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Съобщение за пресата
Люксембург, 28 юни 2016 г.

Според одиторите на ЕС се наблюдава значителен напредък
в интегрирането на ромите, но продължават да съществуват
някои пречки и дилеми
В нов доклад на Европейската сметна палата се посочва, че инициативите на политиката
на ЕС и финансираните от него проекти за интегриране на ромите са довели до
значителен напредък, но продължават да съществуват някои пречки и дилеми, които
възпрепятстват постигането на максимално въздействие отизразходваните финансови
средства. По-специално одиторите считат, че напредъкът се затруднява от липсата на
подходящи данни, в т.ч. на информация относно етническата принадлежност.
Одиторите провериха дали инициативите за политики на ЕС и финансовата подкрепа от Съюза са
допринесли ефективно за интегрирането на ромите през последното десетилетие. Те посетиха
четири държави членки — България, Испания, Унгария и Румъния.
„Понастоящем не знаем в действителност какви са резултатите от интегрирането на
ромите, тъй като не разполагаме със солидни данни. Дори не знаем колко точно са ромите.
Етническата принадлежност, разбира се, е един чувствителен въпрос, но докато не разрешим
този проблем, изготвянето на политики ще бъде затруднено до края на разглеждания период
(2020 г.)“, заяви Henri Grethen, членът на Европейската сметната палата, отговарящ за изготвянето
на доклада.
Одиторите установиха, че Комисията е постигнала значителен напредък при определянето на
инициативи за политики на ЕС за насърчаване на интегрирането на ромите и че до 2012 г. всички
посетени държави членки са разработили национална стратегия за интегриране на ромите. Но на
този етап е било прекалено късно да се окаже въздействие върху програмите и проектите за
периода 2007–2013 г. и редица недостатъци не са били коригирани. Първо, в стратегиите не се
посочва какво равнище на финансиране е необходимо, нито какви са наличните средства. Второ, не
е обърнато достатъчно внимание на борбата с дискриминацията и антиромските настроения. Трето,
необходимостта от активно участие на представители на ромската общност невинаги се взема под
внимание. И на последно място, ролята на националните звена за контакт по въпросите на ромите,
създадени с цел координация на разработването и изпълнението на националните стратегии,

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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понякога се подронва от несъответствието между ресурси и отговорности.
По отношение на периода 2014–2020 г. одиторите отбелязаха редица подобрения — например
интегрирането на ромите изрично се посочва в Регламента за европейските структурни
и инвестиционни фондове и е въведен конкретен приоритет за финансиране на интегрирането.
Държавите членки със специфични препоръки, отправени в контекста на Европейския семестър
и свързани с интегрирането на ромите, са длъжни да отделят финансови средства за насърчаване на
тази цел. Одиторите отбелязват обаче, че са необходими допълнителни средства както на ниво
Комисия, така и на ниво държави членки, за да се гарантира, че тези промени ще доведат до
финансирани от ЕС проекти, които допринасят по-добре за интегрирането на ромите на местно
равнище.
По-голямата част от проектите, проверени по време на одита, са постигнали общите си цели за
приобщаване, но тези цели често не са били свързани конкретно с ромите. Проектите, подбрани
и осъществени в съответствие с приетите от Съвета критерии за „добри практики“, имат по-голяма
вероятност ефективно да допринесат за интегрирането на ромите.
Одиторите отправиха редица препоръки до държавите членки и Комисията.
Държавите членки трябва да предприемат посочените по-долу стъпки.
•

Когато преразглеждат своите национални стратегии за интегриране на ромите те следва да:
o
посочат какво равнище на финансиране е необходимо за предложените
в стратегията мерки за приобщаване на ромите;
o
включат показатели и целеви стойности, свързани с борбата с дискриминацията или
по-специално с антиромските настроения;
o
осигуряват включване и консултиране с представители на ромите в процеса на
планиране на мерки за интегриране на ромите; и
o
дефинират по-конкретно ролята на националните звена за контакт по въпросите на
ромите.

•

При изпълнение на оперативните си програми те следва да:
o
използват критериите за „добри практики“ за интегриране на ромите при поканите
за представяне на предложения и при подбора на проекти; и
o
да допълнят настоящите показатели за крайните продукти от изпълнението и за
резултатите с конкретни показатели за ромите, когато това е целесъобразно.

•
Държавите членки следва също да обмислят как да действат заедно, за да гарантират
правна сигурност при използването на ЕСФ за финансиране на мерки за социално приобщаване,
които не са свързани със заетостта.
Сметната палата препоръчва на Комисията да:
•
гарантира, че предприетите мерки по линия на ЕСИ фондовете са приобщаващи и съдържат
разпоредби, насочени към борба със сегрегацията;
•

използва в пълна степен информацията от докладите, които държавите членки предоставят
относно ефективни мерки за интегриране на ромите;

2

BG
•
следи за това, целите за интегриране на ромите, включени в националните стратегии за
интегриране на ромите, да бъдат отразени в рамката на ЕСИ фондовете;
•
обмисли въвеждането на законодателство, с което да се гарантира, че от 2020 г. при
разпределянето на средствата между отделните държави членки се вземат под внимание
показатели за социално приобщаване;
•

работи заедно с държавите членки за разработването на обща методология за данни
относно ромската етническа принадлежност с цел мониторинг на социалното приобщаване
на ромите; и

•
насърчи държавите членки да събират подробни статистически данни относно етническата
принадлежност в рамките на следващите две години.

Бележки към издателите
Ромите в Европа са наследници на групи, които напускат Индийския субконтинент преди около 1000
години и започват да пристигат на територията на днешния Европейски съюз през 14-и век.
Терминът „роми“ се отнася до различни групи, които имат някои общи културни характеристики,
както и история на постоянна маргинализация в европейските общества. В днешно време ромското
население е най-голямото етническо малцинство в Европа. Предполагаемият брой на тази общност
варира широко между 10 и 12 милиона души. 6,2 милиона живеят в ЕС, повечето от които са
в централните и източните държави членки. Понастоящем огромната част от ромите в Европа (80—
85 %) водят уседнал начин на живот. В държавите членки с най-висока концентрация на ромско
население между 15 % и 20 % от учениците и новите участници на пазара на труда са роми.
По-голямата част от финансовата подкрепа за мерки за социално приобщаване се отпуска по линия
на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Въпреки че не се
отбелязват сумите, които се насочват специално за интегриране на ромите, от документите за
планиране на държавите членки може да се заключи, че за програмния период 2014–2020 г. са
предвидени около 1,5 млрд. евро за интегриране на маргинализирани общности като ромите.
Специален доклад № 14/2016 „Инициативи на политиката и финансова подкрепа от страна на ЕС за
интегриране на ромите — постигнат е значителен напредък през последното десетилетие, но са
необходими допълнителни усилия на местно равнище“ понастоящем е публикуван на английски,
френски, немски, български, унгарски, румънски и испански език (скоро ще бъде публикуван и на
други езици на ЕС).
Видеозапис (във формат с качество на излъчване) на интервю на английски, френски и немски език
с члена на ЕСП Henri Grethen относно ключовите послания на доклада е публикуван в канала на ЕСП
в YouTube (EUauditorECA) на следния адрес:

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos
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