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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

põhiõiguste aspekti kohta romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemise 

kohta 

(2017/2038(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,  

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu preambulit, eelkõige selle teist ja neljandat kuni 

seitsmendat taanet,  

– võttes muu hulgas arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, artikli 3 lõike 3 teist taanet 

ning artiklit 6,  

– võttes muu hulgas arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 ja artikli 19 

lõiget 1, 

– võttes arvesse 7. detsembri 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „ELi 

harta“), mis kuulutati välja 12. detsembril 2007 Strasbourgis ja jõustus koos Lissaboni 

lepinguga 2009. aasta detsembris, 

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 

1948. aastal, 

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mis võeti New Yorgis vastu 

20. novembril 1989, eriti selle artiklit 3,  

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 25. septembril 2015 vastu võetud resolutsiooni 

A/70/L.1 „Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development“ 

(Muudame oma maailma: kestliku arengu tegevuskava aastani 2030), 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 1. novembril 2005 vastu võetud resolutsiooni 

A/RES/60/7 holokausti mälestamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee deklaratsiooni romade 

diskrimineerimise ja romade vastase rassistliku vägivalla suurenemise kohta Euroopas, 

mis võeti vastu 1. veebruaril 2012, 

– võttes arvesse rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) üldist 

poliitilist soovitust nr 13 romade sallimatuse ja romade diskrimineerimise vastase 

võitluse kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi 

vastu võetud Euroopa poliitiliste parteide mitterassistliku ühiskonna hartat ja selle 

32. istungit 2017. aasta märtsis, 
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– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 2014. aasta resolutsiooni 

nr 1985 rahvusvähemuste olukorra ja õiguste kohta Euroopas ning 2017. aasta 

resolutsiooni nr 2153 romade ja reisijate kaasamise edendamise kohta,  

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi 11. aprilli 2017. aasta 

avaldust kümne eesmärgi kohta järgmiseks kümneks aastaks, 

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1958. aasta töö- ja kutsealast 

diskrimineerimist käsitlevat konventsiooni (nr 111), 

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega 

rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 

päritolust1,  

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 

kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 

pääsemisel2,  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 

2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja 

kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK3,  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust 

(EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta4,  

– võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/913/JSK teatud 

rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse 

vahenditega, 

– võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 2013. aasta soovitust romade tõhusaks 

integratsiooniks liikmesriikides võetavate meetmete kohta, nõukogu 8. detsembri 

2016. aasta järeldust romade integreerimise kiirendamise kohta ja 13. oktoobri 

2016. aasta järeldust Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 14/2016 kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 15. juuni 2011. aasta järeldusi väikelaste hariduse ja hoiu kohta, 

– võttes arvesse romade integratsiooni käsitlevaid komisjoni teatisi (COM(2010)0133, 

COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), sealhulgas 

teatist romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku kohta 

aastani 2020 (COM(2011)0173),  

– võttes arvesse komisjoni teatist „Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat 

hiljem“ (COM(2016)0646), 

– võttes arvesse komisjoni 20. veebruari 2013. aasta soovitust „Investeerides lastesse 

                                                 
1 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22. 
2 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16. 
3 ELT L 315, 14.11.2012, lk 57. 
4 ELT L 166, 30.4.2004, lk 1. 
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aitame neil välja rabeleda ebasoodsate olude ringist“, 

– võttes arvesse oma resolutsioone romade kohta5, 

– võttes arvesse oma 15. aprilli 2015. aasta resolutsiooni rahvusvahelise romade päeva 

puhul romade diskrimineerimise kohta Euroopas ja II maailmasõja ajal toimunud 

romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamise kohta ELis6, 

– võttes arvesse oma 13. detsembri 2016. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta 

Euroopa Liidus 2015. aastal7, eelkõige punkte 117–122 romade õiguste kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta põhiõiguste aruannet, 

– võttes arvesse Euroopa liidu Põhiõiguste Ameti Euroopa Liidu vähemuste ja 

diskrimineerimise (EU-MIDIS) esimest ja teist uuringut ning romasid käsitlevaid 

mitmeid muid uuringuid ja aruandeid, 

– võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 14/2016 romade integratsioonile suunatud 

ELi poliitikaalgatuste ja rahalise abi kohta: viimasel kümnendil on tehtud 

märkimisväärseid edusamme, kuid kohapeal tuleb teha rohkem, 

– võttes arvesse Eurobaromeetri uuringut „Diskrimineerimine ELis 2015. aastal“, 

– võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) aruandeid ja 

soovitusi, muu hulgas selle tegevuskava romade ja sintide olukorra parandamiseks 

OSCE piirkonnas, 

– võttes arvesse järelevalveasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide, eelkõige 

Euroopa romade õiguste keskuse, organisatsioonide Fundación Secretariado Gitano, 

Open Society Foundations (OSF), European Roma Grassroots Organisations (ERGO) ja 

Amnesty International aruandeid ning soovitusi,  

– võttes arvesse organisatsiooni Alliance against Anti-Gypsyism viitedokumenti 

romavastase tegevuse vastu võitlemise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Poliitikauuringute Keskuse aruannet „Combating Institutional 

Anti-Gypsyism: Responses and promising practices in the EU and selected Member 

States“ (Võitlus institutsioonilise romade diskrimineerimise vastu: vastused ja 

paljutõotavad lahendused ELis ja valitud liikmesriikides), 

– võttes arvesse, et hiljuti Berliinis asutatud Euroopa romade kunsti- ja kultuuriinstituut, 

mille eesmärk on tagada Euroopa 12 miljoni roma kunstiline ja kultuuriline kohalolu, 

võimaldab neil ennast väljendada ja aitab selle kaudu võidelda romavastasusega, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

                                                 
5 ELT C 4 E, 7.1.2011, lk 7; ELT C 308 E, 20.10.2011, lk 73; ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 112; ELT C 468, 

15.12.2016, lk 36; ELT C 468, 15.12.2016, lk 157. 
6ELT C 328, 6.9.2016, lk 4. 
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0485. 
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– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning naiste 

õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0294/2017), 

A. arvestades, et romadel puuduvad Euroopas endiselt inimõigused; 

B. arvestades, et romad on osa Euroopa kultuurist ja väärtustest ning nad on osa ELi 

kultuurilisest rikkusest, mitmekesisusest, majandusest ja ühisest ajaloost;  

C. arvestades, et romade diskrimineerimine kui rassismi eriliik, mis on suunatud romade 

vastu, on rassilisel üleolekul põhinev ideoloogia, ajaloolisest diskrimineerimisest 

innustust leidnud ebainimlikustamise ja institutsioonilise rassismi vorm, mis väljendub 

muu hulgas vägivalla, viha õhutava keelekasutuse, ärakasutamise, häbimärgistamise ja 

muu otsese diskrimineerimisena8; 

D. arvestades, et vaatamata jõupingutustele riikide, Euroopa Liidu ja rahvusvahelisel 

tasandil leidub püsivat ja struktuurset romavastasust9 igapäevaselt kogu Euroopas 

ühiskonna kõigil tasanditel, see avaldub näiteks isiklikus ja institutsioonilises 

hoolimatuses, diskrimineerimises, ebavõrdsuses, võimaluste vähendamises, 

alavääristamises, tõrjumises ja patuoinaks tembeldamises, häbimärgistamises, 

vihakõnes ning romade määramises vägivalla, äärmise vaesuse ja sügava sotsiaalse 

tõrjutuse ohvriks; arvestades, et romavastasus on tõusuteel ja erakonnad koguvad selgelt 

romavastaste avaldustega populaarsust; 

E. arvestades, et romavastasuse eri vorme võib liikmesriikides leida kõigi tasandite avaliku 

sektori asutuste töös ja tegevuses, mis väljendub enamasti suutmatuses pakkuda 

romadele võrdset juurdepääsu või üleüldse juurdepääsu kommunaalteenustele, 

võrdsetest õigustest ja võrdväärsest kohtlemisest ilmajätmises, romade kõrvalejätmises 

poliitikakujundamisest ja teadmiste loomise protsessist, nende alaesindatuses ametlikes 

organites kõikidel ühiskonna tasanditel, diskrimineerivate programmide väljatöötamises 

ning romade elu parandamise rahastamisvõimaluste väärkasutamises; 

F. arvestades, et romavastasust võib täheldada isegi ELi institutsioonide tegevuses, kuna 

paljude ELi programmide ja fondidega, millel võiks olla positiivne mõju romade 

elutingimustele ja tulevikuväljavaadetele, ei saavutata kavandatud eesmärke, või nad 

määravad romad sümboolselt üheks abisaajaks, kuid ei võta arvesse nende tegelikku 

olukorda ja diskrimineerimist, millega nad silmitsi seisavad; 

G. arvestades, et romavastasust, kuitahes teadvustamatut, võib täheldada ka ELi acquis's, 

milles sageli ei võeta arvesse romade tegelikke olusid ja probleeme, kellel seetõttu, et 

nad on sajandeid kannatanud mitmesuguse diskrimineerimise all, ei ole võimalik 

kasutada samu acquis'ga tagatud õigusi ja võimalusi ning samal tasemel kaitset kui 

teistel ELi kodanikel; 

H. arvestades, et meie ühiskonnas kehtib endiselt nii sõnades kui ka tegudes tuvastatav 

romade patroneeriv kohtlemine, rõhutades vaid vajadust romade kaasamise ja lõimimise 

järele, samas kui tegelikult on vaja põhjalikult muuta lähenemisviisi; arvestades, et neile 

                                                 
8 Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) üldine poliitiline soovitus nr 13 romade 

sallimatuse ja romade diskrimineerimise vastase võitluse kohta. 
9 Romavastasust nimetatakse mõnikord erinevalt ja mitmes liikmesriigis on selle kohta vahel veidi teistsugune 

termin, näiteks „mustlasvastasus“; 
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tuleb tagada juurdepääs ja võimalus täielikult kasutada oma põhiõigusi ja kodakondsust 

meie ühiskonnas; 

I. arvestades, et romasid nimetatakse jätkuvalt haavatavateks isikuteks, kuigi romade 

ilmajätmine nende võõrandamatutest inimõigustest ning neile võrdse kohtlemise ja 

hoolekandele, teenustele, teabele, õigusemõistmisele, haridusele, tervishoiule, 

tööhõivele jms juurdepääsu keelamine viitab sellele, et tegelikult põhjustavad romade 

haavatavat olekut võimul olijate loodud ja juhitavad diskrimineerivad struktuurid; 

arvestades, et see näitab, et asjaomased ametiasutused on oma inimõigustealaseid 

kohustusi eiranud;  

Kuuluvus ja osalus  

1. rõhutab, et selleks, et võidelda ühiskonna alateadliku üksmeele vastu romade tõrjumise 

osas, võidelda nende diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ja lõhkuda 

stereotüüpe, mis on loodud ja mida on kinnitatud populaarse kirjanduse, meedia, kunsti 

ja keele kaudu sajandite vältel, on hädavajalik harida üldiselt ühiskonda romade 

mitmekesisuse ja nende ajaloo, kultuuri ning selle suhtes, missugune, kui ulatuslik ja 

tõsine on romavastasus, millega nad oma igapäevaelus silmitsi seisavad; palub sellega 

seoses liikmesriikidel võtta täieliku vastutuse oma romadest kodanike eest ning algatada 

pikaajalised teadlikkuse ja valdkonnaüleste teadmiste suurendamise kampaaniad; 

2. on seisukohal, et romade aktiivne ja sisuline osalemine ühiskonnas, majanduses, 

poliitikas ja kultuuris on otsustava tähtsusega romavastasuse probleemi tõhusaks 

lahendamiseks ja kogu ühiskonna jaoks hädavajaliku vastastikuse usalduse loomiseks; 

märgib, et selle eest vastutavad komisjon ja liikmesriigid ühiselt; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel kavandada strateegiaid, mis hõlmavad nii ennetus- kui ka reageerivaid 

meetmeid, mis põhinevad tegelikul ja süstemaatilisel konsulteerimisel romade 

esindajate ja vabaühendustega, ning kaasata nad algatatud põhiprogrammide ja -

projektide rakendamisse, järelevalvesse ja hindamisse kõikidel tasanditel, kaasa arvatud 

kohalikul tasandil; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama roma sõltumatute 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste loomist ning noorte 

edumeelsete roma juhtide mõjuvõimu suurendamist;  

Lepitamine ja usalduse loomine  

3. nõuab tungivalt, et komisjon moodustaks vastastikuse usalduse loomiseks tõe- ja 

lepituskomisjoni ELi tasandil (kas olemasolevates struktuurides või eraldi organina), et 

tunnistada romade tagakiusamist, tõrjumist ja äratõukamist sajandite vältel, 

dokumenteerida see ametlikus valges raamatus ning täita neid ülesandeid koos Euroopa 

Parlamendi ja roma ekspertidega;  

4. kutsub liikmesriike üles moodustama tõe- ja lepituskomisjonid (kas olemasolevates 

struktuurides või eraldi organina), et tunnistada romade tagakiusamist, tõrjumist ja 

äratõukamist sajandite vältel, kaasata nende teemade dokumenteerimisse ametlikus 

valges raamatus parlamendiliikmeid, valitsusametnikke, juriste, romade esindajaid, 

vabaühendusi ja rohujuure tasandi organisatsioone, ning ärgitab liikmesriike lisama 

romade ajalugu koolide õppekavadesse; 

5. kutsub liikmesriike üles mälestama romade holokausti ohvreid, tähistama 2. augustil 



 

PE606.242v03-00 8/42 RR\1136672ET.docx 

ET 

romade holokausti mälestuspäeva ja maksma holokausti üle elanutele lihtsustatud korras 

viivitamata asjakohast hüvitist, viies samas läbi ka teadlikkuse suurendamise 

kampaania; palub komisjonil ja liikmesriikidel mälestada igal aastal 27. jaanuaril 

peetava holokausti mälestuspäeva üritustel ka roma ohvreid ja korraldada ametnikele 

vabatahtlikke koolitusi romade holokausti teemal; 

Tulemuslikkuse kontrollide läbiviimine  

6. väljendab muret asjaolu pärast, et ehkki liikmesriikides rakendatakse mitut sihipärast 

programmi, ei õnnestu enamiku põhiprogrammidega, sh struktuurifondidest 

rahastatavate programmidega jõuda kõige ebasoodsamas olukorras isikuteni, eelkõige 

romadeni; palub seetõttu, et kontrollikoda kontrolliks põhjalikumalt ja regulaarselt ELi 

programmide, näiteks tööhõive- ja haridusprogrammide, nt Erasmus + ja noorte 

tööhõive algatuse tulemuslikkust;  

 

7. palub komisjonil: 

– hinnata ELi programme ja rahastamisvõimalusi, et teha kindlaks, kas need 

vastavad mittediskrimineerimise ja osaluse nõudele, ning vajaduse korral võtta 

viivitamata parandusmeetmeid; 

– kohaldada kindlat, kvaliteedile keskendunud ja pikaajalist järelevalve- ja 

finantsaruandluse süsteemi, et kontrollida liikmesriikide tulemusi ELi 

programmide kasutamisel; 

– kaasata projektide järelevalvesse ja hindamisse tõhusalt ja läbipaistvalt romasid, 

kellele need projektid on suunatud; 

– tagada, et olemasolev kaebuste lahendamise mehhanism tehtaks elanikele, 

vabaühendustele ja ametiasutustele paremini kättesaadavaks ja läbipaistvamaks, et 

nad saaksid diskrimineerivatest ELi fondidest ja programmidest teada anda; 

– peatada rahastamine, kui ELi rahalisi vahendeid väärkasutatakse; 

– reformida Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, nii et need annaksid rahalist 

toetust romade diskrimineerimise vastaseks võitluseks ennetavamalt, ning 

– laiendada programmi „Kodanike Euroopa” ja õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse rahastamisprogrammi, tunnustades kodanikuühiskonna 

järelevalveasutuste ja teiste asjaomaste sidusrühmade suurt osatähtsust 

romavastasuse seires ning tagades põhiõiguste austamise; 

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles: 

– tagama, et ELi rahastatavad asjaomased sekkumised, mis võivad roma kogukonda 

mõjutada, oleksid kaasavad ja vähendaksid segregatsiooni; 

– tagama, et segregatsiooni tavad oleksid selgelt kirjeldatud ja rahastamisest 

sõnaselgelt ilma jäetud; 
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– parandama rahastamisvõimalusi, tagamaks, et haridus- ja töövõimalustega luuakse 

tegelik ja jätkusuutlik viis pikaajalisest töötusest väljumiseks, mis on vajalik 

inimväärseks eluks; 

– tagama, et kõiki olemasolevaid vahendeid kasutatakse tulemuslikult, ning 

– suurendama ELi vahendite kasutamise määra kooskõlas prioriteetidega, mis on 

kehtestatud romasid käsitlevates riiklikes integratsioonistrateegiates; 

9. palub liikmesriikidel parandada koordineerimist kohalike ja riigi ametiasutuste vahel, et 

kaotada haldus- ja poliitilised tõkked ning kasutada ELi vahendeid romade, eriti laste 

olukorra parandamise eesmärgil tulemuslikumalt; 

10. tuletab meelde nõukogu 2013. aasta soovitust, milles tõdetakse, et sotsiaalse kaasatuse 

edendamist ning vaesuse ja diskrimineerimise vastu võitlemist, mis hõlmab muu hulgas 

romade sarnaste tõrjutud kogukondade sotsiaal-majanduslikku lõimimist, tuleks 

hõlbustada, eraldades vähemalt 20 % kogu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest igas 

liikmesriigis investeerimiseks inimestesse; 

Võrdsete õiguste tagamine ja romavastasuse vastu võitlemine koolituste kaudu  

11. tuletab meelde, et vähemuste õigused ja diskrimineerimiskeeld on põhiõiguste 

lahutamatu osa ja kuuluvad seetõttu ELi väärtuste hulka, mida austatakse kooskõlas ELi 

lepingu artikliga 2; tuletab meelde, et EL võib ELi lepingu artikli 7 kohaselt võtta 

meetmeid, kui on selge oht, et liikmesriik rikub oluliselt neid väärtusi; toetab tugeva 

järelevalve- ja sanktsioneerimismehhanismi vastuvõtmist, et tagada põhiõigusi 

käsitlevate normide täitmine, mis oleks romadele väga kasulik, sest aitab sisuliselt 

võidelda romavastasuse ilmingute ja romade põhiõiguste rikkumiste vastu; 

12. arvestades vabaühenduste ja järelevalveorganisatsioonide murettekitavaid teateid, palub 

liikmesriikidel:  

– rakendada ja jõustada nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, et 

tõhusalt ennetada kõiki romade vastu suunatud diskrimineerimise vorme ja need 

kaotada ning tagada, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud haldusnormid ei 

oleks diskrimineerivad ega tekitaks segregatsiooni; 

– rakendada ja jõustada nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsus 

2008/913/JSK, kuna see annab vahendid edukaks võitlemiseks romavastase 

retoorika ja vägivalla vastu; 

13. palub komisjonil abistada liikmesriike võrdse kohtlemise direktiivide ülevõtmisel ja 

rakendamisel ning jätkata rikkumismenetluste algatamist eranditult kõigi liikmesriikide 

vastu, kes rikuvad või ei võta üle või ei rakenda võrdse kohtlemise direktiive, nagu 

rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv (2000/43/EÜ)10, vaba liikumist ja elamise õigust 

käsitlev direktiiv (2004/38/EÜ)11, ohvrite õigusi käsitlev direktiiv (2012/29/EL)12, 

                                                 
10 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22. 
11 ELT L 158, 30.4.2004, lk 77. 
12 ELT L 315, 14.11.2012, lk 57. 
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nõukogu raamotsus rassismi ja ksenofoobia kohta (2008/913/JSK)13, 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv (2010/13/EL)14, nõukogu direktiiv meeste ja 

naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta (2004/113/EÜ)15 ja nõukogu 

direktiiv, mis käsitleb võrdset kohtlemist töö saamisel ja kutsealale pääsemisel 

(2000/78/EÜ)16; 

14. kutsub komisjoni ja nõukogu üles ületama ummikseis ja alustama uuesti läbirääkimisi 

diskrimineerimisvastase direktiivi üle;  

15. mõistab hukka roma kodanike ebavõrdsuse salgamise teatavates liikmesriikides, nende 

riikide poliitilise tahte puudumise heastada romade põhiõigustele juurdepääsu ja õiguste 

kasutamise tagamata jätmist ning romade hukkamõistmise liikmesriikide poolt, kes 

süüdistavad neid endid nende sotsiaalses tõrjutuses, mille on põhjustanud struktuuriline 

rassism;  

16. kutsub liikmesriike üles: 

– mõistma selgelt hukka ja sanktsioneerima romade holokausti eitamist, nende vastu 

suunatud vihakõnet ja nende patuoinaks tembeldamist kõigi tasandite poliitikute 

ja ametnike poolt ning igat liiki meediakanalites, sest need tugevdavad otseselt 

romavastasust ühiskonnas;  

– võtma täiendavaid meetmeid romavastase vihakõne ennetamiseks ja hukka 

mõistmiseks ning selle vastu võitlemiseks ka kultuuridevahelise dialoogi kaudu; 

17. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tõhustaksid oma tööd vabaühendustega, et 

tagada koolitus eelarvamuste vastu võitlemise ning tõhusa vastassuunalise kõne 

kampaaniate parimate tavade teemal, tehes kindlaks vabaühendustest partnerite 

konkreetsed vajadused ja nõudmised selle suhtes; palub komisjonil kutsuda 

kodanikuühiskonda üles jälgima vihakõnet, vihakuritegusid ja holokausti eitamist 

liikmesriikides ning sellest teada andma;  

18. kutsub presidenti üles mõistma hukka ja karistama Euroopa Parlamendi liikmeid, kes 

kasutavat laimavat, rassistlikku või ksenofoobset kõnet või käituvad Euroopa 

Parlamendis vastaval viisil;  

19. mõistab hukka romade vaba liikumise õiguse rikkumise; palub liikmesriikidel 

tunnistada, et ELi aluspõhimõtteid tuleb kohaldada kõigi kodanike suhtes ja et vaba 

liikumist käsitleva direktiivi kohaselt on keelatud kollektiivne väljasaatmine ja mis 

tahes rassiline iseloomustamine; palub päritoluliikmesriikidel täita oma kohustust ning 

võidelda kõigi oma kodanike vaesuse ja tõrjutuse vastu, ja liikmesriikidel, kuhu 

saabutakse, suurendada piiriülest koostööd diskrimineerimise ja ärakasutamise vastu 

võitlemiseks ning hoida ära tõrjumise jätkumine riigis, kuhu saabutakse; 

 

20. kutsub liikmesriike üles kaotama roma pagulaste ja varjupaigataotlejate ebavõrdse 

                                                 
13 ELT L 328, 6.12.2008, lk 55. 
14 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1. 
15 ELT L 373, 21.12.2004, lk 37. 
16 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16. 



 

RR\1136672ET.docx 11/42 PE606.242v03-00 

 ET 

kohtlemise seoses rändega; tuletab meelde, et liikmesriigid võtavad vastu 

varjupaigataotlejaid, kes on pärit Lääne-Balkani riikidest ja kelle hulgas on arvuliselt 

palju Serbiast ja endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist pärit romasid, ning et see 

võib olla seotud sealset roma kogukonda mõjutavate konkreetsete teguritega; nõuab, et 

asjaomaste riikide päritoluriigi teabesse lisataks spetsiaalne peatükk tagakiusamise 

kohta romavastasuse tõttu; 

21. on väga mures Euroopas elavate kodakondsuseta romade arvu pärast, mille tagajärjel on 

neile täielikult keelatud juurdepääs sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuteenustele ja mille 

tõttu nad on tõugatud ühiskonna äärealadele; kutsub liikmesriike üles lõpetama 

kodakondsusetus ja tagama kõigi poolt põhiliste inimõiguste kasutamise;  

22. palub, et liikmesriigid registreeriksid sünde diskrimineerimata ja tagaksid kõigi oma 

kodanike identifitseerimise, et romad ei jääks ilma juurdepääsust olulistele 

põhiteenustele; kutsub liikmesriike üles võtma viivitamata parandusmeetmeid, et 

peatada diskrimineerimine sündide registreerimisel, ja võtma oma kohalike asutuste 

kaudu aktiivseid meetmeid, et iga laps saaks registreeritud; palub komisjonil hinnata ja 

jälgida olukorda liikmesriikides ning jagada parimaid tavasid nende inimeste 

tuvastamise ja kaitse osas, kelle kodakondsust ei ole tunnustatud ja kellel puudub 

juurdepääs isikut tõendavatele dokumentidele, ning viia läbi kampaaniaid, 

suurendamaks teadlikkust sündide registreerimise tähtsusest;  

23. on väga mures romade ebavõrdse juurdepääsu pärast terviseteabele, teenustele ja 

hooldusele ja asjaolu pärast, et väga paljudel neist puudub tervisekindlustuskaart, ning 

peab nende rassilist kuritarvitamist muret tekitavaks; palub liikmesriikidel võtta 

tõhusaid meetmeid, et kaotada tõkked juurdepääsul tervishoiusüsteemile; palub 

liikmesriikidel tagada vajaduse korral romadele tervishoiu vahendamise programmide 

rahastamine, suurendada teadlikkust tervishoiust ning parandada vaktsineerimise ja 

ennetava tervishoiu kättesaadavust romadele; 

24. peab muret tekitavaks, et roma naisi diskrimineeritakse, nad pannakse sageli eraldatud 

ja standarditele mittevastavatesse sünnituspalatitesse, nad kannatavad 

meditsiinitöötajate füüsilise väärkohtlemise, hooletusse jätmise ja puuduliku 

hoolitsemise tõttu, kui püüavad kasutada seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuseid, ning 

neil puudub sageli juurdepääs mobiilsele tervisekontrollile; palub tungivalt, et 

liikmesriigid kehtestaksid selleks viivitamata järelevalve- ja parandusmehhanismid ning 

tagaksid eetikanorme rikkuvate meditsiinitöötajate vastutusele võtmise; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel suurendada jõupingutusi, et edendada roma naiste 

jätkusuutliku ja tervikliku suutlikkuse arendamist, luua spetsiaalsed struktuurid, nagu 

kliirimispunktid, et edastada asjakohast tervisealast teabematerjali, ning tagada vajalik 

toetus kogukonna tervisealastele algatustele; 

25. palub liikmesriikidel seada romasid käsitlevate riiklike strateegiate ELi raamistiku 

rakendamisel esikohale lapsed, eelkõige tagades roma lastele tervishoiuteenuste 

kättesaadavuse, inimväärsed elutingimused ja juurdepääsu haridusele; rõhutab, et roma 

laste kirjaoskamatuse vastu võitlemine on romade parema lõimimise ja kaasamise jaoks 

otsustava tähtsusega, sest võimaldab järgmistel põlvkondadel parandada oma 

juurdepääsu tööturule; 

26. nõuab tungivalt, et liikmesriigid mõistaksid hukka sunniviisilise steriliseerimise ja 
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tagaksid nende roma naiste kannatuste hüvitamise, kelle suhtes on rakendatud 

süsteemset ja riigi poolt toetatud steriliseerimist, koos avaliku vabandusega selle 

inimsusvastase kuriteo ohvrite ees; 

27. tunneb tõsist muret roma laste vanematest eraldamise pärast, mis on ebaseaduslik; 

kutsub liikmesriike üles viivitamata selliseid juhtumeid uurima ja võtma asjakohaseid 

meetmeid nende ennetamiseks;  

28. mõistab hukka asjaolu, et liikmesriigid ei ole taganud romadele võrdset juurdepääsu 

õigusemõistmisele ja nende võrdsust seaduse ees, mis väljendub järgmises:  

– vihakuritegude ohvritel ei ole juurdepääsu õigusemõistmisele või toimub menetlus 

lubamatult aeglaselt, eriti kui kuriteo on toime pannud politseiametnikud; 

– romasid mõistetakse kuritegudes süüdi ebaproportsionaalselt palju; 

– politsei tegevus on ülemäärane (etniline iseloomustamine, liigsed peatamis- ja 

läbiotsimismenetlused, tarbetud reidid romade elupaikadesse, meelevaldne vara 

arestimine ja hävitamine, ülemäärase jõu kasutamine vahistamisel, ähvardamine, 

alandav kohtlemine, füüsiline kuritarvitamine, õigustest ilmajätmine politsei 

ülekuulamis- ja järelevalvetegevuses); 

– romade vastu toime pandud või nende teatatud kuritegude puhul on politsei 

tegevus ebapiisav ja pakub vaid vähest abi ja kaitset, kui üldse (näiteks 

inimkaubanduse juhtumite korral ja koduvägivalla ohvritele); 

29. kutsub liikmesriike üles:  

– tagama, et kõik kodanikud oleksid seaduse ees võrdsed ja et kõigil oleks võrdne 

juurdepääs õigusemõistmisele ja võimalus kasutada menetlusõigusi; 

– pakkuma õiguskaitseametnikele kohtusüsteemi kõikidel tasanditel töö raames 

kohustuslikku inimõigustel põhinevat ja teenustele suunatud koolitust;  

– uurima vihakuritegusid, sealhulgas neid, mis on ajendatud romavastasusest, ja 

neid kohtus menetlema, samuti jagama selles osas parimaid tavasid; 

– moodustama politseijõududes spetsiaalsed vihakuritegude vastased üksused 

eriteadmistega romavastasusest; 

– soodustama asjakohast politseitegevust ja kohaldama politsei teenistuskohustuste 

rikkumise korral karistusi; 

– võtma tööle vaidluste lahendamise spetsialistid, kes teevad koostööd politseiga; 

– võtma romasid aktiivselt tööle politseiasutusse; 

– tagama ohvriabi programmide vastavuse romade erivajadustele ja neile abi 

pakkumise kuritegudest teatamisel ja kaebuste esitamisel;  

– jätkama ja laiendama komisjoni ja Euroopa Nõukogu roma naiste õiguskaitse 
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kättesaadavust käsitleva ühisprogrammi JUSTROM geograafilist kohaldamisala; 

– rakendama täielikult ELi inimkaubanduse vastast direktiivi ning tõhustama 

politsei- ja õigusalast koostööd, et võidelda inimkaubanduse vastu, ja 

– rakendama täielikult direktiivi 2011/92/EL17, et ennetada ja tõkestada laste 

seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning kaitsta sellise vägivalla ohvreid; 

30. kutsub Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) üles jätkama põhiõiguste 

alaste koolituste korraldamist ja valdkonnaüleste teadmiste suurendamist 

politseiametnike hulgas;  

31. tunneb sügavat muret laialt levinud romade diskrimineerimise pärast 

majutusvaldkonnas, mida iseloomustab diskrimineeriv rendi- ja omanditurg, ja 

sotsiaaleluaseme süsteemis, aga ka romade väljatõstmise ja nende kodude lammutamise 

pärast ilma alternatiivse eluaseme pakkumiseta, romade paigutamise pärast eraldatud 

laagritesse ja hädaolukorra varjupaikadesse, millel puuduvad põhiteenused, müüride 

ehitamise pärast roma elupaikade ümber ja avaliku sektori asutuste suutmatuse pärast 

tagada romadele täielikku juurdepääsu igapäevasele joogivee- ja kanalisatsioonivõrgule; 

32. kutsub liikmesriike üles võtma tõhusaid meetmeid, et tagada romade võrdne kohtlemine 

eluasemele juurdepääsul ning kasutama täielikult ära ELi rahalisi vahendeid, et 

parandada romade elamistingimusi, eelkõige soodustades segregatsiooni vähendamist, 

kaotades ruumilise segregatsiooni ning edendades kogukonna juhitud kohalikku arengut 

ja integreeritud territoriaalseid investeeringuid, mida toetatakse Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide vahenditest ning järjekindla sotsiaalelamispinna poliitikaga; nõuab 

tungivalt, et liikmesriigid tagaksid juurdepääsu kommunaalteenustele, nagu vesi, 

elektrienergia ja gaas, ning eluasemega seotud infrastruktuurile kooskõlas riigi 

õigusnormidega; 

33. palub komisjonil tunnustada oma pädevust rassipõhiste sundväljatõstmiste kontekstis; 

palub liikmesriikidel tagada, et väljatõstmise korral järgitaks täiel määral liidu õigust ja 

ka teisi rahvusvahelisi inimõigusalaseid kohustusi, näiteks Euroopa inimõiguste 

konventsioonist tulenevaid kohustusi; nõuab enim mõjutatud liikmesriikides 

segregatsiooni vähendamise ekspertide arvu ja nende kättesaadavuse suurendamist, 

aitamaks ametiasutustel tagada, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid edendavad 

tõhusalt segregatsiooni vähendamist, ning kutsub Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa 

Regionaalarengu Fondi (ESF-ERF) eraldama vahendeid ruumilise desegregatsiooni 

vastu võitlemiseks;  

34. väljendab heameelt ennetavate algatuste üle, millega tahetakse parandada romade 

eluaseme olukorda linnades; tunnustab algatust Eurocities, mille raames kogutakse 

kaardistamise kaudu tõendeid, et uurida linnade roma kogukondade omadusi, nende 

probleeme ja linna lahendusi neile; 

35. taunib jätkuvat segregatsiooni koolides, sealhulgas roma laste üleesindatust nn 

erikoolides, ainult romadele mõeldud koole, eraldi klasse, moodulkoolimajasid jms; 

kutsub liikmesriike üles koostama ja võtma meetmeid segregatsiooni vähendamiseks 

                                                 
17 ELT L 335, 17.12.2011, lk 1. 
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koolides ja muid tõhusaid meetmeid, et tagada roma laste võrdne kohtlemine ja nende 

täielik juurdepääs kvaliteetsele tavaharidusele ning et kõik roma lapsed saaksid 

vähemalt kohustusliku hariduse; rõhutab sellega seoses, kui oluline on uurida koolist 

väljalangemise põhjuseid, eelkõige romavastasuse rolli selles nähtuses; julgustab lisaks 

liikmesriike üles otsima uusi viise, et kaotada lõhet hariduses täiskasvanuhariduse, 

kutsehariduse ja -koolitus, vabahariduse ja mitteametliku õppe abil; rõhutab, et samal 

ajal tuleb pöörata tähelepanu ka valdkonnaülesele diskrimineerimisele, kaasates roma 

eksperte ja vahendajaid koolides, ning tagada asjakohased vahendid sellistele 

meetmetele; 

36. peab muret tekitavaks ja lubamatuks romade diskrimineerimist tööhõives, mida 

iseloomustavad sageli pikaajaline töötus, nulltunnilepingud, ebakindlad töötingimused, 

mille puhul puuduvad ravi- ja sotsiaalkindlustus või pensionikindlustus, tööturutõkked 

(ka romade puhul, kellel on kolmanda taseme haridus) ja ümberõppe võimaluste 

puudumine; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid tõhusaid meetmeid romade 

võrdse kohtlemise tagamisel tööturule ja tööhõivele juurdepääsul ning kaotaksid otsesed 

ja kaudsed tõkked, sealhulgas diskrimineerimise; 

37. nõuab, et liikmesriigid teeksid koostööd erasektoriga, et toetada romade koolitus-, 

tööhõive- ja ettevõtlusvõimalusi, eriti arenevates tehnoloogiasektorites; palub 

liikmesriikidel uurida põhjalikult seda, kuidas saab uus tehnoloogia aidata kaasa romade 

sotsiaalsele ja majanduslikule kaasamisele ning romavastasusega võitlemisele; rõhutab, 

kui oluline on regionaalareng kestlike töökohtade loomiseks vähim arenenud 

piirkondades; 

38. palub liikmesriikidel edendada meetmeid, millel on tõendatud suur positiivne mõju, 

nagu kutseõpe ja töökohapõhine õpe, individuaalsed nõustamisteenused, füüsilisest 

isikust ettevõtjana töötamine, sotsiaalne ettevõtlus ja programmid esimese töökogemuse 

saamiseks, et kindlustada romade osalemist tööturul ja vältida roma kogukondades 

vaesuse edasikandumist põlvkondade vahel;  

39. mõistab hukka romade mitmekordse ja valdkonnaülese diskrimineerimise vormid, mis 

on sageli peidetud või varjatud; rõhutab, et poliitikameetmetes, mis on suunatud mingi 

konkreetse diskrimineerimise põhjusega tegelemiseks, tuleks pöörata tähelepanu 

konkreetsete rühmade olukorrale, kes võivad langeda mitmekordse diskrimineerimise 

ohvriks; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid püüaksid esmatähtsana parandada 

haridustaset, osalemist, juurdepääsu tööturule, eluasemele ja tervishoiuteenustele ning 

ennetada romade diskrimineerimist, sest nad kannatavad mitmekordse ja 

valdkonnaülese diskrimineerimise ning ebavõrdsuse all, ning lisaksid 2020. aasta järgset 

romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikku konkreetsed 

programmid; 

40. märgib murega, et roma naised kogevad mitmekordset ja valdkonnaülest 

diskrimineerimist, kuna on naised ja kuuluvad roma rahvusvähemusse, ning seega on 

nad ebasoodsas olukorras, mis raskendab ühiskonnas osalemist kõigil tasanditel ning 

juurdepääsu põhilistele teenustele ja ressurssidele; toonitab, et diskrimineerimine on 

veelgi teravam probleem roma naiste ja tüdrukute puhul, kellel puuduvad isikut 

tõendavad dokumendid; rõhutab, et roma naiste ja tüdrukute olukorra parandamine 

eeldab konkreetseid ja sihipäraseid mittediskrimineerivaid meetmeid, mis võimaldavad 
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võrdset juurdepääsu tööturule ja haridusele, sealhulgas elukestvale õppele, ja mis 

aitavad tagada kvaliteetse eluaseme, mis on nende elutingimuste parandamiseks ning 

vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemiseks otsustava tähtsusega; 

41. palub liikmesriikidel tagada, et romade riiklikes integratsioonistrateegiates oleks eraldi 

peatükk naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse kohta ning et selle kõikides jagudes 

kohaldataks soolise aspekti arvestamise meetmeid, et edendada naiste õigusi ja soolise 

võrdõiguslikkuse perspektiivi, eriti rahaliste vahendite eraldamisel, kooskõlas nõukogu 

järeldustes romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku kohta, 

milles nõutakse, et kõigis romade kaasamist edendavates poliitikameetmetes ja 

toimingutes arvestataks soolist mõõdet; kutsub liikmesriikide valitsusi ja kohalikke 

omavalitsusi üles kaasama romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 

ettevalmistamisse, rakendamisse, hindamisse ja jälgimisse roma naisi; rõhutab, et on 

vaja süstemaatiliselt koguda ja korrapäraselt analüüsida sooliselt eristatud andmeid ning 

palub komisjonil ja liikmesriikidel hinnata, kas nende poliitika annab roma naiste ja 

laste osas soovitud tulemusi, ja kui edusammud puuduvad, siis võtta meetmeid; kutsub 

komisjoni üles toetama soolise võrdõiguslikkuse edendamist kõigis Euroopa 2020. aasta 

strateegia rakendamise aspektides kooskõlas naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 

strateegias aastateks 2010–2015; 

42. kutsub liikmesriike üles pöörama tähelepanu ka erilistele probleemidele, millega 

seisavad silmitsi roma naised ja tütarlapsed seoses varajase ja sundabieluga ning 

rünnakutega nende füüsilise puutumatuse vastu, ja ärgitab liikmesriike edendama ja 

toetama andmete kogumist ja levitamist õigusmeetmete ja muude riikliku tasandi 

meetmete kohta, mis aitavad ennetada vägivalda roma naiste ja tütarlaste vastu ning 

selle vastu võidelda; 

43. julgustab ettevõtjaid ja kohalikke asutusi looma roma naistele koolituskavasid ja 

töövõimalusi; 

44. kutsub valitsusi üles julgustama ja toetama roma naiste osalemist avalikus ja poliitilises 

elus; 

45. peab võrdõiguslikkust edendavaid asutusi ülioluliseks, et teavitada romasid nende 

õigustest, aidata neil oma õigusi kasutada ja anda teada diskrimineerimisest; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel kehtestada normid, et tagada võrdõiguslikkust 

edendavatele asutustele piisavad õigused ja vahendid romavastasuse juhtumite 

kontrollimiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks; palub liikmesriikidel toetada 

võrdset kohtlemist edendavate asutuste tööd ja institutsioonilist suutlikkust, tagades 

neile piisavad vahendid tõhusa õigus- ja kohtuabi andmiseks ning tugevdades nende 

tööd roma õigusnõustajate tegevuse kasutamisega, et lihtsustada väärkohtlemisest 

teatamist;  

46. tunneb muret romade kontaktisikute või kohalikes, piirkondlikes ja liikmesriikide 

valitsustes ette nähtud romade esindajate vähese arvu pärast ning valitsuste suutmatuse 

pärast tagada romade täieõigusliku kodakondsuse kasutamine; tunnustab 

kodanikuühiskonna määravat rolli selles valdkonnas; nõuab ulatuslikumat koostööd 

asjaomaste riiklike ja kohalike ametiasutuste, ELi, Euroopa Nõukogu ja valitsusväliste 

organisatsioonide vahel; julgustab ELi ja liikmesriikide institutsioone ja erakondi 

edendama aktiivselt romade poliitilist osalust ning suurendama nende mõjuvõimu ja 
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töölevõtmist avaliku halduse asutustesse; nõuab romade mõjuvõimu suurendamise 

programme, sh neid, mille eesmärk on tagada valdkonnaülesest perspektiivist romade 

pikaajaline osalemine kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes ning riikide valitsustes; 

nõuab, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid meetmeid, et suurendada roma naiste 

osalemist poliitikas ja otsuste tegemisel; 

47. kutsub liikmesriike üles tagama kohustuslikud, praktilised ja valdkonnaülesed 

põhiõigused ja pakkuma mittediskrimineerimist käsitlevaid koolitusi kõigile kirjeldatud 

õigusi kohaldavatele ametiisikutele, kes seisavad hea ELi ja siseriiklike õigusaktide õige 

rakendamise eest, et tagada neile vajalikud teadmised ja oskused, mis võimaldavad neil 

teenida kõiki kodanikke lähtuvalt inimõigustepõhisest lähenemisviisist; 

48. arvestades meedia suurt mõju sellele, kuidas avalikkus rahvusvähemustesse suhtub, 

palub liikmesriikidel: 

– pakkuda avalik-õigusliku ringhäälingu ja meedia töötajatele kohustuslikku 

koolitust, et suurendada nende teadlikkust romade probleemidest ja 

diskrimineerimisest ning kahjulikest stereotüüpidest; 

– edendada romade töölevõtmist avalikus meedias, ning 

– edendada romade esindatust avaliku meedia juhtorganites; 

49. et teha lõpp romavastasuse püsimisele, palub liikmesriikidel lisada koolide 

õppekavadesse kõikidel tasanditel kohustuslikus korras inimõigused, demokraatlik 

kodanikuaktiivsus ja poliitiline kirjaoskus, et kaotada romade ebakindlus identiteedi 

tõttu ning tugevdada nende enesekindlust ja suutlikkust seista oma võrdsete õiguste eest 

ja neid kasutada;  

50. on väga mures avaliku sektori kärbete pärast, mis on tugevasti mõjutanud nii riigi kui ka 

riigi rahastatavate vabaühenduste tegevust romade võrdõiguslikkuse edendamisel ja 

vähendanud nende projektide ulatust; rõhutab, et riik ja tema institutsioonid täidavad 

võrdõiguslikkuse edendamisel peamist osa ja seda ei saa asendada; 

Romasid käsitlevad riiklikud integratsioonistrateegiad 

51. märgib murega, et roma kogukonna suunas tehtud jõupingutused, investeeritud 

rahalised vahendid ning arvukad Euroopa ja riigi tasandi programmid ja fondid ei ole 

romade elamistingimusi oluliselt parandanud ega romade integreerumist edendanud, 

eriti kohalikul tasandil, kutsub seetõttu liikmesriike üles võitlema romade 

marginaliseerimise, diskrimineerimise ja tõrjutuse vastu, ning selleks et edendada 

romade integreerimist ja võidelda romavastasusega, palub neil:  

– seada romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate koostamisel 

ambitsioonikaid eesmärke, uurida rohkem edukaid kohalikke tavasid ja 

programme, kaasates aktiivselt romasid, et näidata nende olukorda, reaalsust ja 

probleeme, ning pöörata erilist tähelepanu romavastasusele ja selle tagajärgedele, 

et töötada välja parem, laiaulatuslik ja terviklik lähenemisviis sellele teemale, 

tegeledes seega mitte ainult sotsiaalse ja majandusliku aspektiga, vaid võideldes 

ka rassismi vastu, kindlustades samal ajal vastastikust usaldust; 
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– rakendada täielikult romasid käsitlevad riiklikud integratsioonistrateegiad;  

– hinnata nende tõhusust ja neid korrapäraselt ajakohastada, määrata kindlaks 

konkreetsed tegevused ja suunatud meetmed ning seada mõõdetavad eesmärgid ja 

vahe-eesmärgid,  

– teha tihedat koostööd kõigi sidusrühmadega, sealhulgas piirkondlike ja kohalike 

üksuste, teadusringkondade, erasektori, põhiorganisatsioonide ja vabaühendustega 

ning kaasata aktiivselt romasid; 

– arendada andmete kogumist ning kohapealsel tööl põhinevaid, finantsalaseid ja 

kvaliteedile suunatud seire- ja aruandlusmeetodeid, sest need toetavad tõhusaid 

tõenduspõhiseid meetmeid ja võivad aidata parandada strateegiate, toimingute ja 

meetmete tulemuslikkust, ning teha kindlaks, miks programmid ja strateegiad ei 

anna kauaoodatud tulemusi;  

– suurendada romasid käsitlevate riiklike kontaktpunktide mõjuvõimu, tagades neile 

piisavad volitused, vajalikud vahendid ja sobilikud töötingimused oma 

koordineerimisülesannete täitmiseks; 

Romavastasuse seadmine keskseks küsimuseks täiendatud 2020. aasta järgses strateegias  

52. väljendab heameelt komisjoni tegevuse üle ning väljatöötatud kasulike mehhanismide ja 

rahaliste vahendite üle romade sotsiaalse ja majandusliku kaasamise kindlustamiseks, 

samuti asjaolu üle, et komisjon koostas romasid käsitlevate riiklike 

integratsioonistrateegiate ELi raamistiku aastani 2020 ning kutsus liikmesriike üles 

võtma vastu riiklikud strateegiad; 

53. kutsub komisjoni üles:  

– täiendama 2020. aasta järgset romasid käsitlevate riiklike 

integratsioonistrateegiate ELi raamistikku, tuginedes kontrollikoja, Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti (FRA), vabaühenduste, järelevalveorganisatsioonide ja kõikide 

asjaomaste sidusrühmade järeldustele ja soovitustele, et kasutada paremat, 

ajakohasemat ja veelgi laiaulatuslikumat lähenemisviisi; 

– seadma romavastasuse ELi 2020. aasta järgse raamistikus koos sotsiaalse 

kaasamisega keskseks küsimuseks ja võtma kasutusele hariduse, tööhõive, 

eluaseme, tervise jms valdkondades diskrimineerimisvastased näitajad, sest 

romavastasus takistab romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 

edukat rakendamist;  

– käsitlema romavastasust horisontaalse küsimusena ja töötama koostöös 

liikmesriikide, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja vabaühendustega 

liikmesriikidele romavastasusega võitlemiseks välja praktiliste sammude nimistu;  

– viima asjaomastes komisjoni talitustes lõpule romade rakkerühma loomise, 

moodustades volinike tasandil romadega seotud teemasid käsitleva 

projektimeeskonna, mis ühendab kõiki asjaomaseid volinikke, kes töötavad 

võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisvastasuse, kodakondsuse, sotsiaalõiguste, 
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tööhõive, hariduse ja kultuuri, tervise ja eluaseme valdkonnas, ning nende 

valdkondade välismõõdet, et aidata kaasa mittediskrimineerivate ja täiendavate 

ELi fondide ja programmide loomisele;  

– tugevdama ja täiendama komisjoni diskrimineerimiskeeldu ja romasid käsitleva 

koordineerimisüksuse tööd, tugevdades selle meeskonda, eraldades piisavad 

vahendid ja võttes tööle rohkem inimesi, et oleks piisavalt võimekust võidelda 

romavastasusega, suurendada teadlikkust romade holokaustist ja edendada 

holokausti mälestamist; 

 

54. nõuab, et ELi institutsioonid arvestaksid romade õigusi välissuhete kontekstis; rõhutab 

vajadust võidelda romavastasusega ning edendada romade õigusi kandidaatriikides ja 

võimalikes kandidaatriikides; 

55. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kohaldama ja aktiivselt levitama ECRI esitatud 

romavastasuse määratlust, et anda riigiasutustele selged juhised;  

56. kutsub parlamendi fraktsioone ja liikmesriikide erakondi üles järgima Euroopa 

poliitiliste parteide mitterassistliku ühiskonna täiendatud hartat ning palub neil vaadata 

oma kohustused korrapäraselt läbi, mõista hukka vihakõne ja määrata selle eest 

karistused;  

57. kutsub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit üles koostama uuringu, mis käsitleb 

romavastasust ELis ja kandidaatriikides, keskenduma oma romadega seotud töös 

romavastasuse küsimusele ning jälgima seda kõigis asjakohastes valdkondades; 

58. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ja 

ÜRO-le. 
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SELETUSKIRI 

 

Me ei nõua romade jaoks18 ei rohkem ega vähem, kui me nõuame ühiskonna enamuse jaoks.  

Romasid on juba sajandeid koheldud läbimõtlemata ja lubamatult. 

Neid on ilma jäetud inimõigustest. Neid on orjastatud, taga kiusatud, hävitatud ja neist on 

lahti öeldud ning isegi meie ühiskondade emantsipatsioon ei ole lõpetanud romavastasust 

ühiskonnas. Romavastasus väljendub uskumuses, et romad on alaväärtuslikud, vähemaks 

võimelised, neil ei ole väljavaateid ega soovi teistele järele jõuda ning nad ei suuda olla head 

kodanikud riikides, kus nad on juba sajandeid elanud; romavastasus tähendab ka sellele 

uskumusele toetuvaid tegusid.  

Kuidas romavastasus tegelikkuses välja näeb? Stereotüüpide järgi tegelevad romad 

kerjamisega kampades nagu kurjategijad või on sellesse olukorda sattunud loomupärase 

laiskuse tõttu. Kui romadest vanematel on blond laps, peetakse neid lapsevarasteks. Kui 

nende lapsed ei käi koolis, on selle põhjuseks asjaolu, et nad ei salli distsipliini, kuna on 

vabad hinged. Kui neid sunnitakse elama muust ühiskonnast eraldatud romade laagris koos 

rottide ja ilma joogivee, kanalisatsiooni ja kütteta, ei ole sellest midagi, sest nad on harjunud 

nii elama. Kui nende kodud lammutatakse ilma alternatiivset majutust pakkumata, on ka see 

vastuvõetav – nad ju suudavad külmas elada, sest nende nahk on paksem. Meid on kasvatatud 

ja õpetatud nii mõtlema ning ühinema sotsiaalselt aktsepteeritava ja poliitiliselt 

institutsionaliseeritud ebainimlikustamise protsessiga.  

Mitte ainult meie romavastased tunded pole olulised, vaid ka sõnad, milles see vastasus end 

ilmutab: romasid ei ole vaja kohelda haavatavate inimestena. Kui inimesi jäetakse ilma nende 

põhilistest inimõigustest ja neile keelatakse võrdne kohtlemine, juurdepääs hoolekandele, 

teenustele ning teabele, ei ole mitte nemad haavatavad, vaid võimul olevate inimeste loodud 

ja hallatud struktuurid on diskrimineerivad ning muudavad nad haavatavateks.  

Raportöör nõuab romade üleoleva verbaalse ja käitumusliku kohtlemise lõpetamist. Kuna 

sõnad on olulised, nõuab ta ka muutust nendega suhtlemise viisis. Romade kaasamiseks või 

lõimimiseks peab neil olema juurdepääs põhilistele inimõigustele. Ei midagi rohkem ega 

vähem.  

Pärast väga pikka viivitust peavad poliitikud võtma võrdse vastutuse roma kodanike eest. 

Vastasel juhul kahjustavad vihkamist õhutavad poliitilised avaldused ja patuoinaks muutmine 

meie ühiskondi veelgi, kuigi enamik meist loodab endiselt, et see põhineb tulevikus austusel, 

sallivusel ja avatusel.  

Romavastasus arvudes 

Tõendamaks romavastasuse tõsist ja kaugeleulatuvat mõju, püüab raportöör pöörata 

tähelepanu viimaste Euroopas läbi viidud küsitluste ja uuringute tulemustele. 

                                                 
18 Sõna „roma” kasutatakse üldterminina, mis hõlmab mitmesuguseid seotud rühmi kogu Euroopas, olenemata 

sellest, kas nad on paiksed või mitte, näiteks romasid, rändureid, sintisid, manušeid, kaalesid, romanišele, bojašeid, 

aškaleid, egiptlasi, jenišeid, domisid ja lomisid, kelle kultuur ja eluviis võib olla väga erinev. 
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Romavastasusega tegelemise tõsise pühendumuse puudumine aastakümnete jooksul on 

loonud olukorra, kus enamiku romade elu Euroopas on sünge ja väljavaadeteta. 

Kuigi Euroopa ühiskonnad on muutunud järjest mitmekesisemaks, näitab Eurobaromeetri 

2015. aasta uuring diskrimineerimise kohta ELis19 selgelt, et 20 % vastanutest tunneksid end 

romaga töötades ebamugavalt ja ainult 45 % olid rahul mõttega, et nende pojal või tütrel oleks 

suhe romaga. 

Diskrimineerimine rahvusliku päritolu alusel on ELis kõige levinum diskrimineerimisvorm, 

mida toetab ka Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teemalise uurimuse teine etapp 

(EU MIDIS II)20. Uurimus näitab, et ELis elavate romade tegelik olukord on vastuvõetamatu:  

• 80 % uuringus osalenud roma vanematest ja nende lastest elavad vaesuse piiril, samas 

kui kogu elanikkonna seas on vastav osakaal 17 %; 

• igal kolmandal roma lapsel on oht vähemalt kord kuus minna näljasena magama; 

• 47 % neist ei saa koolieelset haridust; 

• iga kolmas uuringus osalenud roma majapidamine elab ilma kraaniveeta majas; iga 

teine roma pere elab elukohas, kus puudub WC, dušš või vannituba; igal viiendal 

majapidamisel on lekkiva katuse, rõskete seinte või vundamendi või mädanevate 

aknaraamidega maja; 

• 63 % roma 16–24aastastest noortest olid EU MIDIS II uuringu ajal töötud ning nad ei 

osalenud ka õpingutes või koolitustel, samas kui ELi keskmine vastav osakaal on 12 %;  

• 41 % romadest tunneb, et neid on koolis, töökohas, elukohas või haiglas 

diskrimineeritud. 

Muud organisatsioonid, sh vabaühendused, järelevalve- ja rahvusvahelised organisatsioonid, 

annavad romade elutingimustest ja kõigis eluvaldkondades esineva romavastasuse eri 

nägudest sarnase pildi. 

Majutus 

• 40 % uuringus osalenud romadest peavad igapäevase joogivee (mis pole enamasti 

testitud ja võib olla saasteainetega kokku puutunud) saamiseks ronima üle aedade, 

ületama kiirteid ja kohtama hulkuvaid koeri. Vee toomise kohustus jääb enamasti naiste 

ja tütarlaste kanda. Leitud on tõendeid, et paljud romad jäävad veest ja kanalisatsioonist 

ilma diskrimineerimise ja avaliku sektori asutuste suutmatuse tõttu neile avalikele 

rajatistele juurdepääsu tagada21.  

• Tuhanded roma inimesed elavad Itaalias eraldatud laagrites, kus puudub juurdepääs 

                                                 
19http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIA

L/surveyKy/2077 
20 http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-

survey/publications 
21 http://www.errc.org/article/thirsting-for-justice-new-report-reveals-depth-of-discrimination-faced-by-europes-

roma-in-accessing-water/4561 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey/publications
http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey/publications
http://www.errc.org/article/thirsting-for-justice-new-report-reveals-depth-of-discrimination-faced-by-europes-roma-in-accessing-water/4561
http://www.errc.org/article/thirsting-for-justice-new-report-reveals-depth-of-discrimination-faced-by-europes-roma-in-accessing-water/4561
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põhiteenustele, mille elutingimused on alla igasugust arvestust ja mis ei sobi inimestele 

elamiseks; näiteks võivad need asuda prügimägede või lennujaama maandumisradade 

lähedal, millega rikutakse nii riiklikke elamueeskirju kui ka rahvusvahelisi 

standardeid22.  

• Diskrimineerimine üürisektoris on sundinud umbes 100 000 romat elama Tšehhi 4 000-

s normidele mittevastavas hostelis ja ühiselamus, kus neilt küsitakse üüri, mis on kuni 

kolm korda tavakorteri turuväärtusest suurem23.  

• Prantsusmaal on rohkem kui 10 000 romat (st rohkem kui kuus roma peret kümnest, sh 

eakad ja väikelapsed) 2016. aastal oma kodudest sunniviisiliselt välja tõstetud – mõnda 

lausa mitu korda – enamasti keset talve ja ilma alternatiivset eluaset pakkumata24.  

• Itaalias on ajavahemikul 2013–2016 umbes 2 200 inimest mitteametlikest laagritest 

välja tõstetud, ilma et neile oleks pakutud piisavate tingimustega alternatiivset eluaset, 

kusjuures paljud on ajutiselt paigutatud ülekoormatud ja armetutesse erakorralistesse 

eraldatud varjupaikadesse, kus puuduvad esmatarbevahendid. Keskmiselt on neid 

inimesi nende kolme aasta jooksul välja tõstetud vähemalt viis korda25.  

• Bulgaarias väljastati 2016. aasta veebruari seisuga 514 eluhoonete lammutamiskäsku, 

kusjuures neist 500 (97 %) moodustasid romast omanikuga hooned. Neist käskudest on 

201 juba täide viidud. Neil juhtudel ei pakutud romadele – sh lapsed ja haavatavad 

pereliikmed – mingit alternatiivset majutust, jättes nad koduta. Romade elupaikades 

toimusid suuremahulised lammutustööd. Romadele ei teatatud nende käskude täpseid 

täitmiskuupäevi ja enamik neist ei jõudnud enne eemaldada elamutest oma mööblit ega 

isiklikke esemeid. Mõni neist kaotas ka isikut tõendavad ja muud isiklikud 

dokumendid26.  

• Slovakkias on viimastel aastatel ehitatud 14 müüri ja barjääri, et romasid muust 

ühiskonnast eraldada27.  

Juurdepääs tervishoiuteenustele 

• Bulgaarias, Rumeenias, Slovakkias, Ungaris ja Tšehhis läbi viidud uuringute kohaselt 

on roma imikute suremus kaks kuni kuus korda suurem üldisest elanikkonnast28.  

• Romade keskmine eluiga on keskmisest eurooplasest kümme aastat lühem29.  

• Mitmes Ungari, Rumeenia ja Bulgaaria haiglas on eraldatud ja normidele mittevastavad 

sünnitusosakonnad ning roma naispatsiendid saavad sünnitades rassilise ja kehalise 

                                                 
22 https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5078/2016/en/ 
23 http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-

february-2016/4462 
24 http://www.errc.org/article/thousands-of-roma-forced-onto-streets-of-france-in-2016/4549 
25 http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-

february-2016/4462 
26 http://www.equalopportunities.eu/docs/REPORT-2017-en.pdf 
27 http://www.ergonetwork.org/ergo-network/campaigns/wall-free-europe/; 

http://snslp.sk/CCMS/files/NHRI_Report_ICCPR_SNCHR.pdf; 
28 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-216_en.htm 
29 Samas. 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5078/2016/en/
http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-2016/4462
http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-2016/4462
http://www.errc.org/article/thousands-of-roma-forced-onto-streets-of-france-in-2016/4549
http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-2016/4462
http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-2016/4462
http://www.equalopportunities.eu/docs/REPORT-2017-en.pdf
http://www.ergonetwork.org/ergo-network/campaigns/wall-free-europe/
http://snslp.sk/CCMS/files/NHRI_Report_ICCPR_SNCHR.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-216_en.htm
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väärkohtlemise osaliseks30.  

Juurdepääs haridusele 

• Eraldatus koolides on häbiväärne tegelikkus kogu Euroopas. Akadeemilisel aastal 

2016/2017 moodustasid romad Tšehhi põhikooliõpilastest 3,7 %, sealjuures 30,9 % 

kõigist õpilastest, keda õpetatakse kerge vaimupuudega õpilaste ainekava järgi.31  

• Hiljutised uurimused näitavad, et 20 % Tšehhis ja Slovakkias elavatest romadest on 

käinud erikoolis või -klassis, mis on ühtlasi moodustatud ainult või peamiselt romade 

jaoks; sarnane käitumisjoon ilmes ka mujal, sh Prantsusmaal, Kreekas ja Bulgaarias. Iga 

teine Ungari ja Slovakkia roma on käinud tavakoolis või -klassis, mis on moodustatud 

ainult või peamiselt romade jaoks; Kreekas, Tšehhis, Bulgaarias, Prantsusmaal ja 

Rumeenias ei ole pilt kuigi erinev32.  

Juurdepääs tööturule 

• Rootsis olid 2010. aastal 80 % romadest töötud33.  

• Hispaanias on 35,5 % romadest palgalisel tööl, samas kui kogu elanikkonnas on vastav 

osakaal 83,6 %. Romade juurdepääsu tööturule mõjutavad rahvuse põhjal 

diskrimineerimine ja tõrjumine mitmes valdkonnas, kuna ühiskonnas valitsevad 

sügavalt juurdunud eelarvamused ja stereotüübid34.  

Kodakondsusetus ja isikut tõendavate dokumentide puudumine 

• Balkani sõja tagajärjel on suur osa Itaalia romadest kodakondsuseta või 

kodakondsusetuse ohus. Tuhanded Itaalias sündinud roma lapsed on juriidilise 

nähtamatuse ebamäärases olukorras ja ilma põhiõigusteta, kuigi nende pered on Itaalias 

aastakümneid elanud35.  

• Rumeenias elab umbes 15 000 romat ilma sünnitunnistuseta, mille tulemusel ei ole neil 

õigust isikut tõendavatele dokumentidele ega kodakondsuse tegelikule tunnustamisele36.  

Juurdepääs õigusele ja õiglasele politseikaitsele 

• Roma naisi on Tšehhis, Soomes37, Saksamaal, Ungaris, Slovakkias ja Rootsis 

aastakümneid sundsteriliseeritud. Paljud valitsused ei ole siiani sisse seadnud 

                                                 
30 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-

FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf; http://www.szuleteshaz.hu/wp-content/uploads/2016/05/Roma-women-in-

maternity-care.pdf; https://rm.coe.int/cc151casedoc1-en-complaint/1680725339; 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/235141/e96931.pdf 
31 http://www.errc.org/cms/upload/file/czech-upr-march-2017.pdf 
32 ttp://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/documents/segregation_of_roma_children_in_education_-

_successes_and_challenges_-_final.pdf 
33 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201055 
34 https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/employment/en_cifras.html  
35http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/Italy_0.pdf  
36 http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/Romania.pdf  
37https://www.researchgate.net/publication/316474619_On_the_History_of_Alegal_and_Coercive_Sterilization_

Some_Legal_and_Ethical_Perspectives  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
http://www.szuleteshaz.hu/wp-content/uploads/2016/05/Roma-women-in-maternity-care.pdf
http://www.szuleteshaz.hu/wp-content/uploads/2016/05/Roma-women-in-maternity-care.pdf
https://rm.coe.int/cc151casedoc1-en-complaint/1680725339
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/235141/e96931.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/file/czech-upr-march-2017.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201055
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/employment/en_cifras.html
http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/Italy_0.pdf
http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/Romania.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316474619_On_the_History_of_Alegal_and_Coercive_Sterilization_Some_Legal_and_Ethical_Perspectives
https://www.researchgate.net/publication/316474619_On_the_History_of_Alegal_and_Coercive_Sterilization_Some_Legal_and_Ethical_Perspectives
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hüvitamismehhanismi ega tunnistanud, et roma naiste steriliseerimine ilma nende 

teadliku nõusolekuta oli enne 1990. aastat süstemaatiline riigi toetatud tegevus ning et 

see kandus 21. sajandisse nende riikide suutmatuse tõttu kaitsta 

reproduktiivtervishoiuteenuseid saavate naiste autonoomsust ja õigusi38.  

• Bulgaaria romade poolt politseijaoskondades väärkohtlemisest teatamise tõenäosus on 

mitteromadega võrreldes kaks korda suurem ning see osakaal ulatub roma alaealiste 

puhul 70 %ni.39  

• Paljud uuringus osalenud Rumeenias asuvad roma vägivallaohvrid nentisid, et kaebuse 

esitamine oleks protsessi igas etapis esineva rassilise diskrimineerimise tõttu nii 

koormav kui ka kasutu40.  

Vihkamist õhutavad avaldused ja vihakuriteod 

• Romad on neonatside ja paremäärmuslike rühmituste vägivaldsete rünnakute ja 

hirmutamise ohvrid, samuti kogu Euroopas toimuvate romavastaste protestiürituste 

ohvrid. Tšehhis on 32 % romadest sattunud vihkamist õhutavate avalduste ja vägivalla 

ohvriks; kaks kolmandikku ohvritest ei ole neist kuritegudest teatanud.  

Ajaloolised andmed, millest harva juttu tehakse: 25–50 % roma kogukonnast Euroopas tapeti 

holokausti ajal. Ometi pole Nürnbergi kohtuprotsessidel kedagi süüdistatud romade 

gaasikambrisse saatmises, ühtki roma tunnistajat pole kohtuprotsessile kutsutud ja kellelegi 

ohvritest pole nende vastu sooritatud kuritegude eest hüvitust määratud.  

Roma holokausti tunnistas 1982. aastal esimest korda Saksamaa liidukantsler 

Helmut Schmidt. Auschwitzis avati püsinäitus „Euroopa romade hävitamine“ alles 

2001. aastal. Esimene roma holokaustiohvrite mälestuspaik asutati Berliinis alles 2012. aastal. 

Roma holokaustiohvritele ei ole paljudes ELi riikides nende kannatusi ikka veel korralikult 

hüvitatud ning Tšehhi Vabariigis on Lety – endine romade kinnipidamiseks mõeldud natsi 

koonduslaager – nüüd seafarm.  

 

 

  

  

                                                 
38 http://www.errc.org/cms/upload/file/coercive-and-cruel-28-november-2016.pdf; 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-

FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf 
39http://www.errc.org/blog/roma-lives-matter-bulgarian-rom-killed-for-possession-of-pesticides/168  
40http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16737&LangID=  

http://www.errc.org/cms/upload/file/coercive-and-cruel-28-november-2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
http://www.errc.org/blog/roma-lives-matter-bulgarian-rom-killed-for-possession-of-pesticides/168
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16737&LangID
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et struktuurset 

romavastasust on võimalik tuvastada kõigil 

Euroopa ühiskonna tasanditel; 

C. arvestades, et struktuurset 

romavastasust on võimalik tuvastada kõigil 

Euroopa ühiskonna tasanditel ja kõigis 

Euroopa geograafilistes piirkondades; 

 

Muudatusettepanek  2 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et diskrimineerimine 

on teravam probleem roma naiste ja 

tütarlaste jaoks, kellel ei ole isikut 
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tõendavaid dokumente; 

 

Muudatusettepanek  3 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G a. arvestades, hinnanguliselt on 

romad suurim vähemusrühm Euroopa 

Liidus; arvestades, et romade 

diskrimineerimine ja negatiivsed 

stereotüübid on Euroopas sügavalt 

juurdunud; arvestades, et roma naised 

kogevad mitmekordset ja läbipõimunud 

diskrimineerimist, kuna nad on naised ja 

kuuluvad roma etnilisse vähemusrühma; 

 

Muudatusettepanek  4 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G b. arvestades, et Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas keelatakse igasugune 

diskrimineerimine mis tahes alustel, 

sealhulgas etnilise päritolu alusel, ning 

sätestatakse kultuurilise mitmekesisuse 

austamine ning meeste ja naiste 

võrdõiguslikkus; arvestades, et võitlus 

sotsiaalse tõrjutuse, rassismi, 

diskrimineerimise ja soolise ebavõrdsuse 

vastu peab olema Euroopa Liidu 

selgesõnaline kohustus; 

Muudatusettepanek  5 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G c. arvestades, et roma naiste ja 

tütarlaste mõjuvõimu suurendamiseks 
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tuleks investeerida roma naiste ja 

tütarlaste haridusse ja edendada nende 

kirja- ja arvutamisoskust, suuremat 

osalemist tööjõus ja paremat juurdepääsu 

ressurssidele, tagada neile suurem 

poliitiline hääl ühiskonnas, parem 

juurdepääs laenudele ja õigus omada 

maad; 

 

Muudatusettepanek  6 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G d. arvestades, et naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse strateegias 2010–2015 

on nõutud, et komisjon toetaks soolise 

võrdõiguslikkuse edendamist strateegia 

„Euroopa 2020“ kõikide aspektide 

rakendamisel; arvestades, et nõukogu 

järeldustes romasid käsitlevate riiklike 

integratsioonistrateegiate ELi raamistiku 

kohta nõutakse soolise aspekti 

rakendamist kõikides romade kaasamist 

edendavates poliitikameetmetes ja 

tegevustes; 

 

Muudatusettepanek  7 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G e. arvestades, et rassism, 

majanduslikult ebasoodne olukord ja 

muud diskrimineerivad süsteemid aitavad 

ebavõrdsuse tekkele ja roma naiste 

mõjuvõimu vähendamisele kaasa; 

 

Muudatusettepanek  8 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G f (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G f. arvestades, et naised üldiselt ja 

tõrjutud naised, sealhulgas eeskätt roma 

naised, puutuvad endiselt kokku paljude 

takistustega, mis ei luba neil mõtestatult 

poliitilisel tasandil osaleda; 

 

Muudatusettepanek  9 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G g (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G g. arvestades, et vastavalt Euroopa 

Liidu Põhiõiguste Ameti1a andmetele 

töötas 2016. aastal üksnes 16 % roma 

naistest, roma meeste puhul on see näitaja 

aga 34 %; arvestades, et andmed näitasid 

ka seda, et 2016. aastal ei osalenud 72 % 

noortest roma naistest vanuses 16–24 ei 

tööhõives, hariduses ega koolituses, 

samas kui roma noorte meeste puhul oli 

see määr 55 %; arvestades, et 71 % roma 

naistest vanuses 18–24 lahkub haridus- 

või koolitussüsteemist varakult;  

 

 1a.http://fra.europa.eu/en/publication/2016

/eumidis-ii-roma-selected-findings 

 

Muudatusettepanek  10 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G h (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G h. arvestades, et romad on 

inimkaubanduse suhtes eriti haavatavad, 

kuna diskrimineerimine ja takistused 

juurdepääsul avalikele teenustele, nagu 

koolid, tervishoiu- ja sotsiaalteenused, 

ning töövõimalustele mõjutavad neid 

ebaproportsionaalselt suurel määral; 

arvestades, et seksuaalse ärakasutamise ja 

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
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tänavakuritegevuse eesmärgil on 

inimkaubanduse ning uuesti 

inimkaubanduse ohvriks langemise ohus 

eriti roma lapsed; 

 

Muudatusettepanek  11 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G i (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 G i. arvestades, et roma naiste ja 

tütarlaste vastane vägivald, sealhulgas 

koduvägivald, sundabielud, sunniviisiline 

steriliseerimine ja suuline vägivald on 

Euroopas endiselt laialt levinud; 

 

Muudatusettepanek  12 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. peab äärmiselt kahetsusväärseks 

asjaolu, et romad ja eriti roma naised ja 

tütarlapsed kannatavad jätkuvalt laialdase 

diskrimineerimise ja romavastaste 

hoiakute all, mis süvendavad ebasoodsa 

olukorra, väljajätmise, segregatsiooni ja 

tõrjutuse nõiaringi; toonitab vajadust 

võidelda romavastase rassismi vastu igal 

tasandil ja kõigi vahenditega; toonitab, et 

selle nähtuse näol on tegemist eriti püsiva, 

vägivaldse, korduva ja igapäevase 

rassismi vormiga; 

 

Muudatusettepanek  13 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. palub komisjonil tagada 

diskrimineerimis- ja rassismivastase 

poliitika jaoks vajalikud rahalised 

vahendid; rõhutab, et inimõiguste 

tagamiseks on vaja välja töötada ELi 

ühtekuuluvusvahenditest toetatavad 

programmid; nõuab soolise aspekti ja 

valdkonnaülese analüüsi lisamist 

rahastamiskorraldusse; usub, et selleks, et 

hinnata rahastamisprioriteetide, 

finantsressursside jaotuse ja 

rahastamisprogrammide tingimuste mõju 

naistele, oleks kasu soolise mõju 

hindamisest ja soolise võrdõiguslikkusega 

arvestavast eelarvestamisest; rõhutab 

sooliselt eristatud andmete süstemaatilise 

kogumise ja korrapärase analüüsimise 

vajadust; 

 

Muudatusettepanek  14 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. nõuab Euroopa juurdepääsetavuse 

akti vastuvõtmist ja kiiret rakendamist, et 

tagada võrdne juurdepääs teenustele; 

 

Muudatusettepanek  15 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. nõuab diskrimineerimisvastase 

direktiivi kiiret vastuvõtmist ja 

rakendamist, tõdedes ühtlasi, et 

diskrimineerimise mitmesuguste 

aspektidega tegelemiseks on vaja erilist 

tundlikkust ja sihipäraseid meetmeid ning 

vahendeid diskrimineerimisega 
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tegelemiseks horisontaalselt ühiskonna 

kõigis sektorites; 

 

Muudatusettepanek  16 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kutsub liikmesriike üles võtma 

meetmeid romavastase vihakõne 

ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks; 

8. kutsub liikmesriike üles võtma 

meetmeid, et ennetada ja võidelda 

romavastase vihakõne vastu samamoodi 

nagu mis tahes muu rassilise vihakõne 

vastu; 

 

Muudatusettepanek  17 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. on väga mures romade ebavõrdse 

juurdepääsu pärast terviseteabele, 

teenustele ja hooldusele ning peab nende 

rassilist kuritarvitamist muret tekitavaks; 

13. on väga mures romade ebavõrdse 

juurdepääsu pärast terviseteabele, 

teenustele ja hooldusele ning peab nende 

rassilist kuritarvitamist muret tekitavaks; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

suurendama jõupingutusi, et edendada 

roma naiste jätkusuutlikku ja 

laiaulatuslikku suutlikkuse loomist, luua 

eristruktuure, nagu kontaktpunktid, kus 

pakkuda kohandatud 

terviseteabematerjale, ning anda 

vajalikku tuge kogukonnapõhistele 

algatustele; 

 

Muudatusettepanek  18 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 a. kutsub ELi ja liikmesriike üles 

suurendama jõupingutusi, et võidelda 
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tervisealase ebavõrdsuse vastu ja 

võimaldada selleks roma kogukonnale 

võrdset juurdepääsu kvaliteetsetele 

avalikele tervishoiuteenustele ja edendada 

tervist, pöörates erilist tähelepanu roma 

naiste ja laste tervishoiuvajadustele; 

rõhutab, kui oluline on tagada roma 

naistele ja noortele juurdepääs seksuaal- 

ja reproduktiivtervise ning sellega 

seonduvate õigustega seotud teenustele; 

 

Muudatusettepanek  19 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 b. peab tervitatavaks, et komisjon 

allkirjastas hiljuti ELi nimel Istanbuli 

konventsiooni naistevastase vägivalla ja 

perevägivalla ennetamise ja tõkestamise 

kohta; nõuab tungivalt, et nõukogu viiks 

lõpule konventsiooni ELi poolse 

ratifitseerimise ja liikmesriigid viiksid 

lõpule selle rakendamise; palub 

liikmesriikidel võtta konventsiooni 

rakendamisel arvesse konkreetseid 

probleeme, millega seisavad silmitsi roma 

naised ja tütarlapsed seoses varajaste 

abieludega ja füüsilisse puutumatusse 

sekkumisega (näiteks 

sundsteriliseerimine); 

 

Muudatusettepanek  20 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 a. kutsub liikmesriikide valitsusi ja 

kohalikke omavalitsusi üles kaasama 

roma naisi naisteorganisatsioonide, roma 

valitsusväliste organisatsioonide ja 

asjaomaste sidusrühmade kaudu romade 

kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate 
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väljatöötamisse, rakendamisse, 

hindamisse ja jälgimisse ning looma 

seoseid soolise võrdõiguslikkusega 

tegelevate ametiasutuste, naiste õiguste 

eest võitlevate organisatsioonide ning 

sotsiaalse kaasatuse strateegiate vahel; 

palub komisjonil ka tegeleda strateegia 

„Euroopa 2020“ ja riiklike reformikavade 

rakendamisel järjepidevalt soolise 

võrdõiguslikkuse küsimusega; 

 

Muudatusettepanek  21 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. kutsub liikmesriike üles 

suurendama kooskõlastamist ja koostööd 

roma kodanikuühiskonnaga ning 

arendama selle suutlikkust, et tegeleda 

inimkaubanduse probleemiga roma 

kogukondades; kutsub liikmesriike üles 

pakkuma õiguskaitseametnikele, 

rannavalvele, prokuröridele ja 

kohtunikele täiendavat koolitust 

inimkaubanduse erinevate aspektide 

kohta, sealhulgas romade suhtes levinud 

negatiivsete stereotüüpide ja hoiakute 

kaotamise kohta, rõhutamaks asjaolu, et 

romad on sageli inimkaubanduse ohvrid 

või võimalikud ohvrid; 

 

Muudatusettepanek  22 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 b. julgustab liikmesriike edendama ja 

toetama andmete kogumist ja levitamist 

õiguslike ja muude meetmete kohta, mida 

on võetud riiklikul tasandil selleks, et 

ennetada roma naiste ja tütarlaste vastast 
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vägivalda ja selle vastu võidelda; 

 

Muudatusettepanek  23 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. palub ELil ja liikmesriikidel 

võidelda inimõiguste rikkumise vastu ja 

seda ära hoida ning kaitsta ohvreid, 

tagades õigusabi ja tulemusliku 

õiguskaitse, ning pöörata erilist 

tähelepanu roma naiste, laste, LGBTI-

inimeste ja puuetega romade olukorrale, 

kes kannatavad sageli mitmekordse 

diskrimineerimise all; 

 

Muudatusettepanek  24 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 19 a. rõhutab, et roma naiste ja 

tütarlaste olukorra parandamiseks on 

vaja konkreetset ja sihipärast 

mittediskrimineerivat poliitikat, mis 

võimaldab võrdset juurdepääsu tööle ja 

haridusele, sh elukestvale õppele, ja tagab 

kvaliteetse eluaseme – see on nende 

elamistingimuste parandamise ning 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 

võitlemise tähtsaim tingimus; 

 

Muudatusettepanek  25 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 19 b. kutsub liikmesriike üles 
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rakendama nõukogu 2013. aasta soovitust 

seoses etniliste vähemuste hulka 

kuuluvate isikute, nagu romad, eelkõige 

roma naised, töövõimaluste edendamisega 

avalikus teenistuses; 

 

Muudatusettepanek  26 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 19 c. julgustab ettevõtteid ja kohalikke 

omavalitsusi looma koolituskavasid ja 

töövõimalusi roma naistele; 

 

Muudatusettepanek  27 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. rõhutab asjaolu, et romade 

sootundliku kaasamise eeltingimuseks 

ELis peaks olema kogu ELi hõlmav 

tegevuskava, mis tugineb põhiõiguste 

aspektidele, rõhutab naiste õigusi ja 

soolist võrdõiguslikkust, juurdepääsu 

õigustele (sealhulgas haridus, 

tervishoiuteenused, tööhõive, eluase ja 

sotsiaalkaitse), rassismivastasust ja 

mittediskrimineerimist ning põhineb 

rahvusvahelistes inimõigustealastes 

lepingutes, põhiõiguste hartas ja naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimist käsitlevas konventsioonis 

määratletud eesmärkidel, põhimõtetel ja 

vahenditel; 

 

Muudatusettepanek  28 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 b (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 b. nõuab statistilisi andmeid 

mitmekordse diskrimineerimise kohta, mis 

on sageli peidetud ja varjatud; nõuab, et 

loodaks spetsiaalne ELi programm 

mitmekordse diskrimineerimise vastu 

võitlemiseks, pöörates erilist tähelepanu 

haavatavatele rühmadele; nõuab, et 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 

avaldaks sellel teemal aruande; 

 

Muudatusettepanek  29 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 c. rõhutab, et eelkõige roma LGBTI-

inimesi takistava läbipõimunud ja 

mitmekordse diskrimineerimise probleemi 

lahendamiseks on vaja sihipärast 

poliitikat; 

 

Muudatusettepanek  30 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. tunneb muret romade kontaktisikute 

või kohalikes, piirkondlikes ja 

liikmesriikide valitsustes ette nähtud 

romade esindajate vähese arvu pärast ning 

valitsuste suutmatuse pärast tagada romade 

täieõigusliku kodakondsuse kasutamine; 

21. tunneb muret romade kontaktisikute 

või kohalikes, piirkondlikes ja 

liikmesriikide valitsustes ette nähtud 

romade esindajate vähese arvu pärast ning 

valitsuste suutmatuse pärast tagada romade 

täieõigusliku kodakondsuse kasutamine; 

nõuab sihipäraseid mõjuvõimu 

suurendamise programme, mille eesmärk 

on suurendada ja tagada roma naiste, 

noorte ja LGBTI-inimeste pikaajaline 

osalemine esindajatena kohalikes, 

piirkondlikes ja riikide valitsustes; 
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Muudatusettepanek  31 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 21 a. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid 

võtaksid meetmeid tagamaks, et roma 

naiste ja tütarlaste osalemist poliitikas ja 

otsuste tegemises tõhustatakse kõikide 

poliitikavaldkondade ja meetmete 

väljatöötamisel, ning edendaksid romade 

kaasamist naiste õiguste eest võitlevatesse 

organisatsioonidesse; 

 

Muudatusettepanek  32 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 21 b. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid 

analüüsiksid, kas ja kuidas saavutatakse 

poliitikaga soovitud paranemine, eelkõige 

mis puudutab roma naisi ja tütarlapsi; 

nõuab, et edusammude puudumise korral 

rakendataks parandusmeetmeid; 

 

Muudatusettepanek  33 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 24 a. nõuab sihipäraste meetmete (nt 

sotsiaalne ettevõtlus ja mikrorahastamine) 

rakendamist roma naiste ja tütarlaste 

majandusliku mõjuvõimu 

suurendamiseks ning paremat 

juurdepääsu teenustele, et saada üle 

vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest; 
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Muudatusettepanek  34 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 24 b. rõhutab vajadust ergutada roma 

naiste kodaniku- ja poliitilist osalemist ja 

juhtrolli, sealhulgas roma naiste 

kandidatuuri valitavatele ametikohtadele; 

kutsub ELi ja liikmesriike üles toetama 

roma naistele ja tütarlastele suunatud 

kodanikuõpetuse programme ja 

juhtimiskoolitust; 

 

Muudatusettepanek  35 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 25 a. kutsub liikmesriike üles tagama, et 

riiklikku strateegiasse on lisatud eraldi 

peatükk naiste õiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse kohta ning soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 

meetmeid, mille eesmärk on edendada 

naiste õigusi ja soolise võrdõiguslikkuse 

aspekte, kohaldatakse selle igas osas; 

 

Muudatusettepanek  36 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 27 a. kutsub valitsusi üles julgustama ja 

toetama roma naiste tulemuslikku 

osalemist avalikus ja poliitilises elus, 

võttes selleks mitmesuguseid meetmeid, 

sealhulgas ka selle abil, et kaalutakse 

miinimumkvoodi kehtestamist naiste 

valitud organites esindatuse kohta; 
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TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 12.7.2017    
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TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 28.9.2017    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

46 

1 

3 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, 

Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, 

Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie 

Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, 

Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju 

Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta 

Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith 

Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian 

Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia 

Wikström 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil 

Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Andrea Bocskor, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda 

 
  



 

PE606.242v03-00 42/42 RR\1136672ET.docx 

ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS 
VASTUTAVAS KOMISJONIS 

46 + 

PPE Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera 

García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia 

Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, 

Jaromír Štětina, Traian Ungureanu 

S&D Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan 

Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes 

Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer 

ECR Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek 

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia 

Wikström 

GUE/NGL Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

Verts/ALE Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini 

 

1 – 

ENF Lorenzo Fontana 

 

3 0 

EFDD Laura Ferrara 

ENF Gilles Lebreton 

PPE Emil Radev 

 

Kasutatud tähised:  

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 


