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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că în diverse state membre comunitățile rome se confruntă cu discriminare 
și/sau adesea cu prejudecăți, iar această situație este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală, ducând la pierderea de locuri de muncă; subliniază faptul că 
incluziunea populației rome este responsabilitatea atât a tuturor statelor membre, cât și a 
instituțiilor UE; solicită statelor membre să coopereze pe deplin cu UE și cu reprezentanții 
populației rome pentru elaborarea unor politici integrate, care să utilizeze toate resursele 
financiare ale UE disponibile în cadrul fondurilor UE, în special în cadrul FEDER, ESF și 
FEADR, precum și să promoveze incluziunea romilor la nivel național, regional și local; 
invit Comisia să acorde o atenție specială cererilor de asistență tehnică pentru a putea 
îmbunătăți eficiența tuturor instrumentelor disponibile pentru integrarea comunităților 
rome;

2. reamintește disponibilitatea programelor și fondurilor europene și faptul că acestea pot fi 
folosite pentru integrarea socială și economică a romilor, dar și faptul că este necesară o 
mai bună comunicare la toate nivelurile între autoritățile locale, societatea civilă și 
grupurile-țintă potențiale, astfel încât romii să fie informați cu privire la aceste programele 
și fonduri; în plus, încurajează folosirea fondurilor UE existente pentru construirea de noi 
case sau pentru renovarea caselor existente sau pentru îmbunătățirea infrastructurii 
energetice, a utilităților locale, a sistemelor de comunicare sau educație, a măsurilor luate 
pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii etc.;

3. solicită să se acorde o asistență mai bună organizatorilor de proiecte de integrare a romilor 
eligibile pentru finanțare europeană prin crearea unor platforme de informare, prin analize 
și prin schimburi de bune practici;

4. recunoaște că, în această perioadă caracterizată de schimbări demografice și alte procese 
care afectează Uniunea ca întreg, populației rome, care face parte din moștenirea noastră 
comună timp de secole și care este cea mai mare minoritate etnică din UE, ar trebui să se 
ofere, prin intermediul unei educații de calitate, al unor locuințe decente și al 
oportunităților de angajare, stimulente pentru a se integra pe deplin la locul de muncă și 
pentru a contribui la o dezvoltarea economică inteligentă și durabilă, caracterizată prin 
incluziune, după cum se prevede în strategia UE 2020, în special în inițiativa „O platformă 
europeană de combatere a sărăciei”; consideră că incluziunea socială este o condiție 
preliminară pentru atingerea obiectivelor Strategiei UE 2020; prin urmare, solicită statelor 
membre și autorităților publice locale și regionale să-și sporească acum eforturile, prin 
consolidarea strategiilor lor eficiente în vederea soluționării situației specifice a 
comunităților marginalizate (sărăcie extremă, lipsa educației și a accesului la serviciile 
sociale, condiții precare de sănătate, lipsa documentelor de înregistrare civilă, locuințe 
segregate și sub-standard, nivel scăzut de ocupare a forței de muncă), ca un pas de 
importanță crucială pentru combaterea excluziunii sociale a populației rome și pentru a 
contribui la o mai mare integrare a acesteia în statele membre; subliniază faptul că o 
politică de succes este constituită dintr-un amestec de abordări care țin seama de factorii 
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sociali, economici și culturali;

5. solicită statelor membre și autorităților regionale și locale să promoveze campaniile de 
informare și de sensibilizare pentru a asigura înțelegerea deplină a problemei, pentru a 
ușura și îmbunătăți accesului la educație și la alte servicii și pentru a promova reintegrarea 
pe piața muncii; subliniază, totuși, că este necesar să se introducă, de o manieră mai 
sistematică și mai bine structurată, aspectele referitoare la romi în toate politicile europene 
și naționale relevante, pentru a asigura eficiența, durabilitatea și existența unei incluziuni 
reale; îndeamnă factorii de decizie politici de la fiecare nivel să consulte comunitățile, 
asociațiile și ONG-urile rome care urmăresc apărarea drepturilor romilor și garantarea 
reintegrării lor sociale și pe piața muncii, punând un accent special pe femei;

6. solicită statelor membre să dezvolte strategii transsectoriale de reducere a sărăciei, care să 
țină seama de problematica adesea sensibilă a coexistenței comunității rome cu 
comunitatea majoritară, ambele fiind afectate de lipsa de locuri de muncă, de sărăcie și de 
fenomenul marginalizării; evidențiază importanța măsurilor de stimulare care, oferind 
beneficii vizibile, încurajează persoanele sărace să intre pe piața muncii în loc de a trăi de 
pe urma prestațiilor sociale sau poate de a munci în economia subterană; subliniază că 
programele care promovează înțelegerea și toleranța reciprocă sunt de importanță capitală;

7. subliniază, în acest context, necesitatea de a continua programele UE, cum ar fi programul 
Progress de combatere a discriminării și programul JASMINE, care promovează 
investițiile în consolidarea capacităților, și solicită dezvoltarea acestor programe și după 
2013;

8. evidențiază faptul că excluderea socială a romilor are o dimensiune teritorială foarte 
pronunțată, caracterizată prin sărăcie și marginalizare, concentrată în microregiunile 
subdezvoltate caracterizate prin lipsa acută a resurselor financiare necesare pentru a-și
aduce contribuția la finanțările comunitare pentru care sunt eligibile și care cel mai adesea 
nu dispun de capacitatea administrativă și de resursele umane pentru a folosi finanțările în 
mod corespunzător; subliniază nevoia de a concentra eforturi specifice în aceste 
microregiuni, care sunt adesea zone periferice intra-regionale, precum și nevoia de a 
simplifica în mod substanțial cerințele birocratice pentru a putea asigura alocarea unui 
număr maxim de resurse sub egida politicii de coeziune;

9. salută oportunitatea creată prin intermediul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
437/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010, și anume acordarea 
a până la 3% din contribuția FEDER în favoarea programelor specifice sau 2% din 
bugetul total alocat pentru reabilitarea locuințelor în favoarea comunităților marginalizate; 
regretă faptul că până în momentul de față nici un plan operațional nu a fost modificat 
pentru a acorda prioritate locuințelor pentru populația romă; invită statele membre să 
utilizeze cât mai rapid și la maximum această nouă oportunitate oferită în cadrul 
fondurilor structurale pentru a consolida perspectivele integrării sociale eficiente; solicită 
Comisiei să propună un plan specific de acțiune cu privire la acest regulament și să 
crească gradul de utilizare a fondurilor și recomandă pregătirea unui raport al Comisiei 
referitor la utilizarea acestora; în plus, solicită statelor membre să folosească efectiv 
potențialul de interacțiune dintre FEDER, FSE și FEADR pentru dezvoltarea programelor 
de integrare a romilor;
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10. recunoaște că comunitățile rome formează grupuri extrem de eterogene și că, în 
consecință, nu poate exista doar o singură strategie; sugerează în acest sens ca autoritățile 
locale și regionale din statele membre să propună politici eficiente de incluziune a 
romilor, ținând cont de specificitățile mediului din care provin (pe plan geografic, 
economic, social, cultural); recomandă Comisiei să se folosească de experiențele 
autorităților publice care au contribuit activ la integrarea comunităților de romi și 
încurajează folosirea celor mai bune practici și modele de succes privind incluziunea 
socială a romilor;

11. reamintește faptul că cerința preliminară principală pentru a asigura succesul integrării 
este realizarea de eforturi comune atât de societatea tradițională, cât și de comunitatea 
romă; prin urmare, solicită statelor membre să ajute la îmbunătățirea situației populației 
rome în domeniul locuințelor și al ocupării forței de muncă și recomandă ca statele 
membre și autoritățile publice locale și regionale să integreze, în conformitate cu 
Regulamentul privind Fondul European de dezvoltare regională, alocarea de locuințe noi 
comunităților marginalizate într-un cadru de politică mai complex, caracterizat prin 
angajamente sociale reciproce și bilaterale, cum ar fi consolidarea comunității, care să 
includă participarea romilor la procesul de construire a noilor instituții și eforturi reciproce 
în vederea îmbunătățirii participării școlare a copiilor și a reducerii drastice a șomajului; în 
acest fel, statele membre pot contribui în mod semnificativ la conceperea unei soluții 
concrete pentru necesarul de locuințe al grupurilor marginalizate care trăiesc în condiții 
locative precare; de asemenea, îndeamnă statele membre să folosească rețeaua UE-Roma 
pentru a încuraja schimbul de bune practici;

12. recunoaște că complexitatea dosarelor poate constitui un obstacol pentru organizatorii 
proiectelor; subliniază nevoia de a intensifica efortul depus pentru simplificarea 
procedurilor de subvenționare; subliniază că fondurile europene din domeniu sunt 
subutilizate;

13. susține că o parte din soluție constă din angajarea deplină a statelor membre pentru a 
asigura susținerea efectivă a organizatorilor de proiecte și că statele membre, împreună cu 
Comisia Europeană, au un rol de jucat pentru a încuraja autoritățile locale să selecționeze 
proiectele pentru integrarea populației rome;
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