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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation forværres af den nuværende økonomiske og 
finansielle krise; opfordrer de medlemsstater, som ifølge EU's Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder har alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte de disponible 
EU-midler under strukturfondene, især EFRU og ESF; 

2. erkender, at i en tid med demografiske ændringer bør romabefolkningen, der har været en 
del af vores fælles arv i århundreder, gennem uddannelse af god kvalitet, anstændige 
boliger og jobmuligheder sikres mulighed for fuld integration på arbejdsmarkedet og for 
at bidrage til den økonomiske udvikling som fastsat i EU's 2020-strategi; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at øge deres indsats nu ved at styrke deres konkrete strategier i forhold 
til de særlige omstændigheder (dyb fattigdom, manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og økonomiske integration;

3. understreger i denne sammenhæng, at det er nødvendigt at videreføre EU-programmer 
såsom Progress for at bekæmpe diskrimination, og kræver, at sådanne programmer 
videreføres og udvikles yderligere efter 2013;

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
437/2010 af 19. maj 20101, giver mulighed for at afsætte op til 3 % af EFRU-tildelingen 
til specifikke programmer eller 2 % af det samlede tildelte budget til rehabilitering af 
boliger til gavn for marginaliserede befolkningsgrupper; opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at udnytte denne nye mulighed inden for rammerne 
af strukturfondene med henblik på at styrke mulighederne for en effektiv social 
integration;

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper betinget af sociale forpligtelser på deres side, såsom 
passende deltagelse i processen med at opbygge de nye kvarterer, obligatorisk skolegang 
for børn, og accept af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, for at sikre dem en reel, 
effektiv og varig integration.
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