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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy a romák továbbra is állandó megkülönböztetés áldozatai sok tagállamban 
és hogy ezt a helyzetet a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is súlyosbítja; felhívja 
azon tagállamokat, melyekben az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége szerint súlyos 
problémák mutatkoznak, hogy teljes mértékben használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban rendelkezésre álló uniós forrásokat;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás idején a roma népességnek – mely évszázadokon át
közös örökségünk része volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő lakhatás és a 
munkalehetőségek által biztosítani kell az eszközöket teljes mértékű munkahelyi 
integrációjuk és a gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk érdekében, amint az az 
EU2020 stratégiában szerepel; felhívja ezért a tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult közösségek speciális körülményeit (mélyszegénység, 
oktatás hiánya, rossz egészségi állapot) kezelő hathatós stratégiáik megerősítése által e 
közösségek társadalmi és gazdasági integrációjának biztosítása érdekében;

3. ezzel összefüggésben hangsúlyozza az olyan, megkülönböztetés elleni uniós programok 
folytatásának szükségességét, mint a „Progress”, és felszólít az ilyen programok 
folytatására és 2013 utáni fejlesztésére;

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1

rendelkezései által teremtett lehetőséget, melynek keretében az ERFA előirányzatainak 
akár 3%-át speciális programokra, illetve a lakóépületek felújítására szánt valamennyi 
költségvetési előirányzat 2%-át a perifériára szorult közösségek támogatására lehet 
fordítani; felhívja a tagállamokat továbbá, hogy minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új lehetőséget a hatékony társadalmi beilleszkedés 
kilátásainak erősítése érdekében;

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a valós, hatékony és fenntartható integráció biztosítása 
érdekében fontolják meg, hogy a perifériára szorult közösségek új lakáshoz juttatását a 
közösségek olyan társadalmi kötelezettségvállalásainak feltételéhez kötik, mint az új 
létesítmények megépítési folyamatában való megfelelő részvétel, a gyermekek kötelező 
iskolába járása, valamint a munkaközvetítők által ajánlott munkák elfogadása.

                                               
1 HL L 132., 2010.5.29., 1. o.


