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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker se je leta 2005 začelo desetletje vključevanja Romov, namenjeno boju proti 
diskriminaciji ter izboljšanju njihovega gospodarskega in družbenega položaja, 
podpisnice – Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Črna gora, Češka republika, Romunija, 
Srbija, Slovaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija – pa so se zavezale, da 
si bodo prizadevale izkoreniniti diskriminacijo ter odpraviti nesprejemljivi prepad med 
Romi in preostankom družbe;

B. ker so še vedno velike gospodarske in družbene razlike med različnimi regijami Evropske 
unije in ker velik delež romske skupnosti živi v regijah, ki so med gospodarsko in socialno 
najbolj zaostalimi v Uniji;

1. opozarja, da ima Komisija še posebno odgovornost, da spodbuja strategijo EU o Romih, 
vendar pa je treba to strategijo izvajati na lokalni ravni;

2. poziva Komisijo in države članice, naj izkoristijo obstoječe strategije in instrumente EU, 
da bi zagotovile družbeno in gospodarsko vključevanje Romov, ter naj oblikujejo in 
izvajajo vse ustrezne politike, pri tem pa po potrebi upoštevajo skupna temeljna načela za 
vključevanje Romov;

3. meni, da je tesnejše sodelovanje med romskimi voditelji, lokalnimi oblastmi in organi EU 
osrednjega pomena za opredelitev glavnih izzivov, s katerimi se EU in države članice 
soočajo pri družbenem in gospodarskem vključevanju romskega prebivalstva;

4. v želji, da bi sredstva, katerih točni cilji so že opredeljeni in navedeni, dejansko dosegla 
Rome v stiski in pripomogla k trajnemu napredku v njihovem življenju, poziva resnični 
zavezanosti Komisije in držav članic k izvajanju bolj ciljno in razvojno usmerjenih, 
kompleksnih, prožnih in trajnih programov, ki bodo dolgotrajnejši in bolj ozemeljsko 
ustrezni ter bodo namenjeni najbolj prikrajšanim mikroregijam ter upoštevali njihove 
zemljepisne, družbeno-gospodarske in kulturne razmere, obenem pa posredovali tudi 
glede revščine v predmestjih, na podeželju in v segregiranih romskih soseskah ter bodo 
posebej namenjeni izboljšanju njihovih neustreznih bivališč (ki so na primer brez pitne 
vode, ogrevanja, elektrike in v neustreznih higienskih razmerah) in bodo zagotavljali 
nadaljnjo pomoč družinam pri vzdrževanju izboljšanih bivalnih razmer; poziva Komisijo, 
naj spremlja izide projektov po tem, ko se bo izteklo njihovo financiranje;

5. se zavzema za večjo udeležbo držav članic pri pridobivanju podatkov o socialno-
ekonomskega položaja Romov (zlasti glede izobraževanja, zdravja, stanovanjskih razmer 
in zaposlenosti) ter poziva mednarodne organizacije (na primer Mednarodno organizacijo 
dela in OECD), naj te teme vključijo v svoje splošne raziskave in tako pripomorejo k 
oblikovanju specifičnih ciljev, ki bi med drugim zadevali delež romskega prebivalstva, ki 
konča srednješolsko in višje izobraževanje, je zaposlen v javni upravi ter je zastopan v 
različnih sektorjih družbenega in političnega življenja, Evropsko komisijo pa poziva, naj s 
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pomočjo teh podatkov pomaga opredeliti uresničljivo strategijo za vključevanje Romov;

6. meni, da je sedanja poraba evropskih sredstev premajhna; zato poziva Komisijo, naj 
preuči razloge za tako stanje in izdela učinkovitejši pristop za spremljanje porabe 
evropskih sredstev, zlasti tistih, ki so posebej namenjena odrinjenim skupinam; predvsem 
pa nujno poziva k zbiranju podatkov o učinkovitosti sredstev EU, ob ustreznem 
upoštevanju direktiv o varstvu podatkov, da bi lahko razvili z dejstvi utemeljeno politiko;

7. meni, da so potrebni tudi novi predpisi za dodeljevanje sredstev iz strukturnih skladov, da 
bi določili pogojevanje v zvezi z odpravo segregacije in Romom zagotovili enak dostop 
do javnih storitev; meni, da bi kazalo načrte za enake možnosti in odpravo segregacije 
oblikovati tudi na lokalni ravni, na podlagi merljivih kazalnikov in konkretnih ukrepov;

8. poziva Komisijo, naj vzpostavi ustrezne instrumente za usmerjanje držav članic k 
zagotovitvi dopolnjevanja med Evropskim socialnim skladom, Evropskim skladom za 
regionalni razvoj in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja, države članice pa 
poziva, naj za vključevanje Romov uporabijo tudi druge programe, na primer Progress, 
program vseživljenjskega učenja, kulturni program (2007–2013) in program s področja 
zdravja (2008–2013);

9. poziva Komisijo, naj spremeni zakonski okvir za navzkrižno financiranje, zmanjša 
birokratsko breme, poenostavi in pospeši postopke za sklade EU ter od držav članic 
zahteva, da uvedejo preproste in normativne postopke financiranja ter uporabijo globalna 
nepovratna sredstva;

10. poziva države članice, naj organom odločanja podelijo vsa potrebna pooblastila, da se 
zagotovi kompleksno in razvojno usmerjeno financiranje EU v podporo dobrim lokalnim
pobudam, ki so v pomoč raznovrstnim potrebam Romov; poudarja pomembnost 
opredeljevanja in izmenjave praktičnih zgledov za vključevanje Romov ter večje 
prepoznavnosti uspešnih primerov; poziva tudi k razvoju institucionalnih zmogljivosti za 
zagotavljanje potrebne pomoči (upravne pomoči in pomoči za projektno vodenje) na 
lokalni ravni;

11. poziva Komisijo, naj omogoči potrebno tehnično podporo za izboljšanje upravnih 
zmogljivosti organov, ki so povezani z upravljanjem strukturnih skladov, države članice 
pa poziva, naj zagotovijo svetovanje in upravno podporo, na primer z organizacijo 
izobraževanja in pomočjo pri zahtevkih in obrazložitvah za pomoč, da bi Romom olajšale 
pridobivanje informacij o evropskih in nacionalnih programih financiranja za podporo 
podjetništvu in zaposlovanju ter da bi lažje vlagali ustrezne zahtevke;

12. poziva, da je treba nujno oblikovati primerjalna merila uspešnosti, kazalnike ter 
mehanizme za neodvisno spremljanje in ocenjevanje učinka – s pomočjo najboljše prakse, 
da bi ocenili učinkovitost in oprijemljive rezultate teh programov in ne le preverjali, ali 
projekti, ki prejemajo nepovratna sredstva, izpolnjujejo postopkovne formalnosti, ter 
poziva k učinkovitemu spremljanju uporabe finančnih sredstev, da bo denar dejansko 
porabljen za izboljšanje življenjskih razmer, zdravstvenega varstva, izobraževanja in 
zaposlovanja Romov;

13. meni, da je strukturirano sodelovanje držav članic po obstoječi odprti metodi usklajevanja 
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na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja bistvenega pomena za pospešitev 
popolne vključitve Romov, in poziva Komisijo, naj organizira izmenjavo dobre prakse in 
izkušenj med državami članicami in vsemi stranmi, ki jih zadevajo romska vprašanja; 

14. poziva države članice, naj izboljšajo gospodarske priložnosti za Rome, med drugim s 
promocijo mikroposojil med podjetniki; poziva države članice, naj gradijo na izkušnjah iz 
uspešnih projektov, na primer za preobrazbo neprijavljenih podjetij v zakonite
gospodarske dejavnosti s pomočjo strokovnjakov; 

15. poziva države članice in Komisijo, naj začrtajo jasne politike za vključevanje Romov na 
trg delovne sile ter pripravijo in sprejmejo ukrepe za boj proti negativnim posledicam 
predolge odvisnosti od sistema socialnega varstva;

16. priznava, da večina Romov dela na črno, in glede na to, da je treba zagotoviti vzdržnost 
sistemov socialnega varstva, poziva države članice, naj se v sodelovanju s socialnimi 
partnerji učinkovito spopadejo s tem pojavom; 

17. poziva države članice, naj se zavežejo, da bodo k izvajanju ukrepov za vključevanje 
romskega prebivalstva, kar zadeva njegovo zaposljivost, pritegnile javne akterje, kot so 
mala, srednja in mikropodjetja;

18. opozarja na pomembno vlogo, ki bi jo lahko imela mala, srednja in mikropodjetja pri 
vključevanju Romov, in priporoča uvedbo ukrepov za nagrajevanje tistih, ki prispevajo k 
uresničevanju tega cilja;

19. poziva države članice, naj pri prenosu ciljev s področja revščine in socialnega 
vključevanja iz strategije Evropa 2020 v nacionalne programe določijo konkretne in 
specifične usmeritve ter podrobne in merljive cilje v zvezi z vključevanjem Romov v 
družbo, ter nujno poziva k sprejetju ukrepov za izpolnitev zastavljenih ciljev;

20. poudarja, da so kompleksni programi in projekti, prilagojeni posebnim potrebam romskih 
skupnosti, bistvenega pomena in da je v tem okviru treba Romom zagotoviti posamezniku 
prilagojen dostop do storitev na kraju samem;

21. opominja, da so ustrezna dohodkovna podpora, vključujoči trgi dela in dostop do 
kakovostnih storitev temeljni kamni strategije za dejavno vključevanje, ki je bila 
predstavljena v priporočilu št. 2008/867/ES;

22. meni, da sta med vsem procesom potrebna usklajeno delovanje in odgovornost romskih in 
neromskih organizacij, lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov ter organov EU, ki 
bodo gradili na najboljši praksi in obstoječih obsežnih zbirkah znanja, ki so jih oblikovale 
države članice, pa tudi na izkušnjah prve faze desetletja vključevanja Romov; poudarja, da 
je pomembno organizirati kampanje ozaveščanja, zlasti v regijah z velikimi romskimi 
skupnostmi;

23. meni, da socialna vključenost Romov ni mogoča, ne da bi vzpostavili in okrepili 
zastopanost njihovih interesov, tudi v političnem odločanju, ter njihove civilne dejavnosti 
prek nevladnih organizacij na nacionalni in evropski ravni;
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24. izrecno svetuje organom EU, naj v mehanizme posvetovanja in odločanja bolje vključijo 
nacionalno raven, da bo mogoče oblikovati strategijo za prihodnost, ki bo koristila vsem 
stranem; Komisijo in države članice tudi opozarja, da je treba politike za vključevanje 
Romov zasnovati, razvijati, izvajati in vrednotiti v sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi ter z romskimi in neromskimi skupinami prebivalstva, predstavniki in 
organizacijami civilne družbe, da bi povečali sprejetost in učinkovitost politik; 

25.  poudarja, da so socialna pomoč, dostojna stanovanja in oblačila, dostopni 
visokokakovostni programi zgodnjega razvoja ter nesegregirano, visokokakovostno 
izobraževanje v vključujočem ozračju in z voljo za vključitev staršev odločilni za 
zagotovitev enakih možnosti, priložnosti za popolno udeležbo v družbi in odprave 
diskriminacije v prihodnosti; poudarja, da se je treba boriti proti pogosti odsotnosti od 
pouka in zgodnjemu opuščanju šolanja ter zagotoviti štipendije in finančno pomoč; 
poudarja, da so izobraževanje, možnosti usposabljanja in pomoč odraslim pri 
zaposlovanju ključnega pomena za podporo zaposlovanju Romov in nadaljevanju njihove 
zaposlitve, da bi preprečili razmah socialne izključenosti; 

26. poziva, da je treba marginalizacijo preprečevati že od zgodnjega otroštva, tako da se 
vsakega novorojenca vpiše v register prebivalstva na tak način, da bo priznana njegova 
nacionalnost in da bo lahko deležen vseh socialnih storitev; zlasti meni, da bi bilo treba 
romskim otrokom zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo in da bi bilo treba sprejeti 
posebne ukrepe za podporo njihovemu šolanju; 

27. opominja na težave, s katerimi se Romi, zlasti ženske in dekleta, spopadajo zaradi hude 
revščine, diskriminacije in izključenosti, posledica tega pa je, da so jim visoka izobrazba, 
zaposlitev in socialne storitve manj dostopne; poziva Komisijo in države članice, naj se 
posvetijo posebnim potrebam romskih žensk in deklet, uvedejo vidik enakosti spolov v 
vse politike za vključevanje Romov in poskrbijo za zaščito najbolj ranljivih podskupin; 

28. poziva države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za obveščanje državljanov o 
zgodovinskih in sedanjih razmerah romskega prebivalstva, pri čemer naj kot gradivo med 
drugim uporabijo poročila Agencije EU za temeljne pravice;

29. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju direktiv 2000/43/ES in 2004/113/ES postopno uvede 
obvezna institucionalna jamstva za vključevanje nediskriminacijskih in 
protisegregacijskih ukrepov, spremlja te ukrepe in se bojuje proti stigmatizaciji; 

30. poudarja, da mora strategija EU za vključevanje Romov zajemati tudi ukrepe za 
spremljanje položaja Romov, kar zadeva spoštovanje in uveljavljanje njihovih temeljnih 
pravic, enakost, nediskriminacijo in prosto gibanje v EU.
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