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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că romii continuă să fie victimele discriminării permanente în multe state 
membre și că această situație este exacerbată de criza economică și financiară actuală; 
invită acele state membre, considerate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene ca având probleme grave, să exploateze pe deplin resursele UE disponibile în 
cadrul Fondurilor structurale și, în special, FEDER și FSE;

2. recunoaște că, în această perioadă, în care au loc schimbări demografice, ar trebui să 
oferim populației rome, care face parte din moștenirea noastră comună timp de secole, 
posibilitatea de a se integra la locul de muncă prin intermediul unei educații de calitate, al 
unei locuințe decente și al oportunităților de angajare, contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în strategia UE 2020; cu toate acestea, solicită statelor 
membre să-și sporească eforturile de integrare socială și economică a acestora, prin 
consolidarea strategiilor eficiente care să vizeze situația specifică a comunităților 
marginalizate (sărăcie extremă, lipsa educației, condiții precare de sănătate);

3. subliniază, în acest context, necesitatea de a continua programele UE, cum ar fi 
„Programul Progress” de combatere a discriminării, și solicită continuarea și dezvoltarea 
acestor programe și după 2013;

4. subliniază oportunitatea creată prin intermediul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
437/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 20101, și anume 
acordarea a până la 3% din contribuția FEDER la programele specifice sau 2% din 
bugetul total alocat pentru reabilitarea locuințelor în favoarea comunităților marginalizate; 
în plus, invită statele membre să utilizeze cât mai rapid și la maximum această nouă 
posibilitate oferită în cadrul Fondurilor structurale pentru a consolida perspectivele 
integrării sociale eficiente;

5. recomandă statelor membre să ia în considerare alocarea noilor locuințe comunităților 
marginalizate cu condiția ca acestea să-și ia un angajament social, cum ar fi participarea 
corespunzătoare la procesul de construire a noilor locuințe, frecventarea obligatorie a 
școlii de către copii și acceptarea locurilor de muncă oferite de mediatorii de locuri de 
muncă, cu scopul de a asigura integrarea reală, eficientă și durabilă a acestora.
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