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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyznaje, że społeczności romskie są dyskryminowane i/lub padają ofiarą licznych 
uprzedzeń w kilku państwach członkowskich i że sytuację tę pogarsza aktualny kryzys 
gospodarczo-finansowy, czego skutkiem jest utrata zatrudnienia; podkreśla, że za 
integrację ludności romskiej odpowiadają wszystkie państwa członkowskie i instytucje 
UE; zwraca się do państw członkowskich, aby w pełni współpracowały z UE i 
z przedstawicielami ludności romskiej przy tworzeniu zintegrowanej polityki
i wykorzystywały wszystkie środki finansowe UE dostępne w ramach funduszy 
strukturalnych UE, a w szczególności EFRR, EFS i EFRROW, do propagowania 
integracji Romów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym; zwraca się do Komisji, 
by poświęciła szczególną uwagę wnioskom o wsparcie techniczne na rzecz poprawy 
skuteczności wszystkich dostępnych instrumentów w celu rzeczywistej integracji 
społeczności romskiej;

2. przypomina o istnieniu i możliwości wykorzystania europejskich programów
i finansowania do realizacji celów w zakresie integracji społecznej i ekonomicznej 
ludności romskiej, stwierdzając istnienie potrzeby lepszego poinformowania na 
wszystkich szczeblach władz lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i potencjalnych 
adresatów tych programów, by Romowie byli na ten temat poinformowani; ponadto 
zachęca do wykorzystywania istniejących funduszy UE do budowy nowych domów lub 
renowacji istniejących, do modernizacji infrastruktury technicznej, lokalnej infrastruktury 
publicznej, systemów komunikacji, edukacji, do poprawy warunków dostępu do rynku 
pracy itd.;

3. wzywa do udzielania efektywniejszej pomocy realizatorom projektów, którzy mogą 
korzystać z funduszy europejskich na rzecz integracji ludności romskiej, przez tworzenie 
forów informacyjnych, analitycznych i służących wymianie dobrych praktyk;

4. przyznaje, że w czasie przemian demograficznych i innych procesów dotyczących całej 
UE, ludności romskiej stanowiącej od wieków część naszego wspólnego dziedzictwa
i będącej największą mniejszością etniczną w UE, należy dostarczyć zachęt poprzez dobrą 
jakościowo edukację, godne warunki mieszkaniowe i szanse na zatrudnienie pozwalające 
na jej pełną integrację w miejscu pracy i wnoszenie wkładu w inteligentny
i zrównoważony rozwój gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, jak 
przewidziano w strategii „Europa 2020”, w szczególności w ramach inicjatywy 
pt. „Europejski program walki z ubóstwem”; uważa, że włączenie społeczne stanowi 
warunek wstępny realizacji celów strategii UE 2020; wzywa w związku z tym, aby 
państwa członkowskie oraz regionalne i lokalne organy publiczne zwiększyły swoje 
wysiłki, wzmacniając efektywne strategie na rzecz rozwiązania konkretnych problemów 
(skrajne ubóstwo, brak wykształcenia i brak dostępu do ochrony socjalnej, złe warunki 
zdrowotne, brak dokumentów ewidencyjnych, segregacja mieszkaniowa i warunki 
lokalowe poniżej obowiązujących standardów, niski poziom zatrudnienia) dotyczących 
zmarginalizowanych społeczności, co jest niezbędne w celu zapobiegania wykluczeniu 
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społecznemu ludności romskiej i w celu wspierania jej dalszej integracji w państwach 
członkowskich; podkreśla, że skuteczna polityka jest połączeniem różnych podejść 
uwzględniających czynniki społeczne, gospodarcze i kulturowe;

5. nalega, by państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne wspierały kampanie 
informacyjne i uświadamiające, aby zapewnić pełne zrozumienie problemu, ułatwić
i poprawić dostęp do edukacji i innych usług oraz promować ponowne wejście na rynek 
pracy; podkreśla jednak, że aspekty dotyczące Romów powinny zostać włączone
w sposób bardziej ustrukturyzowany i systematyczny we wszystkie odpowiednie strategie 
polityczne europejskie i krajowe w celu zapewnienia skuteczności, rzeczywistej integracji
i trwałości, a także zachęca decydentów politycznych na wszystkich szczeblach do 
konsultowania się ze społecznościami romskimi, ze stowarzyszeniami i organizacjami 
pozarządowymi, które walczą w obronie praw Romów i na rzecz ich integracji społecznej
i na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet;

6. wzywa państwa członkowskie do opracowania międzysektorowych strategii na rzecz 
ograniczania ubóstwa uwzględniających często newralgiczne kwestie związane ze 
współistnieniem społeczności romskiej ze społecznością większościową, które wynikają
z braku zatrudnienia, ubóstwa i marginalizacji; podkreśla znaczenie środków 
zachęcających zapewniających widoczne korzyści, które pobudzą ubogie osoby do 
podejmowania zatrudnienia, a nie do życia ze świadczeń społecznych i być może pracy na 
czarno; podkreśla, że niezmiernie ważne są programy propagujące wzajemne zrozumienie
i tolerancję;

7. podkreśla w tym kontekście potrzebę kontynuacji programów UE, takich jak program 
Progress, mających na celu zwalczanie dyskryminacji, lub JASMINE, który promuje 
inwestycje w rozbudowę potencjału, oraz domaga się, aby tego rodzaju programy były 
dalej rozwijane po 2013 r.;

8. podkreśla fakt, że wykluczenie społeczne Romów ma bardzo silny wymiar terytorialny 
związany z ubóstwem i marginalizacją skupiającymi się w słabiej rozwiniętych 
mikroregionach, którym często brakuje niezbędnych środków finansowych, by wnieść 
własny wkład w finansowanie wspólnotowe, którym są objęte, a ponadto na ogół nie 
dysponują potencjałem administracyjnym i personalnym umożliwiającym należyte 
wykorzystanie tych środków; podkreśla potrzebę skoncentrowania specjalnych działań na 
mikroregionach, które często są peryferyjnymi obszarami w obrębie danego regionu,
a także znaczącego uproszczenia biurokratycznych przeszkód, tak aby w ramach polityki 
spójności istniała możliwość uzyskania jak największej puli środków;

9. z zadowoleniem przyjmuje możliwość, jaką stwarzają przepisy rozporządzenia (UE) nr 
437/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r., przyznające 
zmarginalizowanym społecznościom maksymalnie 3 % alokacji EFRR na dane programy 
operacyjne albo 2 % całkowitej alokacji EFRR na renowację budynków; ubolewa, że nie 
zmieniono jak dotąd planów operacyjnych, by określić nowe priorytety dotyczących 
warunków mieszkaniowych ludności romskiej wzywa państwa członkowskie do 
szybkiego i pełnego wykorzystania tej nowej możliwości w ramach funduszy 
strukturalnych w celu zwiększenia perspektyw skutecznej integracji społecznej; wzywa 
Komisję do przedstawienia specjalnego planu działania związanego z tym 
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rozporządzeniem, aby przyspieszyć wykorzystanie funduszy i zaleca przygotowanie 
sprawozdania Komisji na temat ich wykorzystania; zachęca ponadto państwa 
członkowskie do skutecznego wykorzystania możliwości zapewnienia synergii między 
EFRR, EFS i EFRROW w odniesieniu do programów na rzecz integracji Romów;

10. uznaje, że społeczności romskie stanowią skrajnie różnorodne grupy, w związku z czym 
niemożliwe jest zastosowanie jednej strategii i sugeruje w związku z tym, by władze 
lokalne i regionalne państw członkowskich przedstawiły skuteczne strategie integracji, 
które powinny być różne w zależności od cech charakterystycznych tych miejsc (kontekst 
geograficzny, gospodarczy, społeczny, kulturowy); zaleca Komisji, by czerpała
z doświadczeń władz publicznych, które przyczyniły się czynnie do integracji 
społeczności Romów, i by propagowała ich najlepsze rozwiązania i realizowane
z powodzeniem wzorce w odniesieniu do integracji społecznej Romów;

11. przypomina, że podstawowym warunkiem skutecznej integracji są wspólne wysiłki ze 
strony społeczności większościowej i społeczności romskiej; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie, by pomogły poprawić warunki mieszkaniowe i sytuację 
zawodową ludności romskiej i zaleca, aby państwa członkowskie oraz lokalne
i regionalne organy publiczne włączyły zgodnie z przepisami dotyczącymi Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznawanie zmarginalizowanym społecznościom 
funduszy na nowo budowane mieszkania w szersze i bardziej kompleksowe ramy polityki
w zakresie wzajemnych i dwustronnych zobowiązań społecznych, takich jak tworzenie 
społeczności, które obejmuje udział Romów w procesie budowania nowych obiektów oraz 
wzajemne wysiłki na rzecz poprawy w zakresie edukacji szkolnej dzieci i istotnego 
ograniczenia bezrobocia; państwa członkowskie mogą w ten sposób przyczynić się 
znacząco do znalezienia konkretnego rozwiązania potrzeb lokalowych 
zmarginalizowanych grup żyjących w fatalnych warunkach mieszkaniowych; zachęca 
również państwa członkowskie do udziału w sieci EURoma w celu wymiany najlepszych 
rozwiązań;

12. przyznaje, że złożoność dossier może stanowić przeszkodę dla realizatorów projektów; 
nalega na konieczność intensyfikacji prac nad uproszczeniem procedur przyznawania 
subwencji; podkreśla niedostateczne wykorzystanie środków europejskich 
przeznaczonych na ten cel;

13. utrzymuje, że część rozwiązania kryje się w pełnym zaangażowaniu państw 
członkowskich w zapewnianie rzeczywistego wsparcia realizatorom projektów i że 
państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską mają do odegrania swoją rolę
w zachęcaniu władz lokalnych do wybierania projektów mających na celu integrację 
Romów.
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