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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erkänner att romer utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och att denna situation förvärras av den nuvarande 
ekonomiska och finansiella krisen. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som enligt 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har allvarliga problem att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i strukturfonderna och i synnerhet Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid med demografiska förändringar bör romerna, som 
har varit en del av vårt gemensamma arv i århundraden, genom utbildning av god kvalitet, 
anständiga bostäder och sysselsättning ges möjlighet att fullt ut integreras på 
arbetsmarknaden och bidra till den ekonomiska utvecklingen som fastställts i 
EU 2020-strategin. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika omständigheter (djup fattigdom, brist på utbildning, dålig 
hälsa) ännu effektivare, för att säkerställa deras sociala och ekonomiska integrering.

3. Europaparlamentet understryker i detta sammanhang att EU-program såsom Progress 
måste fortsätta för att bekämpa diskrimineringen och kräver att programmen förlängs och 
vidareutvecklas efter 2013.

4. Europaparlamentet betonar att det enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 437/2010 av den 19 maj 20101 är möjligt att avsätta upp till 3 procent av Eruf-anslagen 
till specifika program eller 2 procent av den totala tilldelade budgeten till restaurering av 
bostäder till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper. Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut utnyttja denna nya möjlighet inom ramen för 
strukturfonderna för att öka möjligheterna till en effektiv social integrering.

5. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att överväga att göra tilldelningen av 
nya bostäder till marginaliserade befolkningsgrupper villkorad av sociala åtaganden från 
deras sida, såsom vederbörligt deltagande i byggandet av de nya bostäderna, obligatorisk 
skolgång för barnen och accepterande av jobb som erbjuds av arbetsförmedlare, för att 
garantera en verklig, effektiv och hållbar integrering.
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