; подчертава необходимостта от активизиране на 
усилията за опростяване на процедурите за отпускане на безвъзмездни средства; 
подчертава ниското равнище на усвояване на европейското финансиране в тази 
област;

13. твърди, че част от решението се състои в пълната ангажираност на държавите-
членки за предоставяне на ефективна подкрепа на организаторите на проекти и че 
те, съвместно с Комисията, са призвани да играят роля в насърчаването на органите 
на местно самоуправление да подбират проекти за интегриране на ромите.
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