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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отчита, че в много държави-членки ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че настоящата икономическа и финансова криза води 
до влошаване на ситуацията; призовава държавите-членки, в които Агенцията на ЕС 
за основните права установи наличието на сериозни проблеми, да се възползват в 
пълна степен от средствата на ЕС, предоставяни по линия на структурните фондове, 
по-специално Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален 
фонд;

2. отчита, че в периоди на демографски промени ромското население, което е част от 
нашето общо наследство от векове насам, следва да получи — посредством 
висококачествено образование, достойни жилищни условия и възможности за 
работа — средствата за пълна интеграция на работното място и за оказване на
принос към икономическото развитие, както се предвижда в стратегията „ЕС 2020“; 
ето защо призовава държавите-членки да активизират своите усилия, като укрепят 
своите ефективни стратегии за разрешаване на специфичните проблеми (крайна 
бедност, липса на образование, лоши санитарни условия) на маргинализираните 
общности, с цел да се гарантира тяхната социална и икономическа интеграция;

3. подчертава в този контекст необходимостта от продължаване на прилагането на 
програмите на ЕС, като програмата „Напредък“, с оглед на борбата срещу 
дискриминацията, и призовава тези програми да продължат да се прилагат и да се 
доразвият след 2013 г.;

4. подчертава възможността, създадена по силата на разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 437/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година1, за 
отпускане на максимално 3% от помощта по линия на ЕФРР за специални програми 
или на максимално 2% от общия размер на отпуснатите средства за ремонт на 
жилища, предназначени за маргинализирани общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват своевременно и в пълна степен от тази нова 
възможност в рамките на структурните фондове, с цел да подобрят възможностите 
за ефективна социална интеграция;

5. отправя препоръка към държавите-членки да разгледат възможността за обвързване 
на отпускането на помощ за нови жилища на маргинализираните общности с 
поемането на обществени ангажименти от тяхна страна, например подходяща 
степен на участие в процеса на изграждане на новите сгради, задължителна 
училищна посещаемост за децата и приемането на работни места, предлагани от 
трудовите посредници, с цел да се обезпечи тяхната действителна, ефективна и 
устойчива интеграция.
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