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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že romské komunity jsou v některých členských státech obětí diskriminace a/nebo 
častých předsudků a že tuto situaci vyostřuje současná hospodářská a finanční krize, která 
vede ke ztrátě zaměstnání; zdůrazňuje, že za začleňování romského obyvatelstva nesou 
odpovědnost všechny členské státy i orgány a instituce EU; vyzývá členské státy, aby 
s EU a se zástupci romského obyvatelstva plně spolupracovaly při zavádění integračních 
politik, které by měly prosazovat začleňování Romů na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni při současném využití všech zdrojů EU, jež jsou k dispozici v rámci evropských 
fondů, zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálním 
fondu (ESF) a Evropského zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); vyzývá 
Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost požadavkům, které se týkají technické pomoci, 
ve snaze zvýšit účinnost všech nástrojů, jež jsou dostupné pro integraci romských 
komunit;

2. připomíná, že jsou k dispozici evropské programy a finanční prostředky, které lze využít 
pro sociální a ekonomickou integraci romského obyvatelstva, ale že na všech úrovních  
místních orgánů, občanské společnosti a případných cílových skupin je nutné zlepšit 
komunikaci tak, aby romští občané byli o těchto programech a prostředcích informováni; 
mimoto vybízí k využívání současných fondů EU na výstavbu nových domů či renovace 
domů stávajících a ke zlepšení inženýrských sítí, místní infrastruktury pro poskytování 
veřejných služeb, komunikačních systémů, vzdělávání, opatření pro přístup na pracovní 
trh atd.;

3. vyzývá ke zlepšení pomoci poskytované organizátorům projektů způsobilých pro 
evropské finanční prostředky určené na integraci romského obyvatelstva, a to vytvořením 
platforem pro informování, provádění analýz a výměnu osvědčených postupů;

4. uznává, že v době demografických změn a dalších procesů ovlivňujících EU jako celek by 
romské obyvatelstvo, které je po staletí součástí našeho společného dědictví a představuje 
největší etnickou menšinu v EU, mělo být prostřednictvím kvalitního vzdělání, důstojného 
bydlení a pracovních příležitostí motivováno k plné integraci do pracovní činnosti 
a k tomu, aby přispívalo k inteligentnímu, udržitelnému a komplexnímu hospodářskému 
rozvoji, jak stanoví strategie EU 2020, především iniciativa „Evropská platforma pro boj 
proti chudobě“; je toho názoru, že společenské začlenění je předpokladem k dosažení cílů 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy a místní a regionální veřejné orgány, aby proto 
nyní zvýšily své úsilí, a to prohloubením svých účinných strategií pro řešení zvláštních 
okolností (extrémní chudoby, nedostatku vzdělání a přístupu k sociálním službám, 
špatných zdravotních podmínek, chybějících dokladů občanské registrace, odděleného a 
nevyhovujícího bydlení, nízké zaměstnanosti) marginalizovaných skupin obyvatel s cílem 
potírat sociální vyloučení romského obyvatelstva a přispět k další integraci v členských 
státech EU; zdůrazňuje, že úspěšná politika je výsledkem různých přístupů zohledňujících 
sociální, ekonomické a kulturní faktory;

5. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby podporovaly informační a osvětové 
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kampaně, s jejichž pomocí by zajistily plné pochopení problému, usnadnily a zlepšily 
přístup ke vzdělání a jiným službám a prosazovaly opětovné zařazení na pracovní trh; 
zdůrazňuje nicméně nutnost začleňovat romskou problematiku systematicky do všech 
příslušných evropských a vnitrostátních politik s cílem zajistit účinnost, skutečné 
začlenění a udržitelnost; naléhavě vyzývá tvůrce politik na všech úrovních, aby jednali 
s romskými komunitami, sdruženími a neziskovými organizacemi, které usilují o 
prosazování práv Romů a o jejich reintegraci do společnosti a na pracovní trh, a to 
zejména s ohledem na ženy;

6. vyzývá členské státy, aby vyvinuly strategie ke snížení chudoby zahrnující více odvětví, 
které by braly v potaz často ožehavou otázku soužití romské komunity s většinovou 
společností v situaci, kdy jsou obě zasaženy nedostatkem zaměstnání, chudobou 
a marginalizací; podtrhuje, že důležitá jsou pobídková opatření, která prostřednictvím 
zřejmých výhod vybízí chudé, aby se začlenili na pracovní trh a nežili ze sociálních 
dávek, případně nepracovali na černém trhu; zdůrazňuje zásadní význam programů 
podporujících vzájemné porozumění a vzájemnou toleranci;

7. v této souvislosti vyzdvihuje skutečnost, že je potřeba pokračovat v programech EU, jako 
je program PROGRESS pro boj proti diskriminaci a program JASMINE, který podporuje 
investice do budování kapacit, a vyzývá k tomu, aby takové programy byly i po roce 2013 
dále rozvíjeny;

8. podtrhuje fakt, že pro sociální vyloučení postihující Romy je typický velmi zřetelný 
teritoriální rozměr chudoby a marginalizace, který se nejvíce projevuje v zaostalých 
mikroregionech, jimž do značné míry chybí potřebné finanční zdroje, aby mohly samy 
přispět k prostředkům Společenství, pro něž jsou způsobilé, a velmi často postrádají 
administrativní schopnosti a lidské zdroje potřebné k náležitému využití těchto 
prostředků; zdůrazňuje, že je nutné zaměřit se s mimořádným úsilím na tyto 
mikroregiony, což jsou často okrajové oblasti uvnitř regionů, a podstatně zjednodušit 
byrokracii tak, aby mohlo být v rámci politiky soudržnosti přiděleno co největší množství 
zdrojů;

9. vítá příležitost, již poskytují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 437/2010 ze dne 19. května 2010, která stanoví, že příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel nepřekročí buď 3 % prostředků přidělovaných 
z EFRR na dotčené programy, nebo 2 % celkového přídělu z EFRR; vyslovuje politování 
nad tím, že žádné operační plány nebyly dosud změněny tak, aby byly stanoveny nové 
priority za účelem zajištění bydlení pro romské obyvatelstvo; vyzývá členské státy, aby 
urychleně a plně využily této nové příležitosti v rámci sítě strukturálních fondů s cílem 
posílit perspektivy účinného sociálního začleňování; vyzývá Komisi, aby k tomuto 
nařízení předložila konkrétní akční plán, a využívání fondů tak urychlila, a doporučuje, 
aby připravila zprávu o jejich využívání; vyzývá navíc členské státy, aby při vývoji 
programů financování zaměřených na integraci Romů účinně využívaly možné propojení 
fondů EFRR, ESF a EZFRV;

10. bere na vědomí skutečnost, že romské komunity představují mimořádně heterogenní 
skupiny a v důsledku toho na ně nelze uplatnit jedinou strategii; doporučuje proto, aby 
místní a regionální orgány členských států navrhly účinné integrační politiky, které by se 
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měly vzájemně odlišovat podle specifického kontextu (geografického, ekonomického, 
sociálního, kulturního); doporučuje, aby Komise využila zkušenosti těch orgánů, které se 
aktivně zasadily o integraci romských komunit, a aby za účelem jejich začlenění do 
společnosti podpořila uplatňování osvědčených postupů a úspěšných metod;

11. připomíná, že hlavním předpokladem úspěšné integrace je společné úsilí vynakládané jak 
většinovou společností, tak i romskou komunitou; vyzývá proto členské státy, aby 
pomohly zlepšit situaci romského obyvatelstva, pokud jde o bydlení a zaměstnanost, a 
doporučuje členským státům a regionálním a místním veřejným orgánům, aby v souladu 
s nařízením o Evropském fondu pro regionální rozvoj vnímaly přidělování nového bydlení 
marginalizovaným komunitám v širším a komplexnějším politickém rámci vzájemných a 
dvoustranných sociálních závazků, jako je utváření komunity, které zahrnuje účast Romů 
v procesu výstavby nových objektů a oboustranné úsilí o zlepšení školní docházky dětí 
a o podstatné snížení nezaměstnanosti;  tímto způsobem mohou členské státy podstatně 
přispět k vypracování konkrétního řešení pro potřeby usídlení marginalizovaných skupin, 
které žijí v nevyhovujících typech bydlení; dále členské státy naléhavě vyzývá, aby 
využívaly síť EURoma s cílem podpořit výměnu osvědčených postupů;

12. uznává, že překážkou pro organizátory projektů může být složitá byrokracie; zdůrazňuje, 
že je nutné pokročit ve zjednodušování postupů při udělování grantů; podtrhuje fakt, že 
evropské finanční prostředky nejsou v této oblasti dostatečně využívány;

13. domnívá se, že řešení spočívá částečně v plném odhodlání členských států účinně 
podporovat organizátory projektů a že členské státy by společně s Komisí měly 
povzbuzovat místní orgány, aby vybíraly projekty, jejichž cílem je integrace romských 
obyvatel.
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