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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erkänner att romer ofta utsätts för diskriminering och fördomar i 
många medlemsstater och att denna situation förvärras av den nuvarande ekonomiska och 
finansiella krisen, som leder till att arbetstillfällen försvinner. Parlamentet betonar att 
samtliga medlemsstater och EU-institutioner har ansvar för integreringen av romerna.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut samarbeta med EU och företrädare för 
romerna för att ta fram integrerade politiska åtgärder och att fullt ut utnyttja de tillgängliga 
EU-medlen i strukturfonderna och i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) för att främja integreringen av romerna på nationell, 
regional och lokal nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma 
förfrågningar om tekniskt stöd i en satsning för att göra alla tillgängliga instrument för 
integreringen av romerna mer effektiva.

2. Europaparlamentet påpekar att det finns EU-program och EU-bidrag som är avsedda för 
den sociala och ekonomiska integreringen av romer, men att kommunikationen behöver 
förbättras på alla nivåer inom såväl de lokala myndigheterna och det civila samhället som 
de potentiella målgrupperna så att romerna får information om detta. Parlamentet 
rekommenderar dessutom att befintliga EU-medel används för att bygga nya eller 
renovera befintliga bostäder, förbättra anläggningsinfrastrukturer, lokala 
allmännyttigheter, kommunikationssystem, utbildning och åtgärder för tillgång till 
arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet vill se ett bättre stöd till projektägare som är berättigade till EU-medel 
för att integrera romer. Detta kan ske genom informationsplattformar, analys och utbyte 
av bästa praxis.

4. I en tid då demografiska förändringar och andra processer påverkar hela EU bör romerna, 
som har varit en del av vårt gemensamma arv i århundraden och är den största etniska 
minoriteten i EU, genom utbildning av god kvalitet, anständiga bostäder och 
sysselsättning ges en drivkraft att fullt ut integreras på arbetsmarknaden och bidra till den 
smarta, hållbara ekonomiska utvecklingen för alla som fastställts i EU 2020-strategin, 
framför allt initiativet ”europeiska plattformen mot fattigdom”. Europaparlamentet anser 
vidare att social integrering är en nödvändig förutsättning för att uppnå målen i 
EU 2020-strategin. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och de lokala och 
regionala myndigheterna att nu öka sina insatser genom att ytterligare effektivisera sina 
strategier för att komma till rätta med marginaliserade befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på utbildning och begränsad tillgång till 
samhällstjänster, dålig hälsa, avsaknad av civila registreringsdokument, segregerade och 
undermåliga bostäder, hög arbetslöshet) ännu effektivare, vilket är absolut nödvändigt för 
att bekämpa romernas sociala utanförskap och bidra till en ytterligare integrering av 
romerna i medlemsstaterna. Parlamentet betonar att det för att lyckas krävs en bred politik 
på detta område som beaktar sociala, ekonomiska och kulturella faktorer.
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5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att främja informations- och upplysningskampanjer för en fullständig 
förståelse för problemet och för att underlätta och förbättra tillgången till utbildning och 
övriga tjänster samt att främja integreringen på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar 
dock behovet av att systematiskt och på ett mer strukturerat sätt integrera frågor om romer 
i all relevant EU-politik och nationell politik för att garantera effektivitet, verklig 
integrering och hållbarhet. Parlamentet uppmanar de ansvariga politikerna på samtliga 
nivåer att rådgöra med romerna, deras organisationer och de icke-statliga organisationer 
som kämpar för romernas rättigheter och deras integrering i samhället och i arbetslivet, 
med särskild betoning på kvinnor.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma sektorsöverskridande strategier 
för fattigdomsminskning som beaktar den ofta känsliga frågan om samlevnaden mellan 
romer och majoritetsgruppen, som båda drabbas av brist på arbete, fattigdom och 
marginalisering. Parlamentet lyfter fram betydelsen av stimulansåtgärder som ger synliga 
fördelar och uppmuntrar fattiga människor att försöka ta sig in på arbetsmarknaden i 
stället för att leva på socialhjälp och eventuellt svartarbete. Parlamentet betonar dessutom 
att program som främjar ömsesidig förståelse och tolerans är ytterst viktiga.

7. Europaparlamentet understryker i detta sammanhang att EU-program såsom Progress för 
att bekämpa diskrimineringen och Jasmine för att investera i kapacitetsuppbyggande 
måste fortsätta, och kräver att programmen vidareutvecklas efter 2013.

8. Europaparlamentet framhåller att romernas sociala utanförskap har en mycket stark 
territoriell dimension av fattigdom och marginalisering, viket koncentreras till 
underutvecklade mikroregioner som lider allvarlig brist på de ekonomiska resurser som 
krävs för att själva bidra till de EU-fonder som de har rätt att utnyttja och som i regel 
saknar den administrativa kapacitet och de personalresurser som krävs för att utnyttja 
medlen på lämpligt sätt. Parlamentet betonar att särskilda insatser måste riktas mot dessa 
mikroregioner, som ofta är avlägset belägna intraregionala områden, och att byråkratin 
måste förenklas avsevärt så att så stora resurser som möjligt kan anslås inom ramen för 
sammanhållningspolitiken.

9. Europaparlamentet ser positivt på att det enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 2010 är möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 2 procent av den totala tilldelade budgeten till 
restaurering av bostäder till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper. Parlamentet 
beklagar att inga operativa planer hittills har ändrats för att prioritera tilldelning av 
bostäder till romer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja detta nya tillfälle inom ramen för strukturfonderna för att öka möjligheterna till en 
effektiv social integrering. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en särskild 
plan för tillämpningen av denna förordning, i syfte att påskynda användningen av medlen, 
och rekommenderar kommissionen att utarbeta en rapport om användningen av medlen. 
Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att effektivt utnyttja möjligheten till 
samverkan mellan Eruf, ESF och EJFLU i utformningen av utvecklingsprogram för 
integreringen av romer.

10. Europaparlamentet inser att romerna utgörs av ytterst heterogena grupper, vilket innebär 
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att det inte är möjligt att tillämpa en gemensam strategi. Parlamentet rekommenderar 
därför de lokala och regionala myndigheterna i medlemsstaterna att föreslå en effektiv 
integrationspolitik som bör se olika ut beroende på gruppernas specifika bakgrund 
(geografisk, ekonomisk, social och kulturell bakgrund). Parlamentet rekommenderar även 
att kommissionen drar nytta av erfarenheterna hos de myndigheter som aktivt har bidragit 
till integreringen av romer, och att den främjar användning av bästa praxis och 
framgångsrecept för romernas sociala integrering.

11. Europaparlamentet påminner om att den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik 
integrering är gemensamma insatser från både samhället i stort och romerna. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att hjälpa till att förbättra romernas bostads- och 
arbetssituation och rekommenderar medlemsstaterna och lokala och regionala 
myndigheter att i enlighet med Erufs bestämmelser sätta in tilldelningen av nya bostäder 
till marginaliserade befolkningsgrupper i en bredare och mer komplex politisk ram för 
ömsesidigt och socialt engagemang från båda hållen, såsom gemenskapsbyggande, vilket 
inbegriper deltagande från romernas sida i byggandet av de nya bostäderna och 
gemensamma ansträngningar för att främja barnens skolgång och avsevärt minska 
arbetslösheten. På detta sätt kan medlemsstaterna väsentligt bidra till en konkret lösning 
för bostadsbehoven för marginaliserade befolkningsgrupper som bor i undermåliga 
bostäder. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att utnyttja EU:s nätverk för 
romska frågor för att främja utbyte av bästa praxis.

12. Europaparlamentet inser att denna frågas komplexitet kan utgöra ett hinder för 
projektägarna. Arbetet för att förenkla bidragsansökningsförfarandet måste intensifieras.
Parlamentet påpekar att EU-finansieringen är underutnyttjad på detta område.

13. Europaparlamentet menar att en del av lösningen ligger i ett helhjärtat engagemang från 
medlemsstaternas sida för att se till att projektägarna stöds på ett effektivt sätt och att 
medlemsstaterna tillsammans med kommissionen har en roll att spela för att stimulera 
lokala myndigheter att satsa på projekt för integrering av romer.
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