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CS

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha členských státech nadále oběťmi přetrvávající 
diskriminace a že tuto situaci vyostřuje současná hospodářská a finanční krize; vyzývá ty 
členské státy, které Agentura EU pro základní práva označila jako země, které mají vážné 
problémy s plným využitím zdrojů EU, které jsou k dispozici v rámci strukturálních 
fondů, zejména v Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a v Evropském 
sociálním fondu (ESF);

2. uznává, že v době demografické změny by mělo romské obyvatelstvo, které bylo po staletí 
součástí našeho společného dědictví, prostřednictvím kvalitního vzdělání, důstojného 
bydlení a pracovních příležitostí získat možnost plně se začlenit do pracovní činnosti 
a přispívat k hospodářskému rozvoji, jak stanoví strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to prohloubením svých účinných strategií pro řešení 
zvláštních okolnosti (extrémní chudoba, nedostatek vzdělání, špatné zdravotní podmínky) 
marginalizovaných skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich sociální a ekonomickou 
integraci;

3. zdůrazňuje v této souvislosti, že je potřeba pokračovat v programech EU, jako je program 
PROGRESS pro boj proti diskriminaci, a vyzývá k tomu, aby takové programy nadále 
pokračovaly a rozvíjely se i po roce 2013;

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 20101, které stanoví, že příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na dotčené 
programy, nebo 2 % celkového přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, aby urychleně 
a plně využily tuto novou možnost v rámci sítě strukturálních fondů, s cílem posílit 
perspektivy účinného sociálního začleňování;

5. doporučuje členským státům, aby zvážily možnost podmínit příspěvky na nové bydlení 
pro marginalizované skupiny obyvatel sociálními závazky z jejich strany, např. vhodnou 
účastí v procesu výstavby nových zařízení, povinnou školní docházkou pro děti 
a přijímáním pracovních míst, které jim nabídnou zprostředkovatelé práce, aby tak 
zajistily svou skutečnou, účinnou a trvalou integraci.
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