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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā 2005. gadā tika uzsākta „Romu integrācijas desmitgade”, lai cīnītos pret 
diskrimināciju un uzlabotu romu ekonomisko un sociālo stāvokli, un tā kā desmitgades 
deklarācijas parakstītāji, proti, Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Melnkalne, Čehijas 
Republika, Rumānija, Serbija, Slovākija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika 
apņēmās rīkoties, lai izskaustu diskrimināciju un novērstu nepieņemamās atšķirības starp 
romiem un pārējo sabiedrību;

B. tā kā joprojām pastāv ekonomiskas un sociālas atšķirības starp dažādiem Eiropas 
Savienības reģioniem un tā kā ievērojama romu kopienas daļa dzīvo reģionos, kuri 
Eiropas Savienībā ir vismazāk ekonomiski un sociāli attīstīti;

1. atgādina, ka Komisija ir īpaši atbildīga par to, lai tiktu veicināta ES stratēģiju romu 
integrācijai, taču šī stratēģija ir jāīsteno vietējā līmenī;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis mobilizēt pašreizējās ES stratēģijas un instrumentus, lai 
nodrošinātu romu sociāli ekonomisko integrāciju un izstrādātu un īstenotu visus attiecīgos 
politikas virzienus, nepieciešamības gadījumā ņemot vērā romu integrācijas vispārējos 
pamatprincipus;

3. uzskata, ka ciešāka sadarbība starp romu līderiem, pašvaldībām un ES iestādēm ir 
izšķiroši svarīga, lai noteiktu galvenos uzdevumus un risinājumus, ar ko attiecībā uz romu 
iedzīvotāju sociāli ekonomisko integrāciju saskaras gan Eiropas Savienība, gan 
dalībvalstis;

4. lai nodrošinātu, ka precīzi noteiktiem un konkrētiem mērķiem paredzēti līdzekļi iespējami 
efektīvi nokļūst pie tiem romiem, kuru vajadzības ir vislielākās, un panāktu ilgstošus 
uzlabojumus viņu dzīvē, aicina Komisiju un dalībvalstis patiesi apņemties uzsākt 
mērķtiecīgākas, vairāk uz attīstību vērstas, daudzveidīgākas, elastīgākas un ilgtspējīgākas 
programmas ilgākam laika posmam un nodrošināt labāku teritoriālo atbilstību, galveno 
uzmanību pievēršot vismazāk attīstītajiem mikroreģioniem, turklāt ņemot vērā to 
ģeogrāfisko, sociāli ekonomisko un kultūras kontekstu, un vienlaikus risināt nabadzības 
problēmu piepilsētu rajonos, lauku apgabalos un vietās, kur vērojama romu segregācija, 
turklāt īpašu uzmanību pievēršot dzīvošanai mazāk piemērotu mājokļu (piemēram, tādu, 
kuros nav ūdensapgādes, apkures, elektrības un kanalizācijas) uzlabošanai un turpmākas 
palīdzības sniegšanai ģimenēm to dzīves apstākļu uzlabošanā; aicina Komisiju uzraudzīt 
šo projektu rezultātus arī pēc tam, kad to finansējums beidzies;

5. aicina dalībvalstis iesaistīties datu sniegšanā par romu sociāli ekonomisko situāciju 
(galvenokārt saistībā ar izglītību, veselību, mājokļiem un nodarbinātību) un aicina 
starptautiskās organizācijas (piemēram, SDO un ESAO) iekļaut šos jautājumus to 
veiktajos vispārējos apsekojumos, lai palīdzētu noteikt konkrētus mērķus attiecībā uz, 
piemēram, to romu kopienas iedzīvotāju procentuālo daļu, kuri pilnībā apgūst vidējo un 
augstāko izglītību, kuri ir nodarbināti valsts pārvaldē un kuri ir pārstāvēti sociālās un 
politiskās dzīves dažādās nozarēs, kā arī aicina Eiropas Komisiju uz šo datu pamata 
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palīdzēt izstrādāt precīzu un stabilu ES stratēģiju romu integrācijai;

6. uzskata, ka pašreizējais ES atbalsta līdzekļu izmantošanas līmenis ir pārāk zems; tāpēc 
aicina Komisiju izpētīt šīs problēmas iemeslus un izstrādāt efektīvāku pieeju ES līdzekļu 
izmantošanas uzraudzībai, sevišķu uzmanību pievēršot tiem līdzekļiem, kuri konkrēti 
paredzēti sociāli atstumtām grupām; pirmām kārtām aicina steidzami apkopot datus par 
ES līdzekļu izmantošanas efektivitāti (pienācīgi ņemot vērā datu aizsardzības direktīvu 
prasības), lai izstrādātu uz datiem balstītu politiku;

7. uzskata, ka ir vajadzīgi arī jauni noteikumi par struktūrfondu piešķiršanu, saistot to ar 
romu segregācijas novēršanu un vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; uzskata, ka vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas un pret segregāciju vērstu 
pasākumu plāni būtu jāsagatavo arī vietējā līmenī, pamatojoties uz izmērāmiem rādītājiem 
un konkrētiem pasākumiem;

8. mudina Komisiju sniegt atbilstīgus instrumentus, lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt 
papildināmību starp Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, un aicina dalībvalstis romu integrācijai izmantot 
arī citas programmas, piemēram, PROGRESS programmu, mūžizglītības programmu, 
kultūras programmu (2007-2013) un veselības programmu (2008-2013);

9. aicina Komisiju grozīt finansējuma pārdales regulējumu, samazināt birokrātiskos šķēršļus, 
vienkāršot un paātrināt procedūras attiecībā uz ES līdzekļiem, kā arī prasīt dalībvalstīm 
ieviest vienkāršas un normatīvas finansēšanas procedūras un izmantot vispārējās dotācijas;

10. aicina dalībvalstis piešķirt vietējām lēmumu pieņemšanas iestādēm pilnvaras, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu visaptverošu un uz attīstību orientētu ES finansējumu tādu 
labu vietējo iniciatīvu veicināšanai, kuras atbilst romu iedzīvotāju dažādām vietējām 
vajadzībām; uzsver, cik svarīgi ir apzināt un apmainīties ar labu praksi attiecībā uz romu 
integrāciju un sekmēt veiksmīgas pieredzes gadījumu atpazīstamību; aicina attīstīt 
institucionālas spējas vietējā līmenī sniegt nepieciešamo palīdzību (administratīvajā un 
projektu vadības jomā);

11. aicina Komisiju piedāvāt tehnisku nodrošinājumu, kas nepieciešams struktūrfondu 
pārvaldībā iesaistīto iestāžu administratīvās spējas uzlabošanai; aicina dalībvalstis sniegt 
konsultācijas un administratīvo palīdzību, piemēram, organizējot mācības, palīdzot ar 
atbalsta pieteikumiem un sniedzot paskaidrojumus, tādējādi atvieglojot romu iespējas 
saņemt informāciju par Eiropas un valstu finansējuma programmām uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības atbalstam un iesniegt attiecīgus pieteikumus;

12. aicina izmantot labas prakses piemērus un steidzami izstrādāt kritērijus, rādītājus un 
neatkarīgus pārraudzības un ietekmes novērtējuma mehānismus, lai varētu ne tikai 
pārbaudīt atbalstīto projektu atbilstību procedūras formalitātēm, bet arī novērtēt 
programmu efektivitāti un to reālos rezultātus, kā arī aicina efektīvi uzraudzīt līdzekļu 
izmantošanu, lai finanšu līdzekļi patiešām sekmētu romu dzīves apstākļu, veselības 
aprūpes, izglītības un nodarbinātības uzlabošanu;

13. uzskata, ka dalībvalstu strukturēta sadarbība attiecībā uz pašreizējām atvērtās 
koordinācijas metodēm nodarbinātības un sociālās integrācijas jomā ir ļoti svarīga, lai 
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panāktu romu pilnvērtīgu integrāciju, un aicina Komisiju organizēt labas prakses un 
pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm un visām romu jautājumu risināšanā iesaistītajām 
pusēm; 

14. aicina dalībvalstis uzlabot romu ekonomiskās iespējas, tostarp uzņēmējus plašāk 
iepazīstinot ar mikrokredītiem; aicina dalībvalstis izmantot veiksmīgu projektu pieredzi, 
piemēram, ja nedeklarēta uzņēmējdarbība ar ekspertu palīdzību pārveidota par likumīgu 
saimniecisko darbību; 

15. aicina dalībvalstis un Komisiju izstrādāt skaidrus politikas virzienus romu iekļaušanai 
darba tirgū un izstrādāt un pieņemt pasākumus, lai apkarotu negatīvās sekas, ko izraisa 
ilgstoša atkarība no sociālās labklājības sistēmām;

16. atzīst, ka lielākā daļa romu ir nodarbināti neoficiāli, un, ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt sociālās nodrošināšanas sistēmu ilgtspēju, aicina dalībvalstis sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem efektīvi cīnīties pret šo parādību;

17. aicina dalībvalstis apņemties iesaistīt sabiedrības pārstāvjus, piemēram, MVU un 
mikrouzņēmumus, romu iedzīvotāju integrācijas pasākumos attiecībā uz nodarbinātību;

18. uzsver, cik svarīga var būt MVU un mikrouzņēmumu loma romu integrācijā un iesaka 
izmantot pasākumus, ar kuriem atalgot tos, kuri dod ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā;

19. aicina dalībvalstis noteikt konkrētus un precīzus uzdevumus un sīki izstrādātus un 
izmērāmus mērķus attiecībā uz romu sociālo integrāciju, veicot stratēģijas „Eiropa 2020” 
nabadzības novēršanas un sociālās integrācijas mērķu transponēšanu valstu programmās, 
un prasa nekavējoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu paredzēto mērķu sasniegšanu;

20. uzsver, ka svarīga nozīme ir daudzveidīgām programmām un projektiem, kuri pielāgoti 
dažādos apstākļos dzīvojošu romu kopienu īpašajām vajadzībām, un ka šajā sakarībā ir 
nepieciešams nodrošināt romu piekļuvi personalizētiem vietējiem pakalpojumiem;

21. atgādina, ka pienācīgs ienākumu atbalsts, integrējoši darba tirgi un kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamība ir pamatā aktīvai integrācijas stratēģijai, kas sniegta Ieteikumā 
2008/867/EK;

22. uzskata, ka visā procesā nepieciešama romu un citu tautību organizāciju, vietējo, 
reģionālo un valsts iestāžu un ES struktūru saskaņota rīcība un atbildības uzņemšanās,
pamatojoties uz labāko praksi, dalībvalstīs jau apkopoto plašo zināšanu bāzi un romu 
integrācijas desmitgades pirmajā posmā jau gūto pieredzi; uzsver, cik svarīgi ir organizēt 
izpratni veicinošas kampaņas, jo īpaši reģionos ar lielām romu kopienām;

23. uzskata, ka romu sociālā integrācija nav iespējama, ja valstu un Eiropas līmenī netiks 
izveidota un nostiprināta viņu interešu pārstāvība, tostarp politisku lēmumu pieņemšanas 
procesā, un viņu pilsoniskās aktivitātes ar NVO starpniecību;

24. stingri iesaka ES iestādēm apspriešanās un lēmumu pieņemšanas mehānismu aktīvāk 
īstenot valstu līmenī, lai izstrādātu tādu nākotnes stratēģiju, kas būtu lietderīga visām 
iesaistītajām pusēm; vērš Komisijas un dalībvalstu uzmanību arī uz to, ka ir nepieciešams 
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izstrādāt, attīstīt, īstenot un novērtēt romu iekļaušanas politikas virzienus sadarbībā ar 
reģionālām un vietējām pašvaldībām, romu un citu tautību iedzīvotāju grupām, 
pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī Reģionu komiteju un 
starptautiskām organizācijām, lai uzlabotu sabiedrības atbalstu šiem politikas virzieniem 
un to efektivitāti. 

25. uzsver, ka sociālā palīdzība, pienācīgi mājokļi un apģērbs, pieejamas kvalitatīvas agrīnās 
attīstības programmas un bez segregācijas īstenota, augstas kvalitātes izglītība, kura 
nodrošina integrējošu vidi un bērna vecāku iesaisti, ir būtiska, lai nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas, spēju pilnībā iesaistīties sabiedrībā un nepieļautu diskrimināciju nākotnē; uzsver 
nepieciešamību cīnīties pret skolas kavēšanu un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā arī 
nodrošināt stipendijas un finansiālu palīdzību; uzsver, ka svarīga ir izglītība, apmācības 
iespējas un palīdzība atrast darbu, ko piedāvā pieaugušajiem, jo tā romiem tiek atvieglota 
piekļuve darba tirgum un sekmēta viņu nodarbinātība, ļaujot izvairīties no sociālās 
atstumtības atražošanas; 

26. prasa sociālās atstumtības novēršanu sākt jau agrā bērnībā, proti, nodrošināt bērna 
iekļaušanu iedzīvotāju reģistrā tūlīt pēc piedzimšanas un tādā veidā, lai viņa 
valstspiederība tiktu atzīta un viņš varētu izmantot visus sociālos pakalpojumus; uzskata, 
ka jo īpaši romu bērniem ir jānodrošina augstas kvalitātes agrīnās izglītības pakalpojumi 
un jāveic īpaši pasākumi, lai atbalstītu viņu mācības; 

27. atgādina par problēmām, ar kurām jāsaskaras jo īpaši romu sievietēm un meitenēm, un 
kuras saistītas ar galēju nabadzību, diskrimināciju un atstumtību, tādējādi liedzot piekļuvi 
augstam izglītības līmenim, nodarbinātībai un sociālajiem pakalpojumiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis risināt romu sieviešu un meiteņu īpašās vajadzības, piemērojot 
dzimumu līdztiesības principu visos romu iekļaušanas politikas virzienos, un nodrošināt 
īpaši neaizsargātu apakšgrupu aizsardzību; 

28. aicina dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus, lai informētu iedzīvotājus par romu 
stāvokli agrāk un pašlaik, kā avotu izmantojot arī Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūras ziņojumu;

29. aicina Komisiju pakāpeniski ieviest obligātas institucionālas garantijas, lai nodrošinātu 
pret diskrimināciju un segregāciju vērstu pasākumu iekļaušanu, ņemot vērā Direktīvu 
2000/43/EK un Direktīvu 2004/113/EK, kā arī lai uzraudzītu šos pasākumus un cīnītos 
pret stigmatizāciju; 

30. uzsver, ka ES stratēģijā romu integrācijai vajadzētu būt paredzētiem arī pasākumiem, ar 
kuriem nodrošināt uzraudzību par romu stāvokli attiecībā uz viņu sociālo pamattiesību 
ievērošanu, vienlīdzības, nediskriminācijas un brīvas pārvietošanās Eiropas Savienībā 
nodrošināšanu un minēto aspektu veicināšanu.
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