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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et algatus „Romade kaasamise aastakümme” käivitati 2005. aastal ja selle 
eesmärk on võitlus diskrimineerimise vastu ning romade majandusliku ja sotsiaalse 
olukorra parandamine, ning arvestades, et aastakümne deklaratsioonile allakirjutanud –
Bulgaaria, Horvaatia, Ungari, Montenegro, Tšehhi Vabariik, Rumeenia, Serbia, Slovakkia 
ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik – kohustusid tegema tööd diskrimineerimise 
kaotamiseks ning romade ja muu ühiskonna vahelise lubamatu lõhe kaotamiseks;

B. arvestades, et Euroopa Liidu eri piirkondade vahel on ikka veel majanduslikud ja 
sotsiaalsed erinevused, ja arvestades, et suur osa roma kogukonnast elab piirkondades, mis 
kuuluvad liidus majanduslikult ja sotsiaalselt kõige vähem mahajäänumate hulka,

1. tuletab meelde, et eriline vastutus romade kaasamist käsitleva ELi strateegia edendamise 
eest lasub Euroopa Komisjonil, kuid see strateegia tuleb ellu viia kohalikul tasandil;

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel romade sotsiaalseks ja majanduslikuks kaasamiseks 
kasutusele võtta praegused ELi strateegiad ja vahendid, töötada välja ja rakendada kõik 
asjakohased meetmed ning võtta vajaduse korral arvesse romade kaasamise ühiseid 
põhimõtteid;

3. on seisukohal, et roma juhtide, kohalike asutuste ja ELi organite tugevam koostöö on nii 
ELi kui ka liikmesriikide ees seisvate roma elanikkonna sotsiaalse ja majandusliku 
kaasamisega seotud põhiprobleemide ja lahenduste määratlemisel otsustava tähtsusega;

4. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt − et täpselt määratud ja konkreetse otstarbega 
vahendid jõuaksid puudust kannatavate romadeni ja aitaksid nende elujärge pikaajaliselt 
parandada − tõsist tahet käivitada programmid, mis oleksid eesmärgipärasemad ja rohkem 
arengule suunatud, komplekssemad, paindlikumad ja jätkusuutlikumad, ajaliselt pikemad 
ja piirkondlikult asjakohasemad ja mille keskmes oleks kõige halvemas olukorras olevad 
mikropiirkonnad, arvestades nende geograafilist, sotsiaalmajanduslikku ja kultuurilist 
omapära, ning mis oleks suunatud eeslinnade, maapiirkondade ja romade asustatud eraldi 
linnaosade vaesuse probleemi lahendamisele ning mis pööraks erilist tähelepanu 
elamiskõlbmatute eluasemete (kus puudub näiteks joogivesi, küte, elekter ja 
kanalisatsioon) parandamisele ning annaks perekondadele täiendavat abi paremate 
elamistingimuste säilitamiseks; samuti kutsub komisjoni üles jälgima nende projektide 
tulemusi pärast rahastamise lõppu;

5. nõuab, et liikmesriigid esitaksid romade sotsiaalmajandusliku olukorda (peamiselt 
haridust, tervist, eluaset ja tööhõivet) puudutavad andmed, ja palub rahvusvahelistel 
organisatsioonidel (näiteks ILO ja OECD) tegeleda nende küsimustega oma üldiste 
uuringute käigus ja aidata seada konkreetseid eesmärke, mis on seotud näiteks sellega, kui 
suur peaks roma kogukonnas olema kesk- ja kolmanda taseme hariduse omandanute, 
avalikus halduses töötavate või sotsiaalse ja poliitilise elu eri sektorite esindajate määr, 
ning kutsub Euroopa Komisjoni üles koostama nende andmete abil ELi jaoks selge ja 
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rakendatava romade kaasamise strateegia;

6. on seisukohal, et praegused ELi toetuste kasutusmäärad on liiga madalad; palub 
komisjonil seetõttu analüüsida selle ilmingu põhjuseid ja välja töötada tõhusam viis ELi 
vahendite, eelkõige konkreetselt tõrjutud rühmadele ette nähtud vahendite kasutamise 
jälgimiseks; eelkõige nõuab tungivalt ELi vahendite tõhususe alase teabe kogumist, võttes 
samas nõuetekohaselt arvesse andmekaitsedirektiive, et töötada välja tõenditepõhised 
meetmed;

7. on seisukohal, et vaja on ka uusi struktuurifondide toetuse eraldamist käsitlevaid 
määruseid, milles sätestataks, et vahendite eraldamise tingimuseks on eraldatuse 
kaotamine ja romadele avalikele teenustele võrdse ligipääsu tagamine; on seisukohal, et 
ka kohalikul tasandil tuleks koostada mõõdetavatel näitajatel ja konkreetsetel meetmetel 
põhinevad võrdsete võimaluste ja eraldamisvastased kavad;

8. nõuab komisjonilt tungivalt asjakohaseid vahendeid, mis aitaksid liikmesriikidel tagada 
Euroopa Sotsiaalfondi, ERFi ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vahelist täiendavust, ning kutsub liikmesriike üles kasutama romade kaasamiseks teisi 
programme, nagu PROGRESS, eluskestva õppe programm, kultuuriprogramm (2007–
2013) ja terviseprogramm (2008–2013);

9. palub komisjonil muuta ristfinantseerimise õigusraamistikku, vähendada tarbetut 
bürokraatiat, lihtsustada ja kiirendada ELi rahaliste vahendite taotlemise korda ning nõuda 
liikmesriikidelt lihtsa ja normatiivse rahastamiskorra kehtestamist ja üldtoetuste 
kasutamist;

10. kutsub liikmesriike üles andma otsustamisõigusega asutustele volitused, mille abil tagada 
terviklik ja arengule suunatud ELi rahastus romasid abistavate heade kohalike algatuste 
toetamiseks ja romade eri kohalike vajaduste rahuldamiseks; rõhutab romade 
integreerimisega seotud heade tavade väljaselgitamist ja vahetamist ning edulugude 
nähtavuse suurendamist; nõuab kohalikul tasandil (halduse ja projektijuhtimisega seotud) 
vajaliku abi andmiseks institutsioonilise suutlikkuse suurendamist;

11. palub komisjonil anda tehnilist abi, mida on vaja struktuurifondide haldamisega tegelevate 
asutuste haldussuutlikkuse parandamiseks, ning kutsub liikmesriike üles andma nõu ja 
haldusabi, näiteks korraldades koolitusi ning abistades abitaotluste ja -selgituste 
koostamisel, et romadel oleks lihtsam ettevõtlust ja tööhõivet toetavate Euroopa ja riiklike 
rahastamisprogrammide kohta teavet hankida ning asjakohaseid taotlusi esitada;

12. nõuab parimate tavade abil võrdlusaluste, näitajate ning sõltumatute seire- ja 
mõjuhinnangumehhanismide kiiret väljatöötamist, et suurendada ja hinnata programmide 
tõhusust ja konkreetseid tulemusi ning mitte ainult seda, kas toetuse saanud projektid on 
kooskõlas protseduuriliste nõuetega, ning nõuab rahaliste vahendite kasutamise tõhusat 
järelevalvet, et oleks tagatud nende tegelik kasutamine romade elutingimuste, tervishoiu, 
hariduse ja tööhõive parandamiseks;

13. on seisukohal, et liikmesriikide struktureeritud koostöö praeguste avatud 
koordinatsioonimeetodite raames tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas on väga 
suure tähtsusega romade täieliku kaasamise edendamisel, ning palub komisjonil 
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korraldada heade tavade ja kogemuste vahetamine liikmesriikide ja kõikide roma 
küsimustega tegelevate poolte vahel; 

14. palub liikmesriikidel parandada romade majanduslikke võimalusi, sealhulgas ettevõtjatele 
mikrolaenude andmise edendamist; palub liikmesriikidel võtta eeskujuks tulemuslike 
projektide kogemused, näiteks deklareerimata äritegevuse muutmine ekspertide abiga 
seaduslikuks majandustegevuseks; 

15. palub liikmesriikidel ja komisjonil välja töötada selge poliitika romade kaasamiseks 
tööturule ning koostada ja vastu võtta meetmed võitluseks sotsiaalkindlustussüsteemist 
pikaajalise sõltuvuse negatiivsete mõjudega;

16. tunnistab, et enamik romadest töötab deklareerimata töökohal, ja arvestades 
sotsiaalkindlustussüsteemide jätkusuutlikkuse tagamise vajadust, palub liikmesriikidel 
koostöös sotsiaalpartneritega tõhusalt võidelda selle nähtusega; 

17. kutsub liikmesriike üles võtma endale kohustuse kaasata roma elanikkonna tööhõivega 
seotud kaasamismeetmete rakendamisse sellised avalik-õiguslikud osapooled nagu VKEd 
ja mikroettevõtted;

18. rõhutab, et VKEdel ja mikroettevõtetel võib romade integreerimisel olla tähtis osa ja 
toetab sellele eesmärgile kaasaaitajate premeerimist;

19. palub liikmesriikidel määrata romade sotsiaalse kaasamiseks konkreetsed ja kindlad sihid 
ning üksikasjalikud ja mõõdetavad eesmärgid, kui riiklikesse programmidesse võetakse 
üle Euroopa 2020. aasta eesmärgid vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse küsimustes, ning 
nõuab, et seatud eesmärkide saavutamiseks võetaks kiiresti meetmeid;

20. rõhutab, kui olulised on komplekssed programmid ja programmid, mis vastavad eri oludes 
elavate romade kogukondade erivajadustele, ning et seetõttu on vaja romadele tagada 
kohapeal ligipääs individuaalsetele teenustele;

21. tuletab meelde, et piisav sissetulekutoetus, kaasavad tööturud ja juurdepääs kvaliteetsetele 
teenustele on soovituses 2008/867/EÜ esitatud aktiivse kaasamisstrateegia tugisambad;

22. on seisukohal, et romade ja mitteromade ühingud ning kohalikud, piirkondlikud, riiklikud 
ja ELi asutused peaksid võtma kooskõlastatud meetmeid ja vastutuse kogu protsessi 
vältel, tuginedes parimatele tavadele ja liikmesriikide loodud olemasolevatele rikkalikele 
teabebaasidele ning romade kaasamise aastakümne esimese perioodi kogemustele; 
rõhutab teavituskampaaniate korraldamise tähtsust eelkõige sellistes piirkondades, kus on 
suured roma kogukonnad;

23. on seisukohal, et romade sotsiaalne kaasamine ei ole võimalik, kui VVOde kaudu ei 
alustata ega suurendata nende huvide esindamist, sealhulgas poliitiliste otsuste tegemisel, 
ja nende kodanikutegevust riiklikul ja Euroopa tasandil;

24. soovitab tungivalt ELi organitel kaasata konsultatsioonidesse ja otsuste tegemise 
mehhanismidesse rohkem kohalikku tasandit, et saavutada tulevane strateegia, mis võib
olla kasulik kõigile osapooltele; samuti juhib komisjoni ja liikmesriikide tähelepanu 
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asjaolule, et romade kaasamist käsitlevat poliitikat tuleb kujundada, edendada, rakendada 
ja hinnata koostöös piirkondlike ja kohalike asutuste ning romadest ja mitteromadest 
elanike rühmadega, kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega, Regioonide 
Komitee ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et see poliitika oleks vastuvõetavam ja 
tulemuslikum; 

25. rõhutab, et sotsiaalabi, korralik eluase ja korralikud riided, kättesaadavad varase etapi 
arenguprogrammid ning mitteeraldatud ja kaasavas õhkkonnas antav kvaliteetne haridus 
ning tahe vanemaid kaasata on võrdsete võimaluste, ühiskonnas täieliku osalemise 
võimaluse ning tulevase diskrimineerimise tagamiseks olulised; rõhutab, et tuleb võidelda 
põhjuseta puudumise ja varases eas kooli poolelijätmise vastu ning tagada stipendiumid ja 
rahaline toetus; on endiselt seisukohal, et haridus, koolitusvõimalused ja täiskasvanutele 
pakutav abi töökoha leidmiseks on ülioluline romade töölevõtmise ja pideva tööhõive 
toetamiseks ning sotsiaalse tõrjutuse taastekke vältimiseks; 

26. rõhutab tungivalt, et tõrjutuse ennetamine peaks algama varases lapseeas – kohe 
sündimise järel tuleb laps kanda elanike registrisse selliselt, et tema kodakondsust 
tunnistatakse ja talle tagatakse kõik sotsiaalsed teenused; peab eriti oluliseks, et roma 
lastele oleks tagatud kvaliteetne alusharidus ja nende kooliskäimist tuleks toetada 
erimeetmetega; 

27. tuletab meelde romade, eriti naiste ja tüdrukute probleeme, mis on seotud äärmise 
vaesuse, diskrimineerimise ja tõrjutusega, sest neil puudub juurdepääs paremale 
haridusele, tööhõivele ja sotsiaalteenustele; palub komisjonil ja liikmesriikidel tegelda 
roma naiste ja tüdrukute erivajadustega, lisades soolise perspektiivi kõikidesse romade 
kaasamise meetmetesse, ja pakkuda kaitset eriti ohustatud alarühmadele; 

28. palub liikmesriikidel võtta konkreetseid meetmeid oma kodanike teavitamiseks romade 
ajaloolisest ja praegusest olukorrast, kasutades selleks allikmaterjalina muu hulgas 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruandeid;

29. palub komisjonil järk-järgult kehtestada kohustuslikke institutsioonilisi garantiisid 
diskrimineerimise ja eraldatuse vastaste meetmete süvalaiendamiseks, võttes arvesse 
direktiive 2000/43/EÜ ja 2004/113/EÜ, ning neid meetmeid jälgida ja häbimärgistamise 
vastu võidelda; 

30. rõhutab, et romade kaasamise ELi strateegia peaks sisaldama ka meetmeid romade 
olukorra järelevalveks seoses nende sotsiaalsete põhiõiguste austamise ja edendamise, 
võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja ELis vaba liikumisega.
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