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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy a roma közösségek megkülönböztetés és/vagy gyakori előítéletek áldozatai 
számos tagállamban és hogy ezt a helyzetet a munkahelyek elvesztését eredményező 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is súlyosbítja; hangsúlyozza, hogy a roma népesség 
integrációja mind a tagállamok, mind az uniós intézmények felelőssége; felhívja 
valamennyi tagállamot, hogy teljes mértékben működjenek együtt az EU-val és a roma 
népesség képviselőivel az integrált politikák kidolgozása érdekében, kihasználva az uniós 
alapokban, és különösen az ERFA-ban, az ESZA-ban és az EMVA-ban rendelkezésre álló 
pénzügyi forrásokat a roma integráció nemzeti, regionális és helyi szintű előmozdítása 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a technikai 
segítségnyújtásra irányuló kérelmekre, ezáltal javítva a roma közösségek integrációjára 
rendelkezésre álló valamennyi eszköz hatékonyságát;

2. emlékeztet arra, hogy a romák társadalmi és gazdasági integrációjára  európai programok 
és pénzeszközök állnak rendelkezésre és használhatók fel, azonban minden szinten 
hatékonyabb kommunikációra van szükség a helyi hatóságok, a civil társadalom és e 
programok lehetséges célcsoportjai között annak érdekében, hogy a romák tájékoztatást 
kapjanak erre vonatkozóan; ezenkívül ösztönzi a rendelkezésre álló uniós alapok 
igénybevételét többek között új házak megépítésére vagy meglévők felújítására, az 
infrastruktúra, a helyi közművek, a távközlési rendszerek, illetve az oktatás és a 
munkaerőpiacra való bejutásra vonatkozó intézkedések javítására;

3. felszólít a romák integrációját szolgáló, európai finanszírozásból támogatható projektekkel 
foglalkozóknak nyújtott segítségnyújtás javítására a tájékoztatást, elemzéseket és a bevált 
gyakorlatok cseréjét célzó platformok létrehozása által;

4. elismeri, hogy a demográfiai változások és az EU egészét érintő egyéb folyamatok idején 
a roma népességnek – mely évszázadokon át közös örökségünk része volt és jelenleg a 
legnagyobb etnikai kisebbség az EU-ban – a jó minőségű oktatás, a megfelelő lakhatás és 
a munkalehetőségek által biztosítani kell az eszközöket teljes mértékű munkahelyi 
integrációjuk és az intelligens, fenntartható és befogadó gazdasági fejlődéshez való 
hozzájárulásuk érdekében, amint az az Európa 2020 stratégiában – és különösen a 
szegénység elleni európai platformban – is szerepel; véleménye szerint a társadalmi 
integráció előfeltétel az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához; felhívja 
ezért a tagállamokat és a helyi és regionális közigazgatási hatóságokat, hogy 
haladéktalanul növeljék erőfeszítéseiket a perifériára szorult közösségek speciális 
körülményeit (mélyszegénység, az oktatás és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
hiánya, rossz egészségi állapot, az állampolgári nyilvántartást igazoló dokumentumok 
hiánya, szegregált és rossz lakhatási körülmények, alacsony szintű foglalkozatás) kezelő 
hathatós stratégiáik megerősítése által a roma népesség társadalmi kirekesztésének 
leküzdése és a tagállamokon belüli további integrációjukhoz való hozzájárulás érdekében;
hangsúlyozza, hogy a sikeres politika a társadalmi, gazdasági és kulturális tényezőket is 
figyelembe vevő megközelítések ötvözete;
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5. felhívja a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy ösztönözzék a 
tájékoztatási és tudatosítási kampányokat a probléma teljes mértékű megértése, az 
oktatáshoz és más szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése és javítása, valamint a 
munkaerőpiacra való visszailleszkedés elősegítése érdekében; kiemeli azonban, hogy a 
tényleges integráció és a fenntarthatóság biztosítása érdekében a romákat érintő 
kérdéseket szisztematikusan be kell építeni valamennyi vonatkozó európai és nemzeti 
szakpolitikába; sürgeti valamennyi szintű politikaformálót, hogy konzultáljanak a roma 
közösségekkel, szervezetekkel és a romák jogait védő nem kormányzati szervekkel, és 
biztosítsák társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésüket, különös figyelmet fordítva 
a nőkre;

6. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan, ágazatokon átívelő, szegénységet 
csökkentő stratégiákat, melyek figyelembe veszik a roma közösség és a többségi közösség 
együttélésének gyakran kényes kérdését, mivel mindannyiukat érinti a munkahelyek 
hiánya, a szegénység és a perifériára szorulás; kiemeli az ösztönző intézkedések 
fontosságát, melyek látható előnyöket biztosítanak a szegények munkaerőpiacra való 
belépésének ösztönzésére ahelyett, hogy szociális segélyekből vagy esetleg 
feketemunkából éljenek; hangsúlyozza, hogy rendkívül fontosak a kölcsönös megértést és 
az egymás iránti toleranciát előmozdító programok;

7. ezzel összefüggésben hangsúlyozza az olyan, megkülönböztetés elleni uniós programok 
folytatásának szükségességét, mint a „Progress”, valamint a kapacitásépítésbe való 
beruházást ösztönző JASMINE, és felszólít az ilyen programok 2013 utáni további 
fejlesztésére;

8. hangsúlyozza, hogy a romákat sújtó társadalmi kirekesztés okozta szegénység és 
marginalizálódás területi jellege igen erős, és az alulfejlett mikrorégiókra koncentrálódik, 
ahol komoly hiány mutatkozik a közösségi alapok igénybevételéhez szükséges saját 
pénzügyi hozzájárulás előteremtése tekintetében, és általában nem állnak rendelkezésre az 
alapok megfelelő felhasználását lehetővé tevő igazgatási és emberi erőforrások sem;
hangsúlyozza, hogy külön erőfeszítéseket kell összpontosítani e mikrorégiókra – melyek 
gyakran régión belüli periférikus területek –, és lényegesen egyszerűsíteni kell a hivatalos 
ügyintézésre vonatkozó szabályokat, ezáltal is biztosítva a kohéziós politika keretében 
rendelkezésre bocsátható források lehető legnagyobb mértékben történő odaítélését;

9. üdvözli a 2010. május 19-i 437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései által teremtett lehetőséget, melynek keretében az ERFA előirányzatainak 
akár 3%-át speciális programokra, illetve a lakóépületek felújítására szánt valamennyi 
költségvetési előirányzat 2%-át a perifériára szorult közösségek támogatására lehet 
fordítani; sajnálja, hogy ezidáig egyetlen operatív tervet sem változtattak meg annak 
érdekében, hogy prioritást kapjanak a roma népesség lakhatási körülményei; felhívja a 
tagállamokat, hogy minél előbb és teljes körűen használják ki ezt a strukturális alapok 
keretén belüli új alkalmat az eredményes társadalmi beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy az alapok felhasználásának felgyorsítása 
érdekében terjesszen elő egyedi cselekvési tervet e rendeletre vonatkozóan, és javasolja a 
Bizottságnak, hogy készítsen jelentést az alapok felhasználásáról; felszólítja továbbá a 
tagállamokat, hogy a romák integrációját célzó programok kidolgozása során hatékonyan 
használják fel az ESZA, az ERFA és az EMVA közötti kölcsönhatásokban rejlő 
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lehetőségeket;

10. elismeri, hogy a roma közösségeket rendkívül heterogén csoportok alkotják, ennélfogva 
nem lehet egységes stratégiát követni; ezért javasolja, hogy a tagállamok helyi és 
regionális hatóságai tegyenek javaslatot az e csoportok egyedi (földrajzi, gazdasági, 
társadalmi, kulturális) viszonyai függvényében többféle hatékony integrációs politikára;
ajánlja, hogy a Bizottság használja fel azon hatóságok tapasztalatait, amelyek tevékenyen 
hozzájárultak roma közösségek integrációjához, valamint a romák társadalmi 
beilleszkedése érdekében bátorítsa a bevált gyakorlatok és sikeres megoldások 
alkalmazását;

11. emlékeztet arra, hogy a sikeres integráció legfontosabb előfeltételét a többségi társadalom 
és a roma közösség közös erőfeszítései képezik; felhívja ezért a tagállamokat, hogy 
segítsenek a roma lakosság lakhatási és foglalkoztatási helyzetének javításában és 
javasolja a tagállamoknak, illetve a regionális és helyi állami hatóságoknak, hogy – az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról rendelkező rendelettel összhangban – a perifériára 
szorult közösségek új lakáshoz juttatását olyan kölcsönös és kétirányú kötelezettségeket 
tartalmazó szélesebb, összetettebb politikai keretbe vonja be, mint amilyen például a 
közösségépítés, amely többek között kiterjed a romák részvételére az új létesítmények 
építésében, valamint közös erőfeszítésekre a gyermekek iskolalátogatásának növelése és a 
munkanélküliség jelentős csökkentése érdekében;  a tagállamok ily módon jelentősen 
hozzájárulhatnak a szegényes lakhatási körülmények között élő marginalizálódott 
csoportok elhelyezési igényeinek konkrét megoldásához; arra is sürgeti a tagállamokat, 
hogy a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése érdekében vegyék igénybe az EURoma 
hálózatot;

12. elismeri, hogy a bonyolult papírmunka akadályt jelenthet a projektszervezők számára; 
hangsúlyozza, hogy fokozni kell az odaítélési eljárások egyszerűsítését célzó 
tevékenységet; felhívja a figyelmet arra, hogy az európai alapok e téren kihasználatlanok 
maradtak;

13. fenntartja, hogy a megoldást részben az jelenti, hogy a tagállamok teljes kötelezettséget 
vállalnak a projektszervezők hatékony támogatásáért, és hogy a Bizottsággal közösen 
szerepet vállalnak a helyi hatóságok bátorításában a roma népesség integrációját célzó 
projektek kiválasztása tekintetében.
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