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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra nuolatinės diskriminacijos daugelyje valstybių narių 
aukos ir kad ši padėtis blogėja dėl dabartinės ekonominės bei finansų krizės; ragina tas 
valstybes nares, kurias ES Pagrindinių teisių agentūra nurodė kaip turinčias rimtų 
problemų iki galo išnaudoti ES turimus struktūrinių fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo mūsų 
bendro paveldo dalis, geros kokybės švietimo, deramo būsto ir galimybių susirasti darbą 
dėka turėtų turėti galimybę integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie ekonominio vystymosi 
kaip tai numatyta 2020 m. ES strategijoje; todėl ragina valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos apsaugos 
sąlygoms), siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę integraciją;

3. šiame kontekste pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti ES programas, pavyzdžiui, „Progress 
programme“, skirtą kovai su diskriminacija, ir ragina tokias programas tęsti ir toliau 
plėtoti po 2013 m.;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 437/20101 atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % ERPF skirti 
konkrečioms programoms arba 2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų bendruomenių 
būsto atnaujinimui; be to, ragina valstybes nares greitai ir visapusiškai naudotis šia nauja 
galimybe pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant sustiprinti veiksmingas socialinės 
įtraukties perspektyvas;

5. rekomenduoja valstybėms narėms apsvarstyti galimybę naują būstą skirti atskirtoms 
bendruomenėms atsižvelgiant į jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, deramas 
dalyvavimas kuriant naujas įstaigas, privalomas mokyklos lankymas vaikams, įdarbinimo 
tarpininkų siūlomų darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų užtikrinta reali, veiksminga ir 
tvari jų integracija.
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