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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās romu diskriminācija un ka šo situāciju pastiprina 
pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras ES Pamattiesību 
aģentūra identificējusi kā tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā izmantot pieejamos 
ES struktūrfondu resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda;

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no Eiropas kopējā 
mantojuma jau gadsimtiem ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti kvalitatīva izglītība, 
pienācīgi mājokļi un darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā integrēties darbavietās un 
tādējādi sekmēt ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai „ES 2020”; tāpēc aicina 
dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt efektīvas stratēģijas, lai 
novērstu īpašus apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, tādējādi nodrošinot to sociālo un ekonomisko 
integrāciju;

3. šajā sakarībā uzsver, ka jāturpina ES programmas cīņai pret diskrimināciju, piemēram, 
„Progresa programma”, un aicina šādas programmas turpināt un attīstīt arī pēc 2013. gada;

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija 
Regulu (ES) Nr. 437/20101, saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % no ERAF kopējā piešķīruma var izmantot 
izdevumiem saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu līdzekļiem, 
lai stiprinātu efektīvu sociālo integrāciju;

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos apstākļos 
esošās kopienās piešķirami ar nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas sociālās saistības no 
savas puses, piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno objektu būvniecībā, panākt bērnu 
obligātu skolas apmeklējumu un pieņemt darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, lai 
tādējādi nodrošinātu šo kopienu faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu integrāciju.
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