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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že rómske komunity čelia diskriminácii a/alebo častým predsudkom vo viacerých 
členských štátoch a že túto situáciu sťažuje súčasná hospodárska a finančná kríza, ktorej 
dôsledkom je úbytok pracovných miest; zdôrazňuje, že za začleňovanie rómskeho 
obyvateľstva sú zodpovedné všetky členské štáty aj inštitúcie EÚ; vyzýva členské štáty, 
aby v plnej miere spolupracovali s EÚ a zástupcami rómskeho obyvateľstva na vytváraní 
integrovaných politík a aby na podporu začleňovania Rómov na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni využívali všetky finančné zdroje dostupné v rámci fondov EÚ, najmä 
EFRR, ESF a EPFRV; vyzýva Komisiu, aby venovala mimoriadnu pozornosť žiadostiam 
o technickú pomoc v snahe zlepšiť účinnosť všetkých dostupných nástrojov na integráciu 
rómskych komunít;

2. pripomína, že európske programy a financovanie sú k dispozícii a môžu sa využívať na 
sociálnu a hospodársku integráciu rómskeho obyvateľstva, ale je potrebné zlepšiť 
komunikáciu na všetkých úrovniach medzi miestnymi orgánmi, občianskou spoločnosťou 
a potenciálnymi cieľovými skupinami, aby rómske obyvateľstvo bolo o nich informované; 
okrem toho podporuje využívanie existujúcich fondov EÚ na výstavbu nových alebo 
renováciu existujúcich obydlí, zlepšenie inžinierskych sietí, miestnych služieb, 
komunikačných systémov, vzdelávania, opatrení na zabezpečenie prístupu na trh práce 
atď.;

3. žiada, aby sa zlepšilo poradenstvo pre organizátorov projektov, ktoré majú nárok na 
európske finančné prostriedky určené na integráciu rómskeho obyvateľstva, tým, že sa 
vytvoria platformy na informovanie, analýzy a výmenu osvedčených postupov;

4. uznáva, že v čase demografickej zmeny a ďalších procesov, ktoré ovplyvňujú EÚ ako 
celok, by rómske obyvateľstvo, ktoré je už stáročia súčasťou nášho spoločného dedičstva 
a je najväčšou etnickou menšinou v EÚ, malo byť stimulované prostredníctvom 
kvalitného vzdelávania, dôstojného bývania a pracovných príležitostí k plnému začleneniu 
do pracovného procesu a prispievaniu k hladkému, udržateľnému a inkluzívnemu 
hospodárskemu rozvoju, ako sa stanovuje v stratégii EÚ 2020, najmä v iniciatíve 
s názvom Európska platforma proti chudobe; zastáva názor, že sociálne začleňovanie je 
predpokladom dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 2020; vyzýva preto členské štáty a miestne 
a regionálne verejné orgány, aby už teraz zvýšili úsilie, a to posilnením svojich účinných 
stratégií na riešenie osobitných situácií (extrémna chudoba, nedostatočné vzdelávanie 
a nedostatočný prístup k sociálnym službám, nedostatočné zdravotné podmienky, 
chýbajúce občianske registračné doklady, segregované a nevyhovujúce bývanie, nízka 
zamestnanosť) marginalizovaných skupín obyvateľstva ako nevyhnutnej podmienky na 
boj proti sociálnemu vylúčeniu rómskeho obyvateľstva a pomoc pri ich ďalšej integrácii 
v členských štátoch; zdôrazňuje, že v úspešnej politike sa uplatňuje viacero prístupov, v 
ktorých sa prihliada na sociálne, ekonomické a kultúrne faktory;

5. vyzýva členské štáty a regionálne i miestne orgány, aby podporovali informačné kampane 
na zabezpečenie pochopenia celého problému, uľahčenie a zlepšenie prístupu k 
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vzdelávaniu a iným službám a na podporu opätovnej integrácie do trhu práce; zdôrazňuje 
však, že je potrebné štruktúrovanejšie a systematickejšie začleňovať rómsku problematiku 
do všetkých relevantných európskych a vnútroštátnych politík, aby sa zabezpečila 
efektívnosť, skutočné začleňovanie a udržateľnosť; naliehavo žiada politikov na všetkých 
úrovniach, aby konzultovali s rómskymi komunitami, združeniami a MVO, ktoré sa 
snažia presadzovať práva Rómov a zabezpečiť ich opätovnú integráciu do spoločnosti a 
do trhu práce, so zameraním najmä na ženy;

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali stratégie na zníženie chudoby pre jednotlivé 
odvetvia, v ktorých sa zohľadní často citlivá otázka spolužitia rómskej komunity s 
väčšinovým obyvateľstvom, keďže obe skupiny sú postihnuté nedostatkom pracovných 
príležitostí, chudobou a marginalizáciou; zdôrazňuje význam stimulačných opatrení, ktoré 
formou zrejmých výhod nabádajú chudobných, aby sa začlenili do trhu práce namiesto 
toho, aby žili zo sociálnych dávok, prípadne pracovali na čiernom trhu; zdôrazňuje, že 
programy na podporu vzájomného porozumenia a tolerancie sú mimoriadne dôležité;

7. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba pokračovať v programoch EÚ, ako je napr. program 
Progress, zameraný na boj proti diskriminácii, a JASMINE, zameraný na investovanie do 
budovania kapacít, a vyzýva, aby sa takéto programy ďalej rozvíjali aj po roku 2013;

8. zdôrazňuje skutočnosť, že sociálne vylúčenie Rómov má veľmi silný územný rozmer 
chudoby a marginalizácie a sústreďuje sa v zaostalých mikroregiónoch, ktorým výrazne 
chýbajú finančné zdroje potrebné na zaplatenie príspevku do fondov Spoločenstva, na 
čerpanie z ktorých majú nárok, a zväčša nemajú administratívne kapacity ani ľudské 
zdroje, aby dokázali tieto prostriedky dobre využiť; zdôrazňuje, že na tieto mikroregióny, 
ktoré sú často periférnymi vnútroregionálnymi oblasťami, je potrebné sústrediť osobitné 
úsilie a podstatne zjednodušiť byrokratické postupy, aby im v rámci politiky súdržnosti 
bolo možné prideliť čo najviac zdrojov;

9. víta príležitosť, ktorá sa vytvorila na základe ustanovení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 437/2010 z 19. mája 2010, podľa ktorých sa poskytne do 3 % 
pridelených prostriedkov EFRR na špecifické programy alebo 2 % celkových pridelených 
rozpočtových prostriedkov na obnovu bývania v prospech marginalizovaných skupín 
obyvateľstva; ľutuje, že doteraz neboli zmenené žiadne operačné plány tak, aby sa 
bývanie Rómov stalo prioritou; vyzýva členské štáty, aby urýchlene a v plnej miere 
využívali túto novú príležitosť v rámci štrukturálnych fondov s cieľom posilniť 
perspektívy účinného sociálneho začleňovania; vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s týmto 
nariadením predložila osobitný akčný plán na urýchlenie využívania fondov, a odporúča, 
aby Komisia vypracovala správu o ich využívaní; okrem toho vyzýva členské štáty, aby 
pri vytváraní programov financovania zameraných na integráciu Rómov účinne využívali 
možnosti súčinnosti EFRR, ESF a EPFRV;

10. uznáva, že rómske komunity sú mimoriadne heterogénne skupiny, čo znamená, že 
nemožno uplatniť jednu stratégiu; preto odporúča, aby miestne a regionálne orgány 
členských štátov navrhli účinné integračné politiky, ktoré by sa mohli líšiť v závislosti od 
ich špecifického prostredia (geografického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho); 
odporúča, aby Komisia využila skúsenosti získané orgánmi, ktoré aktívne prispeli k 
integrácii rómskych komunít, a aby v záujme ich sociálneho začlenenia podporovala 
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používanie najlepších postupov a návodov na dosiahnutie úspechu;

11. pripomína, že hlavným predpokladom úspešnej integrácie je spojené úsilie väčšinovej 
spoločnosti a rómskej komunity; preto vyzýva členské štáty, aby pomohli zlepšiť situáciu 
rómskeho obyvateľstva v oblasti bývania a zamestnanosti, a odporúča, aby členské štáty 
a regionálne a miestne verejné orgány – v súlade s nariadením, podľa ktorého sa spravuje 
Európsky fond regionálneho rozvoja – začlenili prideľovanie nových obydlí 
marginalizovaným skupinám obyvateľstva do širšieho komplexnejšieho politického rámca 
spoločného a obojsmerného sociálneho záväzku, ako je zveľaďovanie komunity, do 
ktorého je zahrnutá účasť Rómov na procese výstavby nových zariadení, ako aj spoločné 
úsilie o zlepšenie školskej dochádzky detí a podstatné zníženie nezamestnanosti; členské 
štáty tak môžu výrazne prispieť ku konkrétnemu riešeniu potrieb bývania 
marginalizovaných skupín žijúcich v nevyhovujúcich bytových podmienkach; nalieha tiež 
na členské štáty, aby využívali sieť EURoma na podporu výmeny najlepších postupov;

12. uznáva, že zložitosť administratívy môže byť pre organizátorov projektov prekážkou; 
zdôrazňuje, že treba intenzívnejšie pracovať na zjednodušení postupov prideľovania 
grantov; zdôrazňuje, že európske fondy sa v tejto oblasti nevyužívajú dostatočne;

13. trvá na tom, že súčasťou riešenia je aj plná zaangažovanosť členských štátov pri 
poskytovaní účinnej podpory organizátorom projektov a že je úlohou členských štátov, 
aby spoločne s Komisiou podporovali miestne orgány pri výbere projektov na integráciu 
rómskeho obyvateľstva.
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