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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyznaje, że Romowie padają nadal ofiarą nieustannej dyskryminacji w wielu państwach 
członkowskich i że sytuację tą pogarsza aktualny kryzys gospodarczo-finansowy; zwraca 
się do państw członkowskich, w przypadku których Agencja Praw Podstawowych UE 
odnotowała występowanie poważnych problemów, aby w pełni wykorzystywały środki 
finansowe UE dostępne w ramach funduszy strukturalnych, a w szczególności EFRR
i EFS;

2. przyznaje, że, w czasie przemian demograficznych, ludności romskiej stanowiącej od 
wieków część naszego wspólnego dziedzictwa należy zapewnić pomoc poprzez dobrą 
jakościowo edukację, godne warunki mieszkaniowe i szanse na zatrudnienie pozwalające 
na ich pełną integrację w miejscu pracy i wnoszenie wkładu w rozwój gospodarczy, jak 
przewidziano w strategii „Europa 2020”; wzywa w związku z tym, aby państwa 
członkowskie zwiększyły swoje wysiłki wzmacniając efektywne strategie na rzecz 
rozwiązania konkretnych problemów (skrajne ubóstwo, brak wykształcenia, zły stan 
zdrowia) dotyczących zmarginalizowanych społeczności w celu zapewnienia ich 
integracji społecznej i gospodarczej;

3. podkreśla w tym kontekście potrzebę kontynuacji programów UE, takich jak program 
Progress, mających na celu zwalczanie dyskryminacji, oraz domaga się, aby tego rodzaju 
programy były kontynuowane i dalej rozwijane po 2013 r.;

4. zwraca uwagę na możliwość, jaką stwarzają przepisy rozporządzenia (UE) nr 437/2010 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r.1, przyznające 
zmarginalizowanym społecznościom maksymalnie 3 % alokacji EFRR na dane programy 
operacyjne albo 2 % całkowitej alokacji EFRR na renowację budynków; wzywa ponadto 
państwa członkowskie do szybkiego i pełnego wykorzystania tej nowej możliwości
w ramach funduszy strukturalnych w celu zwiększenia perspektyw skutecznej integracji 
społecznej;

5. zaleca, aby państwa członkowskie rozważyły przyznanie zmarginalizowanym 
społecznościom funduszy na nowo budowane mieszkania, uzależnionych od podjęcia 
przez te społeczności zobowiązań społecznych, takich jak właściwy udział w procesie 
budowania nowych obiektów, posyłanie dzieci do szkoły i przyjmowanie pracy 
proponowanej przez pośredników pracy, celem zapewnienia ich rzeczywistej, skutecznej
i trwałej integracji.

                                               
1 Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 1.


