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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že Rómovia sú aj naďalej obeťami pretrvávajúcej diskriminácie vo viacerých 
členských štátoch a že túto situáciu sťažuje súčasná hospodárska a finančná kríza; vyzýva 
tie členské štáty, ktoré Agentúra EÚ pre základné práva označila ako štáty, ktoré majú 
vážne problémy s plným využívaním zdrojov EÚ, ktoré sú k dispozícii v štrukturálnych 
fondoch, najmä v EFRR a ESF;

2. uznáva, že v čase demografickej zmeny by malo rómske obyvateľstvo, ktoré je už stáročia 
súčasťou nášho spoločného dedičstva, prostredníctvom kvalitného vzdelávania, 
dôstojného bývania a pracovných príležitostí dostať príležitosť na plné začlenenie sa do 
pracovného procesu a prispievať k hospodárskemu rozvoju, ako sa stanovuje v stratégii 
EÚ 2020; vyzýva preto členské štáty, aby už teraz zvýšili svoje úsilie, a to posilnením 
svojich účinných stratégií na riešenie zvláštnych okolností (hlboká chudoba, nedostatočné 
vzdelávanie, nedostatočné zdravotné podmienky) marginalizovaných skupín obyvateľstva 
s cieľom zabezpečiť ich sociálnu a hospodársku integráciu; 

3. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba pokračovať v programoch EÚ, ako napr. program 
Progress zameraný na boj proti diskriminácii, a vyzýva, aby takéto programy pokračovali 
a ďalej sa rozvíjali aj po roku 2013; 

4. vyzdvihuje príležitosť, ktorá sa vytvorila ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 437/2010 
Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája 20101,  podľa ktorých sa na poskytne do 3 %   
pridelených prostriedkov EFRR na špecifické programy alebo 2 % celkových pridelených 
prostriedkov na obnovu bývania v prospech marginalizovaných skupín obyvateľstva;  
vyzýva ďalej členské štáty, aby urýchlene a plne využívali túto novú možnosť v rámci 
štrukturálnych fondov, aby sa posilnili perspektívy účinného sociálneho začlenenia;

5. odporúča členským štátom, aby zvážili, že prideľovanie nového bývania 
marginalizovaným skupinám obyvateľstva sa podmieni sociálnymi záväzkami z ich 
strany, napr. náležitou účasťou v procese výstavby nových zariadení, povinnou školskou 
dochádzkou detí a prijatím pracovných miest, ktoré im ponúknu sprostredkovatelia práce, 
s cieľom zabezpečiť ich skutočné, účinné a trvalé začlenenie. 


