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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että vuonna 2005 käynnistettiin "romanien osallistamisen vuosikymmen" 
-aloite romaneihin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi ja heidän taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen asemansa parantamiseksi ja että vuosikymmentä koskevan 
julkilausuman allekirjoittaneet valtiot – Bulgaria, Kroatia, Unkari, Montenegro, Tšekin 
tasavalta, Romania, Serbia, Slovakia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia –
sitoutuivat työskentelemään syrjinnän poistamiseksi sekä romanien ja muun yhteiskunnan 
välisen kohtuuttoman kuilun kaventamiseksi,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin eri alueiden välillä on edelleen taloudellisia ja 
sosiaalisia eroja ja että huomattava osa romaniyhteisöstä asuu alueilla, jotka ovat 
taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmin kehittyneitä unionissa,

1. muistuttaa, että romanien osallistamista koskevan EU-strategian edistäminen on erityisesti 
komission vastuulla, mutta kyseinen strategia on pantava täytäntöön paikallisella tasolla;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään nykyisiä EU:n strategioita ja välineitä 
romanien yhteiskunnallis-taloudellisen osallistamisen varmistamiseksi sekä laatimaan ja 
panemaan täytäntöön kaikki asiaa koskevat politiikat ottamalla tarvittaessa huomioon 
romanien osallisuutta koskevat yhteiset perusperiaatteet;

3. katsoo, että entistä tiiviimpi yhteistyö romaniyhteisön johtajien, paikallisviranomaisten ja 
EU:n elinten välillä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan määritellä romaniväestön 
yhteiskunnallis-taloudellista osallistamista koskevat EU:hun ja jäsenvaltioihin kohdistuvat 
tärkeimmät haasteet ja niiden ratkaisut;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan aidosti sellaisten ajallisesti pidempien ja
alueellisesti relevantimpien, päämäärähakuisempien ja enemmän kehitykseen 
keskittyvien, monitahoisempien, joustavampien ja kestävämpien ohjelmien 
käynnistämiseen, joissa keskitytään kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin 
mikroalueisiin ottaen huomioon niiden maantieteelliset, sosioekonomiset ja kulttuuriset 
taustatekijät ja joilla samalla reagoidaan kaupunki- ja maaseutualueiden köyhyyteen ja 
eroteltujen romanikortteleiden ongelmiin ja kiinnitetään erityistä huomiota kehnon 
asuntokannan (asunnoista puuttuu muun muassa juomavesi, lämmitys, sähkö ja 
viemäröinti) kohentamiseen sekä siihen, että perheet saavat tukea pystyäkseen 
ylläpitämään kohentuneita asumisolojaan, jotta varmistetaan, että tiettyjä tarkasti 
määriteltyjä tavoitteita varten myönnetyt varat päätyvät tehokkaasti niitä tarvitseville 
romaneille ja että ne tuovat pitkäaikaista helpotusta heidän elämäänsä; kehottaa 
komissiota myös seuraamaan hankkeiden tuloksia sen jälkeen, kun niiden saama rahoitus 
on loppunut;

5. pyytää jäsenvaltioita osallistumaan tietojen toimittamiseen romanien sosio-ekonomisista 
olosuhteista (erityisesti heidän koulutus-, terveys-, asumis- ja työllisyystilanteestaan) ja 
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kehottaa kansainvälisiä järjestöjä (kuten ILO ja OECD) käsittelemään näitä kysymyksiä 
osana yleisiä selvityksiään ja auttamaan asettamaan erityistavoitteita, jotka koskevat 
esimerkiksi toisen ja kolmannen asteen koulutuksen suorittaneiden prosenttiosuutta 
romaniyhteisöstä, julkishallinnossa työskentelevien romanien tai sosiaalisen ja poliittisen 
elämän eri aloja edustavien romanien osuutta yhteisöstään, ja pyytää Euroopan komissiota 
tukemaan selkeän ja toteuttamiskelpoisen romanien osallistamista koskevan EU-strategian 
luomista näiden tietojen avulla;

6. katsoo, että EU:n varojen nykyinen käyttöaste on liian alhainen; kehottaa siksi komissiota 
analysoimaan tämän ilmiön syitä ja kehittämään tehokkaamman lähestymistavan EU:n 
varojen käytön seuraamiseen, erityisesti kun on kyse nimenomaisesti syrjäytyneiden 
ryhmien tukemiseen tarkoitetuista varoista; kehottaa ennen muuta pikaisesti keräämään 
tietosuojadirektiivit huomioon ottaen tietoja EU-varojen käytön tehokkuudesta, jotta 
voidaan kehittää näyttöön perustuvia politiikkoja;

7. katsoo, että lisäksi tarvitaan uusia säännöksiä rakennerahastojen varojen kohdentamisesta, 
jotta ehdoksi voidaan asettaa erottelun poistaminen ja julkisten palvelujen yhdenvertaisen 
saatavuuden takaaminen romaneille; katsoo, että paikallisella tasolla olisi laadittava myös 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja erottelun torjumista koskevia suunnitelmia, jotka 
perustuvat mitattavissa oleviin indikaattoreihin ja konkreettisiin toimiin;

8. kehottaa komissiota luomaan asianmukaiset välineet, joilla jäsenvaltioita opastetaan 
varmistamaan Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston täydentävyys, ja kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään muita ohjelmia, kuten Progress-ohjelmaa, elinikäisen oppimisen ohjelmaa, 
kulttuuriohjelmaa (2007–2013) sekä terveysohjelmaa (2008–2013) romanien integraation 
edistämiseen;

9. kehottaa komissiota muuttamaan ristiin rahoitusta koskevaa sääntelykehystä, vähentämään 
byrokraattista rasitusta, yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan EU-varoja koskevia 
menettelyjä ja edellyttämään jäsenvaltioilta yksinkertaisten ja normatiivisten 
rahoitusmenettelyjen käyttöön ottamista sekä yleiskattavan tuen hyödyntämistä;

10. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että päättävillä elimillä on tarvittavat valtuudet 
varmistaakseen monitahoisen ja kehitykseen keskittyvän EU-rahoituksen saannin hyvien 
paikallisten aloitteiden tukemiseksi ja romanien erilaisiin paikallisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi; korostaa, että on tärkeää tunnistaa romanien integroitumista koskevat 
parhaat käytännöt ja vaihtaa niitä ja lisätä menestystarinoiden näkyvyyttä; pyytää myös 
kehittämään institutionaalisia valmiuksia antaa tarvittavaa (hallinnollista ja 
projektinhallintaan liittyvää) tukea paikallisella tasolla;

11. kehottaa komissiota tarjoamaan teknistä tukea, jota tarvitaan rakennerahastojen hallintoon 
osallistuvien elinten hallinnollisen kapasiteetin parantamiseksi, ja pyytää jäsenvaltioita 
tarjoamaan neuvontaa ja hallinnollista tukea esimerkiksi järjestämällä koulutusta ja 
auttamalla tukihakemusten laatimisessa ja selittämisessä, jotta helpotetaan romanien 
tiedonsaantia yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevista eurooppalaisista ja kansallisista 
rahoitusohjelmista sekä asianomaisten hakemusten jättämistä;
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12. edellyttää pikaisesti vertailuanalyysien, indikaattoreiden, riippumattoman seurannan ja 
vaikutustenarviointimekanismien kehittämistä parhaiden käytäntöjen avulla, jotta voidaan 
tukea ja arvioida ohjelmien tehokkuutta ja konkreettisia tuloksia sen sijaan, että vain 
tarkastettaisiin, että tukea saaneet hankkeet ovat täyttäneet muodolliset 
menettelyvaatimukset, ja edellyttää rahojen käytön tehokasta valvontaa niin, että rahat 
todella päätyvät romanien asuinolojen, terveydenhuollon, koulutuksen ja työllisyyden 
kohentamiseen;

13. katsoo, että jäsenvaltioiden rakenteellinen yhteistyö nykyisen avoimen 
koordinointimenetelmän puitteissa työllisyyden ja sosiaalisen osallistamisen alalla on 
elintärkeää romanien täysimääräisen osallistamisen edistämiseksi, ja pyytää komissiota 
organisoimaan hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden ja kaikkien 
romanikysymysten kanssa tekemisissä olevien tahojen välillä; 

14. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan romanien taloudellisia mahdollisuuksia, yrittäjien 
mikroluottopalveluiden edistäminen mukaan luettuna; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään kokemuksia, joita on saatu menestyksekkäistä hankkeista, joista 
esimerkkinä on laittomien yritysten muuttaminen lailliseksi taloudelliseksi toiminnaksi 
asiantuntijoiden avulla; 

15. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota laatimaan selkeitä politiikkoja romanien 
osallistamiseksi työmarkkinoilla sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
torjutaan kielteisiä vaikutuksia, jotka johtuvat siitä, että riippuvuus 
sosiaaliturvajärjestelmästä on kestänyt kauan;

16. toteaa, että useimmat romanit tekevät pimeää työtä, ja ottaen huomioon tarpeen varmistaa 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys kehottaa jäsenvaltioita torjumaan yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa tehokkaasti tätä ilmiötä; 

17. kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että julkiset toimijat kuten pk-yritykset ja 
mikroyritykset otetaan työllistettävyyteen liittyvissä kysymyksissä mukaan romaniväestön 
osallistamista koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon;

18. korostaa, että pk-yrityksillä ja mikroyrityksillä voi olla tärkeä merkitys romanien 
osallistamisessa, ja kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä tätä päämäärää edistävien tahojen 
palkitsemiseksi;

19. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan konkreettisia, erityisiä, yksityiskohtaisia ja mitattavissa 
olevia tavoitteita romanien yhteiskunnallista osallistamista varten, kun jäsenvaltiot 
sisällyttävät Eurooppa 2020 -strategian köyhyyden vastaiset ja sosiaalista osallistamista 
koskevat tavoitteet kansallisiin ohjelmiinsa, ja vaatii pikaisesti toimia, joilla varmistetaan 
näiden asetettujen tavoitteiden saavuttaminen;

20. korostaa, että erilaisissa oloissa elävien romaniyhteisöjen ohjelmat ja erityistarpeisiin 
mukautetut monitahoiset ohjelmat ovat ratkaisevan tärkeitä ja että tässä yhteydessä 
romaneille on järjestettävä paikalla tarjottavia räätälöityjä palveluja;
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21. muistuttaa, että riittävä tulotuki, osallisuutta edistävät työmarkkinat ja laadukkaiden 
palveluiden käyttömahdollisuus ovat suosituksessa 2008/867/EY esitetyn aktiivisen 
osallisuutta koskevan strategian peruspilareita;

22. katsoo, että romanijärjestöjen ja muiden järjestöjen, alue- ja paikallisviranomaisten ja 
kansallisten viranomaisten sekä EU:n elinten olisi toteutettava yhteisiä toimia ja 
kannettava vastuuta koko prosessissa hyödyntämällä parhaita käytäntöjä ja jo olemassa 
olevia jäsenvaltioiden keräämiä laajoja tietokantoja sekä romanien osallistamisen 
vuosikymmenen ensimmäisen jakson aikana saatuja kokemuksia; painottaa, että on 
tärkeää järjestää tietoisuutta lisääviä kampanjoita erityisesti alueilla, joilla on merkittäviä 
romaniyhteisöjä;

23. katsoo, että romanien yhteiskunnallinen osallistaminen ei ole mahdollista luomatta ja 
lujittamatta heidän etujensa ajamista, poliittinen päätöksenteko mukaan luettuna, ja heidän 
siviiliaktiivisuuttaan kansalaisjärjestöissä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla;

24. kehottaa voimakkaasti EU:n elimiä ottamaan kansallisen tason entistä enemmän mukaan 
kuulemisiin ja päätöksentekomekanismeihin, jotta saadaan aikaan tuleva strategia, joka 
voi olla hyödyksi kaikille asianosaisille; kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden huomion 
myös siihen tosiseikkaan, että romanien osallistamispolitiikkaa on suunniteltava, 
kehitettävä, toteutettava ja arvioitava yhteistyössä paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten, romaniryhmien ja muiden väestöryhmien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja järjestöjen ja alueiden komitean ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta 
politiikan hyväksyttävyys ja tehokkuus kohenisivat; 

25. korostaa, että tasapuolisten mahdollisuuksien, mahdollisuuden osallistua täysimääräisesti 
yhteiskunnan toimintaan ja tulevan syrjimättömyyden varmistaminen edellyttää 
sosiaaliapua, asianmukaista asuntotilannetta ja vaatetusta, laadukkaiden varhaiskehitystä 
tukevien ohjelmien saatavuutta ja erottelematonta, laadukasta koulutusta, jota annetaan 
osallistavan ilmapiirin vallitessa ja jossa vanhempien halutaan olevan osallisina; painottaa 
tarvetta torjua poissaoloa koulusta ja koulun varhaista keskeyttämistä sekä myöntää 
avustuksia ja taloudellista tukea; korostaa, että aikuisille tarjottavat 
koulutusmahdollisuudet ja työtuen muodot ovat ratkaisevan tärkeitä romanien 
palvelukseen ottamisen ja työelämässä pysymisen tukemiseksi, jotta vältetään sosiaalisen 
syrjäytymisen lisääntyminen; 

26. korostaa syrjäytymisen ehkäisyä jo varhaislapsuudesta alkaen, siten että heti lapsen 
synnyttyä huolehditaan lapsen kirjaamisesta väestörekisteriin niin, että hänen 
kansallisuutensa tunnustetaan ja hän tulee kaikkien yhteiskunnan palvelujen piiriin; katsoo 
erityisesti, että romanilapsille tulee turvata laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ja heidän 
koulunkäyntiään tulee tukea erityistoimin; 

27. muistuttaa romanien, erityisesti naisten ja tyttöjen, kohtaamista haasteista, joita 
aiheuttavat äärimmäinen köyhyys, syrjintä ja syrjäytyminen ja jotka johtavat siihen, että 
heillä ei ole mahdollisuutta saada korkeaa koulutusta, työtä tai sosiaalipalveluita; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan romaninaisten ja -tyttöjen erityistarpeet huomioon 
noudattamalla tasa-arvonäkökulmaa kaikissa romanien osallistamista koskevissa 
politiikoissa ja suojelemaan erityisen suojattomia ryhmiä; 
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28. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta ne tiedottaisivat 
kansalaisilleen romanien aikaisemmasta ja nykyisestä tilanteesta käyttämällä muun 
muassa perusoikeusviraston raportteja lähdeaineistona tätä tarkoitusta varten;

29. kehottaa komissiota ottamaan vaiheittain käyttöön pakolliset institutionaaliset takeet 
syrjinnän ja erottelun vastaisten toimien valtavirtaistamisesta direktiivit 2000/43/EY ja 
2004/113/EY huomioon ottaen seka seuraamaan toimien täytäntöönpanoa ja torjumaan 
leimautumista; 

30. korostaa, että romanien osallistamista koskevaan EU:n strategiaan olisi myös 
sisällytettävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan romanien tilanteen seuranta heidän 
sosiaalisiin perusoikeuksiinsa, tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja vapaaseen liikkuvuuteen 
EU:ssa liittyvien periaatteiden kunnioittamisen ja edistämisen osalta.
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