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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da so romske skupnosti v številnih državah članicah žrtve diskriminacije in/ali 
številnih predsodkov in da se je zaradi trenutne gospodarske in finančne krize in 
posledične izgube delovnih mest njihov položaj še poslabšal; poudarja, da so za 
vključevanje romskega prebivalstva odgovorne tako države članice kot institucije EU;
poziva države članice, naj z EU in predstavniki romskega prebivalstva sodelujejo pri 
pripravi celostnih politik, ki bi ob uporabi vseh virov EU, ki so na voljo skladih EU, zlasti 
ESRR, ESS in EKSRP, zagotovile vključevanje Romov na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni; poziva Komisijo, naj posveti posebno pozornost zahtevam za tehnično 
pomoč v prizadevanju za izboljšanje učinkovitosti vseh razpoložljivih instrumentov za 
vključitev romskih skupnosti;

2. opozarja, da obstajajo evropski programi in finančna sredstva, ki jih je možno uporabiti za 
družbeno in gospodarsko vključevanje romskega prebivalstva, vendar da je treba na vseh 
ravneh izboljšati komunikacijo z lokalnimi organi, civilno družbo in potencialnimi 
ciljnimi skupinami, da bi bilo romsko prebivalstvo obveščeno o teh programih; nadalje 
spodbuja, naj se obstoječa sredstva EU uporabijo za gradnjo novih ali obnovo obstoječih 
hiš, izboljšanje komunalne infrastrukture in lokalnih komunalnih storitev, 
komunikacijskih sistemov, izobraževanja, ukrepov za dostop do trga dela itd.;

3. poziva k večji podpori za nosilce tistih projektov, ki bi bili lahko upravičeni do evropskih 
sredstev za vključevanje romskega prebivalstva, in sicer z vzpostavitvijo platform za 
obveščanje, analizo in izmenjavo primerov dobre prakse;

4. se zaveda, da bi bilo treba v sedanjem času demografskih sprememb in drugih procesov, 
ki se dogajajo v EU kot celoti, romsko prebivalstvo, ki je že stoletja del naše skupne 
dediščine in je največja narodnostna manjšina v EU, s kakovostno izobrazbo, ustreznimi 
prebivališči in zaposlitvenimi priložnostmi spodbuditi, da se povsem vključi na trg dela in 
prispeva k inteligentnemu, trajnostnemu in vključujočemu gospodarskemu razvoju, kot je 
predvideno v strategiji EU 2020, zlasti v pobudi evropske platforme za bojo proti revščini;
meni, da je družbena vključenost pogoj za doseganje ciljev strategije EU 2020; zato 
poziva države članice ter lokalne in regionalne javne oblasti, naj odločneje ukrepajo, tako 
da okrepijo učinkovite strategije za reševanje posebnih okoliščin marginaliziranih 
skupnosti, kot so huda revščina, pomanjkljiva izobrazba in nezadosten dostop do storitev 
socialnega skrbstva, slabe zdravstvene razmere, nepopolni matični registri, ločena in 
podstandardna bivališča in nizka stopnja zaposlenosti, s čimer se bodo borile zoper 
družbeno izključenost romskega prebivalstva in prispevale k njihovi vključitvi v državah 
članicah; poudarja, da je uspešna politika mešanica pristopov, ki upoštevajo družbene, 
gospodarske in kulturne dejavnike;

5. poziva države članice in regionalne ter lokalne oblasti, naj spodbujajo kampanje za 
obveščanje in ozaveščanje javnosti, da se zagotovi popolno razumevanje tega vprašanja, 
olajša in izboljša dostop do izobrazbe in drugih storitev ter da se spodbudi vključitev na 
trg dela, vendar poudarja, da je treba bolj strukturirano in sistematično vključevati romska 
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vprašanja v vse pomembne evropske in nacionalne politike, da se zagotovijo učinkovitost, 
dejanska vključenost in trajnost; spodbuja oblikovalce politik na vseh ravneh, naj se 
posvetujejo z romskimi skupnostmi, združenji in nevladnimi organizacijami, katerih 
namen je zaščititi pravice Romov in zagotoviti njihovo družbeno vključitev in vključitev 
na trg dela, s posebnim poudarkom na ženskah;

6. poziva države članice, naj za zmanjšanje revščine razvijejo medsektorske strategije, ki 
bodo obravnavale pogosto občutljivo vprašanje sobivanja romske in večinske skupnosti, 
ki ju obe prizadevajo pomanjkanje zaposlitve, revščina in marginalizacija; poudarja 
pomen spodbujevalnih ukrepov, ki so učinkoviti pri spodbujanju revnih k vstopu na trg 
dela, namesto da bi živeli od socialne pomoči in morebitnega dela na črnem trgu;
poudarja, da so programi za spodbujanje medsebojnega razumevanja in strpnosti drug do 
drugega izrednega pomena;

7. v zvezi s tem poudarja, da je treba še naprej izvajati programe EU, kot je sta Progress za 
boj proti diskriminaciji in JASMINE za naložbe v krepitev zmogljivosti, in poziva k temu, 
da se ti programi še naprej razvijajo tudi po letu 2013;

8. poudarja, da na socialno izključenost Romov zelo močno vplivata prostorska razsežnost 
revščine in marginalizacije, in da je je največ v slabo razvitih mikro regijah, kjer hudo 
primanjkuje potrebnih finančnih virov za prispevek, ki se od regij zahteva za pridobitev 
sredstev Skupnosti, do katerih so sicer upravičene, in ker na teh območjih zelo pogosto ni 
upravnih zmogljivosti in človeških virov za učinkovito uporabo dodeljenih sredstev;
poudarja, da je treba v te mikro regije, ki so pogosto obrobna območja znotraj posameznih 
regij, usmeriti posebna prizadevanja in da je treba bistveno poenostavitvi birokratske 
postopke, da bi zanje iz kohezijske politike dodelili kar največ možnih sredstev;

9. pozdravlja priložnost, ki jo prinašajo določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 3 % sredstev ESRR 
določenim programom oziroma 2 % skupnega dodeljenega proračuna za obnovo stavb v 
korist marginaliziranih skupnosti; obžaluje, da zaenkrat še ni prišlo do spremembe 
operacijskih načrtov, s katerimi bi se med prednostne naloge uvrstila stanovanja za 
romsko prebivalstvo; poziva države članice, naj to novo priložnost v okviru strukturnih 
skladov hitro in v celoti izkoristijo, da bodo povečale verjetnost učinkovitega družbenega 
vključevanja; poziva Komisijo, naj ob tej uredbi pripravi poseben akcijski načrt za 
pospešeno uporabo sredstev, ter priporoča pripravo poročila Komisije o njihovi uporabi;
nadalje poziva države članice, naj učinkovito izkoristijo možnost sodelovanja med ESRR,
ESS in EKSRP pri razvoju programov financiranja vključevanja Romov;

10. se zaveda, da romske skupnosti tvorijo izredno heterogene skupine, kar pomeni, da ena 
sama strategija ni možna; zato priporoča, da lokalne in regionalne oblasti držav članic 
predlagajo učinkovite politike vključevanja, ki bi se morale razlikovati glede na različna 
ozadja (geografsko, gospodarsko, družbeno, kulturno); priporoča, da Komisija uporabi 
izkušnje, ki so jih pridobile oblasti, ki so dejavno prispevale k vključevanju romskih 
skupnosti, in spodbuja uporabo najboljših praks in receptov za uspeh, da se doseže njihova 
družbena vključitev;

11. ponovno poudarja, da je bistveni pogoj uspešne vključitve skupno prizadevanje tako 
večinske družbe kot tudi romske skupnosti; zato poziva države članice, naj izboljšajo 
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bivalne in zaposlitvene razmere romskega ljudstva, in priporoča, naj države članice ter 
regionalne in lokalne javne oblasti v skladu z uredbo o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj vključijo dodeljevanje novih bivališč marginaliziranim skupnostim v širši in bolj 
zapleten politični okvir vzajemne in dvostranske družbene obveznosti, kot je izgradnja 
skupnosti, ki bi vključevala sodelovanje Romov pri izgradnji novih objektov in skupna 
prizadevanja za večjo prisotnost otrok pri pouku ter za bistveno zmanjšanje 
brezposelnosti; države članice lahko torej bistveno prispevajo k iskanju konkretne rešitve 
za bivalne potrebe marginaliziranih skupin, ki živijo v slabih stanovanjskih pogojih;
poziva države članice, naj izkoristijo mrežo EURoma, da se spodbudi izmenjava 
najboljših praks;

12. priznava, da je lahko zapletenost priprave dokumentacije ovira za organizatorje projektov;
poudarja, da je treba pospešiti prizadevanja za poenostavitev postopkov za dodeljevanje 
sredstev; poudarja, da se evropska sredstva na tem področju premalo uporabljajo;

13. vztraja pri tem, da je del rešitve tudi v popolni zavezanosti držav članic, da nudijo 
dejansko pomoč organizatorjem projektov, ter da morajo države članice skupaj s Komisijo 
spodbujati lokalne oblasti, da izberejo projekte za vključitev romskega ljudstva.
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