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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 
{COM(2018)785 final}.

In urma evaluării la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naţionale de 
integrare a romilor pentru perioada 2011-2017, s-a concluzionat că, în pofida 
numeroaselor limitări şi luând în considerare sarcina majoră implicată, cadrul UE a 
înregistrat rezultate pozitive şi o schimbare iniţială a tendinţelor. Deşi nu a fost încă 
materializată ambiţia cadrului UE de a pune capăt excluderii romilor, evaluarea a 
arătat clar valoarea adăugată europeană a acestuia, în special prin introducerea 
incluziunii romilor pe agenda UE şi pe cea naţională.

Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaţilor faţă de obiectivul de reducere 
a decalajelor dintre populaţia romă şi restul populaţiei în privinţa educaţiei, a ocupării 
forţei de muncă, a stării de sănătate şi a accesului la locuinţe şi la utilităţi publice. 
Intr-adevăr, evaluarea a confirmat că aceste patru domenii sunt în continuare valabile 
pentru incluziunea romilor.

Comisia apreciază în mod deosebit accentul pus de Camera Deputaţilor pe necesitatea 
de a stimula sectorul de afaceri, pe accesul la educaţie al tinerilor romi, pe nevoia de 
studii sociologice, pe importanţa culturii rome şi pe nevoia de a promova bune practici 
de cooperare între populaţia romă şi restul populaţiei. în ceea ce priveşte educaţia, 
raportul din 2019 privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a 
romilor1, adoptat la 5 septembrie 2019, subliniază că educaţia este domeniul în care 
statele membre depun cele mai multe eforturi pentru a promova incluziunea romilor, deşi 
concluzia evaluării este că ar fi necesar un obiectiv mai ambiţios în domeniul educaţiei.

1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a 
strategiilor naţionale de integrare a romilor - 2019 {COM(2019)406 final}.



Promovarea bunelor practici şi a învăţării reciproce pentru incluziunea romilor a fost 
susţinută în mod proactiv şi consecvent de Comisie atât la nivel european, cât şi la nivel 
naţional, prin organizarea Platformei europene anuale pentru incluziunea romilor şi 
prin sprijinul financiar şi tehnic acordat statelor membre în vederea organizării 
platformelor naţionale pentru romi.

De asemenea, Comisia apreciază punctul de vedere al Camerei Deputaţilor privind 
dezvoltarea cadrului UE spre o flexibilitate sporită pentru adaptarea obiectivelor sale şi 
selectarea grupurilor-ţintă în funcţie de contextele naţionale specifice, totodată aceasta 
reamintind că este nevoie de o strategie pragmatică la nivel european, care să răspundă 
atât necesităţilor pe termen lung ale integrării populaţiei rome, cât şi nevoilor sale 
imediate. In acest sens, evaluarea a arătat că statelor membre le-a fost oferită de cadrul 
UE suficientă flexibilitate pentru a-şi adapta obiectivele la contextele naţionale specifice.

In ceea ce priveşte coordonarea la nivel european, este extrem de important să se 
reamintească faptul că, deşi în 2011 Comisia şi-a asumat un rol de lider în ceea ce 
priveşte incluziunea romilor la nivel european şi a prezentat diverse instrumente de 
sprijinire a măsurilor de incluziune a romilor la nivel naţional, statelor membre le revine 
în continuare responsabilitatea principală în ceea ce priveşte procesul de incluziune a 
populaţiei rome. Toate activităţile de incluziune a romilor trebuie să ia în considerare 
această repartizare a responsabilităţilor, care contribuie la succesul incluziunii romilor 
în toate statele membre.

Luând în considerare lecţiile desprinse în urma evaluării, feedbackul valoros primit de 
la părţile interesate şi de la parteneri, precum organizaţiile societăţii civile, Parlamentul 
European şi Consiliul, sau setul de recomandări rezultate în urma evenimentelor 
organizate de preşedinţia austriacă şi de cea română, prin care i se solicită Comisiei să 
pregătească şi să prezinte o iniţiativă specifică de politică a UE privind romii pentru 
perioada de după 2020, Comisia a organizat la 1 octombrie 2019 un atelier privind 
viitoarele politici pentru romi. Acest eveniment s-a concentrat asupra constatărilor 
prospective din evaluarea cadrului UE, precum şi asupra opţiunilor de abordare a 
acestora într-o posibilă iniţiativă pentru perioada de după 2020. In ceea ce priveşte 
rezultatele atelierului, toate documentele de monitorizare vor fi publicate pe site-ul UE 
privind romii1.

Comisia speră că aceste observaţii răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic.

Cu deosebită consideraţie,

Prim-vicepreşedinte
Věra Jourovâ 
Membru al Comisiei

2 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/cornbatting-discrimination/roma-and-  
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