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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da so Romi v številnih državah še vedno žrtve nenehne diskriminacije in da se je 
zaradi trenutne gospodarske in finančne krize njihov položaj še poslabšal; poziva tiste 
države članice, v katerih je Agencija EU za temeljne pravice odkrila resne težave, naj v 
celoti izkoristijo vire EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, zlasti ESSR in ESS;

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju demografskih sprememb romskemu prebivalstvu, ki 
je že stoletja del naše skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, ustreznimi prebivališči in 
zaposlitvenimi priložnostmi omogočiti, da se povsem vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da okrepijo svoje učinkovite strategije za reševanje 
posebnih okoliščin (huda revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe zdravstvene razmere) na 
rob odrinjenih skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo družbeno in gospodarsko 
vključevanje;

3. v zvezi s tem poudarja, da je treba še naprej izvajati programe EU, kot je Progress za boj 
proti diskriminaciji, in poziva k temu, da se ti programi nadaljujejo in še naprej razvijajo 
tudi po letu 2013;

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 3 % sredstev ESSR 
določenim programom oziroma 2 % skupnega dodeljenega proračuna za obnovo stavb v 
korist marginaliziranih skupnosti; države članice tudi poziva, naj to novo možnost v 
okviru strukturnih skladov hitro in v celoti izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;

5. priporoča državam članicam, naj razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih prebivališč 
skupnostim na družbenem robu pogojile z družbenimi zavezami, kot so primerna udeležba 
v procesu gradnje novih ustanov, obvezno obiskovanje šole za otroke in sprejetje služb, ki 
jih ponudijo posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi dejansko, uspešno in trajnostno 
vključitev.
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