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 PROIECT  DE  OPINIE 
asupra  E 9/2011 – Comunicare: Un cadru UE  pentru strategiile naţionale de 

incluziune a romilor până în 2020 (COM (2011) 173) 
 

 
1. Numele şi numărul documentului:  
E 9/2011- Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 
2020– COM (2011) 173 
2. Data sesizării: 18.04.2011 
3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 05.05.2011 
4. Dezbateri: Data: 03.05.2011 
5. Textul proiectului de opinie 

         Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul european pentru strategii 
naţionale de incluziune a romilor (E 9/2011) a fost dezbătută în Comisie în şedinţa 
din 03 mai 2011. 
         Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- Comunicarea este conformă cu obiectivele generale ale Strategiei Europa 
2020;  

  -  Strategia UE Europa 2020 pentru o nouă cale spre creştere - o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii – exclude marginalizarea persistentă, 
atât economică, cât şi socială, a acestei minorităţi care este cea mai numeroasă din 
Europa;  

            -  Strategiile naţionale ar trebui să se integreze în cadrul mai larg al Strategiei 
Europa 2020 şi să contribuie la aceasta şi ar trebui, prin urmare, să fie coerente cu 
programele naţionale de reformă. Statele membre sunt rugate să elaboreze sau să îşi 
revizuiască strategiile naţionale de integrare a romilor şi să le prezinte Comisiei până 
la sfârşitul lunii decembrie 2011; 
           - Din punct de vedere al utilităţii, Comunicarea vine să completeze legislaţia şi 
politicile comunitare în domeniul egalităţii şi oferă un cadru menit să ghideze 
politicile naţionale privind romii şi să mobilizeze fondurile disponibile la nivel 
Uniunii Europene; 
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             - Strategiile naţionale ale statelor membre ar trebui să urmărească o abordare 
specifică, care, în conformitate cu Principiile comune de bază privind incluziunea 
romilor, va contribui în mod activ la integrarea socială a romilor în societate şi la 
eliminarea segregării acolo unde aceasta persistă;  

- Cea mai reprezentativă politică publică naţională din România în domeniu 
este Programul-cadru destinat incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile aparţinând 
minorităţii romilor pentru perioada 2011 – 2020. Obiectivele specifice ale acestuia 
sunt: creşterea investiţiilor în dezvoltarea educaţiei formale şi informale, a abilităţilor 
şi competenţelor femeilor, copiilor şi tinerilor romi; creşterea ratei de ocupare, în 
rândul minorităţii romilor; combaterea sărăciei care afectează minoritatea romilor;  

- în România, 87% dintre copii romi sunt înscrişi la şcoală, dar aproximativ 
50% dintre romi sunt analfabeţi sau semianalfabeţi, iar 21% nu au absolvit nici un 
nivel de educaţie. În plus, 30% dintre cei care frecventează cursurile învăţământului 
primar şi gimnazial abandonează şcoala înainte de încheierea studiilor. Doar 9% 
dintre cetăţenii de etnie romă frecventează cursurile liceale, iar procentul romilor 
înscrişi la facultate este de doar 0,13%;  

- Totodată, prin crearea unui cadru comun, se evită dihotomia ţară de origine - 
ţară de destinaţie, şi, astfel, se realizează utilizarea mai eficientă a fondurilor 
europene atât în cadrul actualului cadru bugetar, cât şi a celui viitor; 

- Cadrul european pune accentul pe angajamentul politic al tuturor statelor 
membre, abordarea integrată fiind bazată pe acţiuni în domeniul educaţiei, forţei de 
muncă, locuinţelor şi sănătăţii.  

 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, consideră că, din punctul de vedere al 

României, documentul poate fi considerat oportun şi obiectiv, fiind importantă 
dimensiunea europeană a problematicii şi stabilirea unui cadru comun al Uniunii 
Europene.  
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