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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender, at romasamfund oplever forskelsbehandling og/eller hyppigt oplever fordomme 
i mange medlemsstater, og at denne situation forværres af den nuværende økonomiske og 
finansielle krise, der medfører tab af beskæftigelse; understreger, at ansvaret for 
integrationen af romabefolkningen hviler på såvel alle medlemsstaterne som EU's 
institutioner; opfordrer alle medlemsstaterne til at samarbejde fuldt ud med EU og 
repræsentanter for romabefolkningen om at etablere integrerede politikker, der udnytter 
alle de disponible EU-midler under strukturfondene, især EFRU, ESF og ELFUL, til at 
fremme integration af romaer på nationalt, regionalt og lokalt plan; opfordrer 
Kommissionen til at være særlig opmærksom på anmodninger om teknisk bistand i et 
forsøg på at forbedre effektiviteten af alle tilgængelige instrumenter til integration af 
romasamfundene;

2. minder om, at EU-programmer og -midler er tilgængelige og kan anvendes til social og 
økonomisk integration af romabefolkningen, men at der er behov for bedre 
kommunikation på alle niveauer i de lokale myndigheder, civilsamfundet og hos de 
potentielle målgrupper, for at romabefolkningen informeres herom; tilskynder endvidere 
til at anvende eksisterende EU-midler til at bygge nye eller renovere eksisterende huse, 
forbedre anlægsinfrastrukturen, de lokale offentlige forsyningsværker, 
kommunikationssystemerne, uddannelse, foranstaltninger for adgang til arbejdsmarkedet 
osv.;

3. opfordrer til at sikre en bedre bistand til organisatorer af projekter, der er berettiget til EU-
støtte til integration af romabefolkningen, ved at etablere platforme for informationer, 
analyser og udveksling af god praksis;

4. erkender, at man i en tid med demografiske forandringer og andre processer, der berører 
EU som helhed, ved hjælp af uddannelse af god kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder bør give romabefolkningen – der har været en del af vores fælles arv i 
århundreder og er den største etniske minoritet i EU – incitamenter til fuld integration på 
arbejdsmarkedet og til at bidrage til en intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomisk 
udvikling som fastsat i EU's 2020-strategi, og navnlig initiativet ”En europæisk platform 
mod fattigdom”; mener, at social integration er en forudsætning for at opfylde EU 2020-
strategiens målsætninger; opfordrer derfor medlemsstaterne og de lokale og regionale 
offentlige myndigheder til at øge deres indsats nu ved at styrke deres konkrete strategier 
for håndtering af de særlige omstændigheder (dyb fattigdom, manglende uddannelse og 
manglende adgang til sociale ydelser, dårlig sundhedstilstand, mangel på civile 
registreringsdokumenter, segregerede boliger og boliger af dårlig standard, lavt 
beskæftigelsesniveau), der gør sig gældende for marginaliserede befolkningsgrupper, og at 
gøre det som en absolut nødvendig indsats med henblik på at bekæmpe social udstødelse 
af romabefolkningen og bidrage til yderligere integration i medlemsstaterne; understreger, 
at en vellykket politik er en blanding af tiltag, der tager højde for sociale, økonomiske og 
kulturelle faktorer;
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5. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at fremme 
informations- og oplysningskampagner med henblik på sikre fuld forståelse for problemet, 
lette og forbedre adgangen til uddannelse og andre tjenesteydelser samt fremme 
reintegration på arbejdsmarkedet; understreger dog behovet for en mere struktureret og 
systematisk integration af romarelaterede spørgsmål inden for alle relevante EU-politikker 
og nationale politikker med det formål at sikre effektivitet, reel integration og 
bæredygtighed; opfordrer indtrængende politiske beslutningstagere på alle niveauer til at 
høre romasamfund, organisationer og ngo'er, der forsøger at opretholde romaernes 
rettigheder og sikre deres sociale og arbejdsmæssige reintegration, og i den forbindelse 
have særlig fokus på kvinder;

6. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle tværsektorielle strategier for bekæmpelse af 
fattigdom, der tager hensyn til det ofte følsomme spørgsmål om sameksistensen af 
romasamfundet og flertalssamfundet, der begge er berørt af manglen på beskæftigelse, 
fattigdom og marginalisering; understreger betydningen af incitamenter, der gennem 
synlige fordele tilskynder fattige til at komme ind på arbejdsmarkedet i stedet for at leve 
af sociale ydelser og måske arbejde på det sorte marked; understreger, at programmer, der 
fremmer gensidig forståelse og gensidig tolerance er af afgørende betydning;

7. understreger i denne sammenhæng, at det er nødvendigt at videreføre EU-programmer 
såsom Progress for at bekæmpe diskrimination og Jasmine, der fremmer investering i 
kapacitetsopbygning, og kræver, at sådanne programmer udvikles yderligere efter 2013;

8. understreger, at den sociale udstødelse af romaerne har en meget stærk territorial 
fattigdoms- og marginaliseringsdimension, som er koncentreret i underudviklede 
mikroregioner, som i alvorlig grad mangler de nødvendige finansielle midler til at yde 
deres eget bidrag til de fællesskabsmidler, de er støtteberettigede til, og som almindeligvis 
mangler den administrative kapacitet og de menneskelige ressourcer til at anvende 
midlerne hensigtsmæssigt; påpeger, at det er nødvendigt at rette specifikke 
foranstaltninger mod disse mikroregioner, som ofte er perifere intra-regionale områder, og 
at forenkle bureaukratiske regler betydeligt, så der kan opnås en størst mulig tildeling af 
midler inden for rammerne af samhørighedspolitikken;

9. bifalder, at bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
437/2010 af 19. maj 2010 giver mulighed for at afsætte op til 3 % af EFRU-tildelingen til 
specifikke programmer eller 2 % af det samlede tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede befolkningsgrupper; beklager, at ingen operationelle planer 
indtil videre er blevet ændret med henblik på at foretage en omprioritering af boliger til 
fordel for romabefolkningen; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at udnytte 
denne nye mulighed inden for rammerne af strukturfondene med henblik på at styrke 
udsigten til en effektiv social integration; opfordrer Kommissionen til at forelægge en 
specifik handlingsplan vedrørende denne forordning for at fremskynde anvendelsen af 
midlerne og anbefaler, at Kommissionen udarbejder en rapport om anvendelsen af dem; 
opfordrer desuden medlemsstaterne til effektivt at udnytte potentialet for interaktion 
mellem EFRU, ESF og ELFUL i forbindelse med udviklingen af programmer til 
integration af romaer;
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10. erkender, at romasamfundene er yderst heterogene grupper, hvilket gør, at der ikke kan 
være én enkelt strategi; henstiller derfor, at medlemsstaternes lokale og regionale 
myndigheder foreslår effektive integrationspolitikker, der bør være af forskellig art 
svarende til deres individuelle baggrunde (geografiske, økonomiske, sociale, kulturelle); 
henstiller, at Kommissionen gør brug af erfaringerne fra de myndigheder, der har bidraget 
aktivt til integrationen af romasamfund, og tilskynder til anvendelsen af bedste praksis og 
opskrifter på succes med henblik på at opnå deres sociale integration;

11. minder om, at den vigtigste forudsætning for en vellykket integration er en fælles indsats 
fra både det almindelige samfunds og romasamfundets side; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at bidrage til at forbedre romabefolkningens bolig- og 
beskæftigelsessituation og henstiller, at medlemsstaterne og de regionale og lokale 
offentlige myndigheder – i overensstemmelse med forordningen for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling – indarbejder tildeling af nye boliger til marginaliserede 
samfund i en bredere, mere kompleks strategisk ramme med en gensidig social 
forpligtelse, der går begge veje, f.eks. til opbygning af lokalsamfund, og også omfatter 
romaers deltagelse i processen med at opbygge nye kvarterer og en fælles indsats for at 
øge børnenes fremmøde i skolen og mindske arbejdsløsheden betydeligt; medlemsstaterne
kan på denne måde bidrage væsentligt til en konkret løsning på problemerne med 
placering af marginaliserede grupper, som lever under dårlige boligforhold; opfordrer 
endvidere indtrængende medlemsstaterne til at gøre brug af EURoma-netværket til at 
tilskynde til udveksling af bedste praksis;

12. erkender, at kompleksiteten af papirarbejdet kan udgøre en forhindring for 
projektorganisatorer; understreger nødvendigheden af at fremskynde arbejdet med at 
forenkle støttebevillingsprocedurerne; gøre opmærksom på underudnyttelsen af EU-
midler på dette område;

13. fastholder, at en del af løsningen ligger i, at medlemsstaterne forpligter sig fuldt ud til at 
yde effektiv støtte til projektorganisatorer, og at medlemsstaterne sammen med 
Kommissionen har en rolle at spille med hensyn til at tilskynde lokale myndigheder til at 
vælge projekter med henblik på at integrere romaer.
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