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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 2005 m. buvo pradėta iniciatyva „Romų integracijos dešimtmetis“, skirta kovoti 
su diskriminacija ir pagerinti romų ekonominę bei socialinę padėtį; kadangi deklaraciją 
dėl romų integracijos dešimtmečio pasirašiusios valstybės – Bulgarija, Kroatija, Vengrija, 
Juodkalnija, Čekijos Respublika, Rumunija, Serbija, Slovakija ir buvusioji Jugoslavijos 
Respublika Makedonija – įsipareigojo dirbti kartu, naikinant diskriminaciją ir šalinant 
nepriimtinus skirtumus tarp romų ir likusios visuomenės;

B. kadangi vis dar egzistuoja ekonominių ir socialinių skirtumų tarp įvairių Europos 
Sąjungos regionų, o didžioji dalis romų bendruomenės gyvena regionuose, kurie 
ekonomiškai ir socialiai yra vieni iš prasčiausiai išsivysčiusių Sąjungoje;

1. primena, kad Komisija yra atsakinga už ES romų integracijos skatinimą, tačiau ši 
strategija turi būti įgyvendinama vietos lygmeniu;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares mobilizuoti jau turimas ES strategijas bei instrumentus, 
siekiant užtikrinti socialinę ir ekonominę romų integraciją bei sukurti ir įgyvendinti visus 
susijusias veiksmus, atsižvelgiant, kai tinkama, į bendrus pagrindinius romų integracijos 
principus;

3. mano, kad aktyvesnis romų lyderių, vietos institucijų ir ES organų bendradarbiavimas yra 
būtinas norint identifikuoti pagrindines problemas ir reikalingus sprendimus, su kuriais 
susiduria ES ir valstybės narės romų gyventojų socialinės bei ekonominės integracijos 
klausimais;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares – norint užtikrinti, kad lėšos (kurių panaudojimo tikslai 
turi būti konkrečiai pateikti ir apibrėžti) pasiektų sunkiai besiverčiančius romus ir padėtų 
jiems tvariai žengti į priekį – iš tikrųjų įsipareigoti pradėti tikslingesnes, 
kompleksiškesnes, lankstesnes, ilgiau trunkančias ir platesnes teritorijas apimančias 
programas, susitelkiant ties didžiausių sunkumų turinčiais regionais nepamirštant jų 
socialinių, ekonominių ir kultūrinių aplinkybių, kuriomis būtų sprendžiama priemiesčių ir 
kaimo vietovių skurdo problema bei romų kvartalų segregacijos panaikinimas, ypatingą 
dėmesį skiriant būsto standartų gerinimui (pvz. geriamojo vandens, šildymo, elektros ir 
šiukšlių išvežimo problemoms) bei padedant šeimoms palaikyti geresnę būsto padėtį; taip 
pat ragina Komisiją baigus finansavimą stebėti projektų rezultatus;

5. ragina atlikti romų socialinės ir ekonominės padėties tyrimus (labiausiai dėl švietimo, 
sveikatos, būsto ir užimtumo) ir ragina tarptautines organizacijas (pvz. Tarptautinę darbo 
organizaciją ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją) nagrinėti šiuos 
klausimus kaip bendro jų tyrimo dalį ir padėti nustatyti konkrečius tikslus, pvz. romų 
bendruomenės dalies, kuri baigia vidurinį ir aukštąjį mokslą, gauna darbą viešojo 
administravimo sektoriuje ir jai atstovaujama įvairiuose socialinio ir politinio gyvenimo 
sektoriuose, procentinį kiekį; prašo Europos Komisijos, pasiremiant tokiais duomenimis, 
nustatyti konkrečią bei įgyvendinamą ES romų įtraukties strategiją;
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6. mano, kad šiuo metu ES lėšos yra įsisavinamos nepakankamai; todėl ragina Komisiją 
ištirti šio reiškinio priežastis ir sukurti veiksmingesnį metodą ES lėšų įsisavinimui stebėti 
(ypač kai tai susiję su konkrečiai izoliuotoms grupėms skirtomis lėšomis); taip pat ragina 
skubiai rinkti duomenis, atsižvelgiant į duomenų apsaugos direktyvas, apie ES lėšų 
veiksmingumą, kad būtų parengta įrodymais pagrįsta politika;

7. mano, kad taip pat reikia naujų reglamentų dėl struktūrinių fondų skyrimo, kuriuose kaip 
sąlyga lėšų skyrimui būtų nustatytas segregacijos panaikinimas bei užtikrintos vienodos 
galimybės romams naudotis viešosiomis paslaugomis; mano, kad lygių galimybių ir kovos 
su segregacija planai taip pat turėtų būti rengiami vietos lygmeniu, remiantis 
išmatuojamais rodikliais ir konkrečiais veiksmais;

8. primygtinai ragina Komisiją suteikti tinkamus instrumentus, kuriais valstybėms narėms 
būtų padedama užtikrinti Europos socialinis fondo (ESF), Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) tarpusavio 
papildomumą bei ragina valstybes nares pasinaudoti ir kitomis programomis, pvz. 
programa PROGRESS, mokymosi visą gyvenimą programa, programa Kultūra (2007–
2013 m.) ir programa Sveikata (2008-2013 m.) skatinant romų dalyvavimą visuomeninėje 
veikloje;

9. ragina Komisiją pakeisti kryžminio finansavimo reguliavimo sistemą, mažinti biurokratinę 
naštą, supaprastinti ir paspartinti ES lėšų skyrimo procedūras, o taip pat reikalauja, kad 
valstybės narės nustatytų paprastas ir normines finansavimo procedūras bei naudotų 
visuotines dotacijas;

10. ragina valstybes nares suteikti sprendimus priimantiems organams įgaliojimus, reikalingus 
užtikrinti sudėtingą ir į vystymą nukreiptą ES teikiamą finansavimą, remiant geras vietos 
iniciatyvas ir reaguojant į įvarius romų poreikius vietoje; pabrėžia, kad yra svarbu 
nustatyti ir keistis gerąja romų integracijos praktika ir stiprinti sėkmingų atvejų regimumą; 
taip pat ragina stiprinti institucinius pajėgumus, reikalingus norint teikti reikalingą pagalbą 
(administracinę ir projektų valdymo pagalbą) vietos lygmeniu;

11. ragina Komisiją teikti techninę pagalbą, reikalingą norint sustiprinti struktūrinių fondų 
administravime dalyvaujančių organų administracinius pajėgumus ir ragina valstybes 
nares teikti konsultacijas bei administracinę pagalbą, pvz. rengiant apmokymus ir 
padedant paruošti paraiškas paramai gauti bei teikiant paaiškinimus, siekiant palengvinti 
romams būdus gauti informaciją apie Europos bei nacionalines finansavimo programas 
skirtas verslumui ir užimtumui remti bei pateikti reikalingas paraiškas;

12. ragina – pasiremiant gerąja patirtimi – skubiai nustatyti vertinimo kriterijus, rodiklius, 
nepriklausomos stebėsenos ir poveikio vertinimo mechanizmus, kad būtų įvertintas 
programų efektyvumas ir apčiuopiami rezultatai, o ne vien tik tikrinama, kad dotuojami 
projektai atitiktų procedūrinius formalumus ir ragina veiksmingai stebėti lėšų 
panaudojimą, kad šios lėšos iš tiesų būtų nukreiptos romų gyvenimo sąlygų, sveikatos 
apsaugos, švietimo ir užimtumo pagerinimui;

13. mano, kad struktūrinis valstybių narių bendradarbiavimas užimtumo ir socialinės 
įtraukties srityse, vadovaujantis atvirais koordinavimo metodais yra gyvybiškai svarbus 
siekiant paspartinti visišką romų įtrauką bei prašo Komisijos surengti pasikeitimus gerąja 
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praktika ir patirtimi tarp valstybių narių ir visų su romų klausimais susijusių šalių; 

14. ragina valstybes nares pagerinti romų ekonomines galimybes, įskaitant nedidelio 
kreditavimo priemonių skatinimą verslininkų tarpe; ragina valstybes nares remtis 
sėkmingų projektų pavyzdžiais, pvz. kaip pasinaudojant specialistų pagalba nelegalus 
verslas buvo paverstas legalia ekonomine veikla; 

15. ragina valstybes nares ir Komisiją suformuluoti aiškias romų įtraukimo į darbo rinką 
strategijas ir sukurti bei patvirtinti priemones, skirtas kovai su neigiamu ilgalaikės 
priklausomybės nuo socialinio aprūpinimo sistemos poveikiu;

16. pripažįsta, kad dauguma romų dirba nelegaliai, o atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
socialinio draudimo sistemų tvarumą, ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais, veiksmingai kovoti su šiuo reiškiniu; 

17. ragina valstybes nares, įgyvendinant su užimtumu susijusias romų įtraukties priemones 
įsipareigoti įtraukti tokius visuomeninius veikėjus kaip MVĮ ir labai mažos bendrovės;

18. pabrėžią vaidmens, kurį MVĮ bei labai mažos bendrovės gali suvaidinti romų įtraukties 
procese, svarbą ir pataria taikyti paskatinamąsias priemones tokioms įmonėms ir 
bendrovėms, kurios prisideda prie šio tikslo;

19. ragina valstybes nares, perkeliant su skurdu ir socialine įtrauktimi susijusius strategijos 
„Europa 2020“ uždavinius į nacionalines programas, nustatyti konkrečius, specialius, 
detalius ir išmatuojamus romų socialinės įtraukties tikslus ir skatina skubiai imtis 
priemonių, kad šių nustatytų tikslų būtų pasiekta;

20. pabrėžia, kad labai svarbios sudėtinės programos ir prie specialių romų bendruomenių 
poreikių pritaikytos programos, ir kad atsižvelgiant į tai reikia suteikti romams galimybę 
vietoje naudotis individualiems poreikiams pritaikytomis paslaugomis;

21. primena, kad pakankamos pajamos, imli darbo rinka ir galimybė naudotis aukštos kokybės 
paslaugomis yra pagrindiniai aktyvios įtraukties ramsčiai, nurodyti rekomendacijoje 
2008/867/EB;

22. mano, kad romų ir ne romų organizacijos, vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios 
institucijos bei ES įstaigos turėtų veikti kartu ir prisiimti atsakomybę viso proceso metu, 
pasiremiant gerąja patirtimi ir jau turimomis valstybių narių pildomomis milžiniškomis 
žinių bazėmis bei patirtimi, įgyta pirmuoju Romų įtraukties dešimtmečio etapu; pabrėžia, 
kad yra svarbu rengti informuotumo didinimo kampanijas, ypač tokiuose regionuose, 
kuriuose gyvena didelės romų bendruomenės;

23. mano, kad romų socialinė įtrauktis nebus galima, jei nebus atstovaujama jų interesams ir 
jei jie nebus stiprinami į juos atsižvelgiant politinių sprendimų priėmimo procese bei 
vykdant pilietinę NVO veiklą nacionaliniu ir Europos mastu;

24. griežtai rekomenduoja ES organams labiau įtraukti nacionalinio lygmens veikėjus vykdant 
konsultacijas bei sprendimų priėmimo mechanizme, siekiant sukurti strategiją ateičiai, 
kuri būtų naudinga visoms susijusioms šalims; taip pat atkreipia Komisijos ir valstybių 
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narių dėmesį, kad romų įtraukties politiką reikia kurti, plėtoti, įgyvendinti ir vertinti 
bendradarbiaujant su regioninėmis bei vietos valdžios institucijomis bei su romų ir ne 
romų gyventojų grupėmis, atstovais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, o taip pat su 
Regionų komitetu bei tarptautinėmis organizacijomis norint, kad ši politika susilauktų 
didesnio pripažinimo ir būtų veiksmingesnė; 

25. pabrėžia, kad socialinė parama, tinkamas būstas ir apranga, aukštos kokybės visiems 
prieinamos lavinimo ankstyvoje stadijoje programos, aukštos kokybės įtrauktį skatinantis 
švietimas bei pasirengimas įtraukti tėvus yra būtini norint užtikrinti lygias galimybes ir 
šansą visapusiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei išvengti diskriminacijos 
ateityje; pabrėžia, kad būtina kovoti su pamokų praleidinėjimu ir mažinti mokyklos 
nebaigiančių mokinių skaičių; laikosi nuomonės, kad suaugusiems asmenims siūlomos 
švietimo ir apmokymų galimybės bei pagalba gaunant darbą yra būtinos norint palengvinti 
įsidarbinimą bei nuolatinį užimtumą ir išvengti romų socialinės atskirties didėjimo; 

26. primygtinai ragina socialinio nušalinimo prevenciją pradėti jau ankstyvoje vaikystėje, kad 
tik vaikui gimus jis būtų įtrauktas į gyventojų registrą pripažįstant jo tautybę ir jis patektų 
į visų socialinių paslaugų teikimo apimtį; mano, kad ypač romų tautybės vaikams reikėtų 
užtikrinti aukštos kokybės švietimo paslaugas ankstyvojoje stadijoje, o jų mokykliniam 
lavinimui remti būtina vykdyti specialias priemones; 

27. primena sunkumus, su kuriais susiduria romai, o ypač jų tautybės moterys ir merginos, t.y. 
skurdas, diskriminacija ir atskirtis, kas sukelia sunkumų gauti aukštesnį išsilavinimą, 
darbą ir naudotis socialinėmis paslaugomis; prašo Komisijos ir valstybių narių spręsti 
romų tautybės moterų ir merginų konkrečių poreikių patenkinimo klausimus, visose romų 
įtraukties politikos veiksmuose atsižvelgiant į lyčių perspektyvą bei suteikti apsaugą ypač 
pažeidžiamoms grupėms; 

28. ragina valstybes nares imtis konkrečių veiksmų informuojant piliečius apie istorinę ir 
dabartinę romų padėtį, be kitų priemonių kaip informacijos šaltiniu pasinaudojant ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ataskaitomis;

29. ragina Komisiją palaipsniui nustatyti privalomas institucines garantijas, kad būtų įtrauktos 
nediskriminacinės ir antisegregacinės priemonės, atsižvelgiant į direktyvas 2000/43/EB ir 
2004/113/EB, o taip pat stebėti šių aspektų integravimą ir kovoti su atskirtimi; 

30. pabrėžia, kad ES romų įtraukties strategijoje turėtų būti numatytos priemonės skirtos 
užtikrinti romų padėties stebėjimą, kiek tai susiję su jų esminių socialinių teisių laikymųsi 
ir pagarba joms, lygybe, nediskriminaciniu elgesiu bei nevaržomu judėjimu visoje ES;
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