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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Reconhece que as comunidades ciganas são vítimas de discriminação e/ou, 
frequentemente, de preconceitos em muitos Estados-Membros, situação esta que é 
agravada pela actual crise económica e financeira e pela consequente perda de empregos; 
sublinha que a inclusão da população cigana é da responsabilidade tanto de todos os 
Estados-Membros, como das instituições da UE; apela a todos os Estados-Membros para 
que colaborem plenamente com a UE e com os representantes da população cigana na 
definição de políticas integradas, fazendo uso de todos os recursos financeiros da UE 
disponíveis ao abrigo dos Fundos Estruturais e, em particular, do FEDER, do FSE e do 
FEADER, no intuito de fomentar a inclusão dos ciganos a nível nacional, regional e local;  
convida a Comissão a prestar particular atenção aos pedidos de assistência técnica, com o 
objectivo de melhorar a eficácia de todos os instrumentos disponíveis para a integração 
das comunidades ciganas;

2. Recorda que existem programas e financiamentos europeus que podem ser utilizados para 
a integração social e económica dos ciganos, mas que é necessário melhorar a 
comunicação a todos os níveis no seio das autoridades locais, da sociedade civil e dos 
grupos-alvo potenciais, para que a população cigana seja informada a respeito dos 
mesmos; encoraja, além disso, o recurso aos fundos da UE para a construção de novas 
habitações ou a renovação das existentes e para melhorar as infra-estruturas técnicas, os 
serviços públicos locais, os sistemas de comunicação, a educação, o acesso ao mercado de 
trabalho, etc.

3. Apela à melhoria da assistência oferecida aos promotores de projectos susceptíveis de 
beneficiar de fundos europeus para a integração dos ciganos, através da criação de 
plataformas de informação, de análise e de intercâmbio de boas práticas;

4. Reconhece que, em tempo de mudanças demográficas e de outros processos que afectam a 
UE na sua globalidade, a população cigana, que faz parte há séculos da nossa herança 
comum e representa a maior minoria étnica da UE, deve ser incentivada, graças a uma 
educação de qualidade, habitação digna e oportunidades de trabalho, a integrar 
plenamente o mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento económico 
inteligente, sustentável e abrangente, tal como previsto na Estratégia UE 2020 e, em 
particular, na iniciativa "Plataforma europeia contra a pobreza"; considera que a inclusão 
social constitui um requisito prévio para a realização dos objectivos da Estratégia UE 
2020; solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros e às autoridades públicas locais e 
regionais que aumentem de imediato os seus esforços, reforçando estratégias eficazes 
tendentes a encontrar uma solução para as circunstâncias específicas (pobreza extrema, 
falta de formação e de acesso aos serviços sociais, más condições sanitárias, inexistência 
de documentos de registo civil, segregação e habitação de qualidade inferior, baixo nível 
de emprego) das comunidades marginalizadas, dado tratar-se de uma medida 
indispensável para combater a exclusão social da população cigana e contribuir para a sua 
maior integração nos Estados-Membros; sublinha que uma política bem sucedida resulta 
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de uma combinação de abordagens que tenham em conta factores sociais, económicos e 
culturais;

5. Insta os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a promoverem campanhas 
de informação e de sensibilização, com o objectivo de garantir a plena compreensão do 
problema, facilitar e melhorar o acesso à educação e a outros serviços e promover a 
reintegração no mercado de trabalho; realça, porém, a necessidade de integrar, de forma 
mais estruturada e sistemática, as questões relativas aos ciganos em todas as políticas 
europeias e nacionais relevantes, a fim de assegurar a sua eficácia, verdadeira integração e 
sustentabilidade; exorta os responsáveis políticos a todos os níveis a consultarem as 
comunidades ciganas, as associações e as ONG que lutam pela defesa dos direitos dos 
ciganos e pela respectiva reintegração social e laboral, conferindo especial atenção às 
mulheres;

6. Exorta os Estados-Membros a desenvolverem estratégias intersectoriais de redução da 
pobreza que tenham em conta a questão, muitas vezes delicada, da coexistência da 
comunidade cigana com a comunidade maioritária, ambas afectadas pela falta de 
emprego, pela pobreza e pela marginalização; realça a importância de incentivos que, 
mediante benefícios visíveis, encorajem os mais pobres a entrarem no mercado de 
trabalho em vez de viverem de ajudas sociais e de, eventualmente, trabalharem no 
mercado negro; sublinha que os programas que promovem a compreensão e a tolerância 
mútuas se revestem da máxima importância;

7. Sublinha, neste contexto, a necessidade de prosseguir os programas da UE, como o 
"programa Progress" de luta contra a discriminação e o programa JASMINE que promove 
o investimento no desenvolvimento de capacidades, e apela a que estes programas 
continuem a ser desenvolvidos para além de 2013;

8. Salienta que a exclusão social dos ciganos comporta uma dimensão territorial muito 
acentuada de pobreza e de marginalização, fenómeno este que se concentra em 
microrregiões subdesenvolvidas, que carecem seriamente dos recursos financeiros 
necessários para poderem prestar um contributo próprio para os financiamentos 
comunitários a que se podem candidatar e que, de um modo geral, não dispõem das 
capacidades administrativas nem dos recursos humanos necessários para fazer uso desses 
financiamentos; sublinha a necessidade de concentrar esforços específicos nestas 
microrregiões, que muitas vezes são zonas intrarregionais periféricas, e de simplificar 
consideravelmente os trâmites burocráticos, por forma a garantir que a concessão de 
recursos ao abrigo da política de coesão seja a mais elevada possível;

9. Saúda a oportunidade criada pelas disposições do Regulamento (UE) n.º 437/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 2010, que prevêem um limite 
máximo de 3% da contribuição do FEDER para programas específicos ou de 2% da 
contribuição total concedida para a renovação de habitações a favor das comunidades 
marginalizadas; lamenta que, até à data, nenhum plano operacional tenha sido modificado 
para dar prioridade às necessidades de alojamento da população cigana; apela, além disso, 
aos Estados-Membros para que utilizem rápida e plenamente esta nova oportunidade no 
âmbito dos Fundos Estruturais, a fim de reforçar as perspectivas de inclusão social eficaz; 
solicita à Comissão que apresente um plano de acção específico relativo a este 
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regulamento, por forma a acelerar a utilização destes fundos, e recomenda-lhe que elabore 
um relatório sobre a utilização dos mesmos; exorta, além disso, os Estados-Membros a 
fazerem um uso efectivo do potencial de interacção entre o FEDER, o FSE e o FEADER 
quando desenvolverem programas de integração dos ciganos;

10. Reconhece que as comunidades ciganas representam grupos extremamente heterogéneos, 
pelo que não é possível definir uma estratégia única; recomenda, por isso, que as 
autoridades locais e regionais dos Estados-Membros proponham políticas eficazes de 
integração, que devem divergir em função das situações geográficas, económicas, sociais 
e culturais específicas destes grupos; recomenda à Comissão que faça uso da experiência 
adquirida pelas autoridades que contribuíram activamente para a integração das 
comunidades ciganas e que promova as suas boas práticas e os seus modelos de sucesso, 
com o objectivo de garantir a sua inclusão social;

11. Lembra que os esforços envidados conjuntamente pela sociedade maioritária e pela 
comunidade cigana constituem o principal requisito prévio para o êxito da integração; 
insta, por conseguinte, os Estados-Membros a contribuírem para melhorar a situação dos 
ciganos em termos de habitação e emprego, e recomenda aos Estados-Membros e às 
autoridades públicas regionais e locais que integrem – em conformidade com a 
regulamentação que rege o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – a atribuição 
de novas habitações às comunidades marginalizadas num quadro político mais amplo e 
mais complexo de compromisso social recíproco e bidireccional, como o desenvolvimento 
de comunidades, que preveja a participação dos ciganos no processo de construção de 
novos estabelecimentos e esforços conjuntos para melhorar a frequência escolar das 
crianças e reduzir substancialmente o desemprego; acrescenta que, deste modo, os 
Estados-Membros podem contribuir de forma significativa para uma solução concreta 
para as necessidades de alojamento dos grupos marginalizados, que vivem em habitações 
com condições muito deficientes; insta igualmente os Estados-Membros a utilizarem a 
rede de ciganos da EU para fomentar o intercâmbio de boas práticas;

12. Reconhece que a complexidade dos trâmites burocráticos pode constituir um obstáculo 
para os promotores de projectos; insiste na necessidade de intensificar o trabalho de 
simplificação dos procedimentos de subvenção; sublinha a subutilização do financiamento 
europeu neste domínio;

13. Considera que uma parte da solução reside no pleno empenho dos Estados-Membros em 
garantir um apoio efectivo aos promotores de projectos, e que os Estados-Membros, em 
articulação com a Comissão, têm de encorajar as autoridades locais a seleccionarem 
projectos que visem a integração dos ciganos.
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