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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa privind Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor referitoare la Raportul privind punerea în aplicare a cadrului UE 
pentru strategiile naţionale de integrare a romilor {COM(2014) 209final}. 

în acest al treilea raport anual s-au evaluat pentru prima dată progresele înregistrate de 
toate statele membre, inclusiv de România, în cele patru domenii-cheie reprezentate de 
educaţie, ocuparea forţei de muncă, asistenţa medicală şi locuinţe, precum şi în ceea ce 
priveşte combaterea discriminării şi utilizarea finanţării. Sunt, de asemenea, evaluate 
progresele înregistrate la nivelul UE. 

în iunie 2015, Comisia a adoptat cel de-al patrulea raport {COM (2015) 299 final}, bazat pe 
contribuţiile primite de la toate statele membre, inclusiv de la România. Evaluarea s-а axat 
pe condiţiile structurale prealabile ale punerii în aplicare cu succes, şi anume: 1) asigurarea 
şi planificarea finanţării din partea UE pentru incluziunea romilor în perioada 2014-2020; 
2) asigurarea coordonării şi cooperării eficace la nivel naţional; 3) combaterea eficace a 
discriminării; 4) monitorizarea rezultatelor pe teren. în 2016, toate statele membre vor 
contribui la cel de-al cincilea raport al Comisiei, în conformitate cu 
Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în 
statele membre, din decembrie 2013. 

Comisia ar dori de asemenea să mulţumească Senatului pentru angajamentul său politic şi 
pentru sprijinul acordat procesului de incluziune a romilor la nivelul UE. 

Comisia ia act de opinia Senatului potrivit căreia politicile actuale din România, care fac 
parte din noua Strategie de incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, au 
înregistrat progrese, dar sunt încă insuficiente pentru garantarea egalităţii şi pentru 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea romilor. 
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în timp, la nivelul UE a fost elaborat un cadru juridic solid ca reacţie la problemele 
rasismului, xenofobiei şi infracţiunilor motivate de ură. Instrumentul central al acestuia este 
Decizia-cadru din 2008 privind combaterea rasismului şi xenofobiei. Aceasta impune tuturor 
statelor membre ale UE obligaţia de a sancţiona discursurile de incitare la ură şi de a se 
asigura că rasismul şi xenofobia sunt considerate circumstanţe agravante ale oricărei alte 
infracţiuni sau pot fi avute în vedere de instanţe la stabilirea pedepselor. 

în plus, Directiva privind egalitatea rasială (2000/43/CE), care a fost transpusă în 
legislaţia naţională a tuturor statelor membre, inclusiv a României, interzice discriminarea 
bazată pe rasă sau pe origine etnică într-o serie de domenii, printre altele educaţia, accesul 
la muncă, accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea acestora, inclusiv în ceea ce priveşte 
locuinţele, precum şi protecţia socială, inclusiv asigurările sociale şi asistenţa medicală. In 
calitate de minoritate etnică, romii sunt protejaţi în temeiul acestei directive, care prevede şi 
acţiunea pozitivă: în vederea punerii în practică a egalităţii depline, principiul egalităţii de 
tratament nu împiedică statele membre ale UE să menţină sau să adopte măsuri specifice 
pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor legate de originea rasială sau etnică. 
Directiva privind egalitatea rasială impune statelor membre obligaţia de a prevedea 
sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare în cazurile de nerespectare a 
obligaţiilor care decurg din această directivă. 

Discriminarea şi prejudecăţile împotriva romilor fac, de asemenea, obiectul 
Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor (din 
decembrie 2013). Recomandarea subliniază importanţa aplicării practice a 
Directivei privind egalitatea rasială şi atrage atenţia statelor membre asupra necesităţii de a 
recurge la jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului ca punct de reper 
suplimentar pentru identificarea dispoziţiilor şi a practicilor ilegale. Recomandarea solicită, 
de asemenea, statelor membre măsuri specifice pentru combaterea atitudinilor 
discriminatorii faţă de romi, cum ar fi sensibilizarea, abordarea problemelor cu care se 
confruntă romii în programele de învăţământ şi materialele educaţionale şi adoptarea de 
măsuri pentru a combate retorica îndreptată împotriva romilor. 

Pe de altă parte, definiţia legală a statutului de lucrător ecologist, conform sugestiei 
Senatului, nu intră în domeniul de competenţă al dreptului Uniunii Europene. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate de Senat şi aşteaptă cu 
interes continuarea în viitor a dialogului politic. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

Věra Jourová 
Membru al Comisiei 
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