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Integrarea romilor: s-au înregistrat progrese semnificative, dar 
există în continuare o serie de obstacole și de dileme, arată 
Curtea de Conturi Europeană 

Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, inițiativele de politică ale UE 
și proiectele pe care aceasta le-a finanțat în vederea promovării integrării romilor au înregistrat 
progrese semnificative, dar există în continuare o serie de obstacole și de dileme care 
împiedică maximizarea impactului fondurilor alocate. În special, se consideră că progresul 
a fost frânat de lipsa de date adecvate, inclusiv de date privind etnia. 

Curtea a evaluat dacă inițiativele de politică ale UE și sprijinul financiar acordat de aceasta au contribuit în 
mod eficace la integrarea romilor în ultimul deceniu. Bulgaria, Spania, Ungaria și România sunt cele patru 
state membre care au fost vizitate în cadrul auditului. 

„În stadiul actual, nu știm cu adevărat cât de bine sunt integrați romii pentru că nu avem date temeinice în 
acest sens; de altfel, nici măcar nu cunoaștem cu exactitate dimensiunea populației rome. Desigur, etnia 
este o chestiune sensibilă. Dar atât timp cât această problemă nu este rezolvată, procesul decizional va fi 
afectat în scurt timp și va suferi până în 2020”, a afirmat domnul Henri Grethen, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de acest raport. 

Potrivit constatărilor Curții, Comisia Europeană a făcut progrese semnificative în definirea inițiativelor de 
politică ale UE care promovează integrarea romilor și, până în 2012, toate statele membre elaboraseră 
o strategie națională pentru integrarea romilor. Aceste eforturi au venit însă prea târziu pentru a avea un 
impact asupra programelor și a proiectelor din perioada 2007-2013 și o serie de neajunsuri au persistat. În 
primul rând, strategiile nu indicau ce nivel de finanțare era necesar sau care era cuantumul fondurilor 
disponibile; în al doilea rând, combaterea discriminării, în special a antițigănismului, nu a beneficiat de 
o atenție suficientă; în al treilea rând, necesitatea unei participări active a reprezentanților romilor nu 
a fost întotdeauna luată în considerare și, în fine, activitatea punctelor naționale de contact pentru romi 
instituite pentru a coordona elaborarea și implementarea strategiilor naționale a fost uneori subminată de 
discrepanța dintre resurse și responsabilități. 

Curtea a observat o serie de ameliorări pentru perioada 2014-2020: incluziunea romilor este menționată în 
mod explicit în Regulamentul privind fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și a fost 
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introdusă o prioritate specifică de finanțare în acest sens. Statele membre cărora li s-au adresat, în 
contextul semestrului european, recomandări specifice de țară legate de integrarea romilor au obligația de 
a aloca fonduri ale UE pentru promovarea acesteia. Totuși, Curtea subliniază faptul că sunt necesare 
eforturi suplimentare, atât din partea Comisiei, cât și din partea statelor membre, pentru a se garanta 
faptul că aceste schimbări vor permite proiectelor finanțate de UE să contribuie mai bine, pe teren, la 
incluziunea romilor. 

Majoritatea proiectelor examinate și-au atins obiectivele generale în materie de incluziune, deși, adesea, 
acestea nu erau legate în mod specific de romi. Proiectele selectate și implementate în conformitate cu 
criteriile de bune practici adoptate de Consiliu aveau un potențial mai mare de a fi eficace. 

Curtea formulează o serie de recomandări adresate statelor membre și Comisiei Europene.  

Statele membre ar trebui să ia următoarele măsuri.  

• În momentul revizuirii strategiilor lor naționale pentru integrarea romilor, statele membre ar 
trebui: 

o să precizeze ce nivel de finanțare este necesar pentru implementarea măsurilor legate de 
integrarea romilor propuse în strategia respectivă;  

o să includă indicatori și valori-țintă legate de combaterea discriminării sau, mai precis, 
a antițigănismului;  

o să se asigure că reprezentanții romilor sunt consultați și implicați în planificarea măsurilor 
de integrare; și 

o să definească în mod mai detaliat rolul punctelor naționale de contact pentru romi. 

• Atunci când își implementează programele operaționale, statele membre ar trebui: 

o să utilizeze criteriile de bune practici pentru integrarea romilor atunci când elaborează 
cererile de propuneri și selectează proiecte; și 

o să completeze actualii indicatori de realizare și de rezultat cu indicatori specifici legați de 
romi, după caz.  

• De asemenea, statele membre ar trebui să aibă în vedere posibilitatea de a acționa împreună 
pentru a obține garantarea securității juridice cu privire la utilizarea fondurilor FSE pentru finanțarea 
măsurilor de incluziune socială, indiferent de existența sau nu a unei legături cu ocuparea forței de muncă.  

Comisia ar trebui: 

• să se asigure că măsurile implementate în cadrul fondurilor ESI au un caracter inclusiv și conțin 
dispoziții care vizează combaterea segregării;  

• să valorifice pe deplin informațiile conținute în rapoartele statelor membre cu privire la măsurile 
de integrare efectivă a romilor;  

• să se asigure că obiectivele legate de incluziunea romilor incluse în strategiile naționale din 
domeniu sunt reflectate în cadrul aferent fondurilorESI;  

• să aibă în vedere adoptarea de acte legislative pentru a se asigura că, începând din 2020, 
repartizarea fondurilor între diferitele state membre ține seama de indicatori privind incluziunea socială; 
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• să coopereze cu statele membre în vederea elaborării unei metodologii comune cu privire la 
obținerea unor date privind etnia în cazul populației rome, care să permită monitorizarea 
incluziunii sociale a acesteia; și 

• să încurajeze statele membre să colecteze date statistice exhaustive privind etnia în următorii doi 
ani.  

 

 

Note către editori 

Populația romă este formată din descendenții grupurilor care au părăsit subcontinentul indian cu aproape 
1 000 de ani în urmă și care au început să sosească în secolul al XIV-lea pe teritoriul acoperit în prezent de 
Uniunea Europeană. Termenul „rom” poate desemna diferite grupuri care au în comun anumite 
caracteristici culturale, precum și o istorie de marginalizare persistentă în societățile europene. În prezent, 
romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa. Estimările cu privire la dimensiunea 
comunității rome sunt foarte diferite, variind între 10 și 12 milioane de persoane. Dintre acestea, 
aproximativ 6,2 milioane locuiesc în UE, în cea mai mare parte în statele membre din Europa Centrală și de 
Est. Majoritatea populației rome din Europa (80-85 %) a adoptat în prezent un stil de viață sedentar. În 
statele membre în care se observă cea mai mare concentrare a acestei populații, romii reprezintă între 
15 și 20 % din elevi și din persoanele aflate în căutarea primului loc de muncă. 

Cea mai mare parte a sprijinului financiar pus la dispoziție de UE pentru incluziunea socială este canalizat 
prin Fondul european de dezvoltare regională și prin Fondul social european. Deși nu sunt consemnate 
cifre specifice legate de măsurile de incluziune a romilor, din documentele de planificare ale statelor 
membre se poate deduce că aproximativ 1,5 miliarde de euro au fost alocați, în perioada 2014-2020, 
pentru integrarea comunităților marginalizate, cum ar fi romii. 

Raportul special nr. 14/2016, intitulat „Inițiativele de politică ale UE și sprijinul financiar acordat de aceasta 
pentru integrarea romilor: s-au înregistrat progrese semnificative în ultimul deceniu, dar sunt necesare 
eforturi suplimentare pe teren”, este disponibil în prezent în limbile engleză, franceză, germană, bulgară, 
maghiară, română și spaniolă; alte versiuni lingvistice vor fi disponibile în scurt timp. 

Un interviu video în limbile engleză, franceză și germană (la calitate de difuzare) cu domnul Henri Grethen, 
membru al Curții de Conturi Europene, cu privire la mesajele-cheie ale raportului este disponibil pe canalul 
YouTube al Curții (EUauditorECA), la adresa următoare: 

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