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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. ”Årtiondet för integrering av romer” lanserades 2005 för att bekämpa diskriminering och 
förbättra romernas ekonomiska och sociala situation, och de undertecknande länderna –
Bulgarien, Kroatien, Ungern, Montenegro, Tjeckien, Rumänien, Serbien, Slovakien och 
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – åtog sig att arbeta för att utrota all 
diskriminering och överbrygga den oacceptabla klyftan mellan romer och resten av 
samhället.

B. Det finns fortfarande ekonomiska och sociala skillnader mellan EU:s olika regioner, och 
en väsentlig andel av den romska befolkningen lever i de regioner som tillhör de 
ekonomiskt och socialt minst utvecklade i EU.

1. Europaparlamentet påminner om att kommissionen har ett särskilt ansvar för att främja en 
EU-strategi för integrering av romer, men att denna strategi måste genomföras på lokal 
nivå.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppbåda 
EU:s befintliga strategier och instrument för att säkra romernas socioekonomiska 
integrering samt utforma och genomföra alla relevanta strategier genom att i lämpliga fall 
beakta de gemensamma grundläggande principerna för integrering av romer.

3. Europaparlamentet anser att ökat samarbete mellan romska ledare, lokala myndigheter och 
EU-organ är avgörande om man ska kunna fastställa både EU:s och medlemsstaternas 
främsta utmaningar och lösningar när det gäller romernas socioekonomiska integrering.

4. I syfte att försäkra att medel med exakta angivna och specifika mål når de romer som är i 
behov av hjälp och skapa långvariga förbättringar i deras liv uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen och medlemsstaterna att ingå ett åtagande för att sätta igång mer mål- och 
utvecklingsorienterade, komplexa, anpassningsbara och hållbara program med längre 
tidsperspektiv och större territoriell relevans. Programmen bör enligt parlamentet fokusera 
på de mest missgynnade mikroregionerna och deras geografiska, socioekonomiska och 
kulturella sammanhang och samtidigt bemöta fattigdomsproblematiken i förorter och på 
landsbygden samt problemen med segregerade romska bostadsområden. Särskild vikt bör 
läggas på att förbättra undermåliga bostäder (som saknar till exempel dricksvatten, värme, 
el och avloppssystem) samt ge fortsatt hjälp till familjer för att de ska kunna upprätthålla 
sin förbättrade bostadssituation. Parlamentet uppmanar även kommissionen att kontrollera 
resultaten av projekten efter att finansieringen har löpt ut.

5. Europaparlamentet vill se att medlemsstaterna engageras för att samla in data om 
romernas socioekonomiska situation (framför allt beträffande utbildning, hälsa, bostäder 
och sysselsättning) och uppmanar internationella organisationer (t.ex. ILO och OECD) att 
vidareutveckla dessa frågor som en del av deras allmänna undersökningar och göra det 
lättare att sätta upp specifika mål gällande exempelvis andelen romer som slutför 
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gymnasieutbildningar och eftergymnasiala utbildningar, är anställda inom offentlig 
förvaltning eller företräds i olika sektorer av samhällslivet och det politiska livet. 
Parlamentet uppmanar också kommissionen att använda dessa data för att ta fram en 
tydlig och realistisk EU-strategi för integrering av romer.

6. Europaparlamentet anser att EU-medlen utnyttjas för lite i dagsläget. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att analysera orsakerna till detta och att ta fram en 
effektivare strategi för att kontrollera utnyttjandet av EU-medel, i synnerhet de fonder som 
är särskilt avsedda för marginaliserade grupper. Parlamentet vill framför allt att man 
snarast börjar samla in data – dock med beaktande av dataskyddsdirektiven – om 
EU-medlens effektivitet, i syfte att utveckla en evidensbaserad politik.

7. Europaparlamentet bedömer att det även finns ett behov av nya förordningar om 
fördelningen av strukturfondsmedel för att ställa upp villkor för hur segregationen ska 
avskaffas och romerna tillförsäkras jämlika möjligheter till offentliga tjänster. Parlamentet 
anser att planer för lika möjligheter och mot segregation bör utarbetas även på lokal nivå, 
på grundval av mätbara indikatorer och konkreta åtgärder.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram lämpliga instrument för att 
vägleda medlemsstaterna i arbetet med att se till att ESF, ERUF och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) kompletterar varandra 
samt uppmanar medlemsstaterna att använda andra program, såsom Progressprogrammet, 
kulturprogrammet (2007–2013), hälsoprogrammet (2008–2013) och programmet för 
livslångt lärande för att främja integreringen av romer.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra regelverket för korsfinansiering, 
minska byråkratiska bördor, förenkla och påskynda förfarandena för att få EU-medel och 
även kräva att medlemsstaterna inför enkla och normativa finansieringsförfaranden och 
använder sig av globalt stöd.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge beslutsfattande organ de 
befogenheter som behövs för att trygga komplexa och utvecklingsinriktade EU-medel till 
stöd för goda lokala initiativ som uppfyller de olika lokala behov som den romska 
befolkningen har. Parlamentet betonar vikten av att fastställa och utbyta bästa praxis i 
fråga om integrering av romer och att synliggöra framgångsrika exempel. Parlamentet vill 
även att den institutionella kapaciteten utvecklas för att kunna ge det administrativa stöd 
och projektledningsstöd som behövs på lokal nivå.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda det tekniska stöd som behövs för 
att förbättra den administrativa kapaciteten i organ som är delaktiga i förvaltningen av 
strukturfonderna. Vidare uppmanar parlamentet medlemsstaterna att erbjuda det 
administrativa stöd – genom till exempel utbildningar eller information och hjälp med 
bidragsansökningar – som behövs för att förenkla romers tillgång till information om 
europeiska och nationella finansieringsprogram som ska stärka företagsamheten och 
sysselsättningen, samt för att lämna in de relevanta ansökningshandlingarna.

12. Europaparlamentet efterlyser användning av bästa praxis för att snarast ta fram 
referensvärden, indikatorer, oberoende övervakning och mekanismer för 
konsekvensanalys för att främja och bedöma programmens effektivitet och konkreta 
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resultat snarare än att endast kontrollera att projekt som blivit tilldelade medel har uppfyllt 
de formella kraven. Parlamentet vill också se en effektiv övervakning av hur medlen 
används, så att de ekonomiska resurserna faktiskt går till att förbättra romernas 
boendeförhållanden, hälso- och sjukvård, utbildning och sysselsättning.

13. Europaparlamentet anser att det strukturerade samarbetet mellan medlemsstaterna när det 
gäller de befintliga öppna samordningsmetoderna inom sysselsättning och social 
delaktighet är av avgörande betydelse för att den fullständiga integreringen av romer ska 
framskrida. Parlamentet uppmanar kommissionen att anordna utbyten av god praxis och 
erfarenhet mellan medlemsstater och alla som berörs av romska frågor.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra romernas ekonomiska 
möjligheter, bland annat genom att främja mikrokreditmekanismen bland entreprenörer. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda erfarenheterna från framgångsrika 
projekt, till exempel där odeklarerade företag har gjorts om till laglig ekonomisk 
verksamhet med hjälp av experter.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att driva en tydlig 
politik för att integrera romerna på arbetsmarknaden samt att undersöka och vidta åtgärder 
för att bekämpa de negativa effekterna av ett långvarigt beroende av välfärdssystemet.

16. Europaparlamentet är medvetet om att de flesta romer arbetar inom den svarta sektorn, 
och med tanke på behovet av att säkra socialförsäkringssystemens hållbarhet uppmanar 
parlamentet medlemsstaterna att i samarbete med arbetsmarknadens parter effektivt 
bekämpa denna företeelse.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att satsa på att involvera offentliga aktörer 
såsom små och medelstora företag och mikroföretag i genomförandet av 
integreringsåtgärderna för romernas anställbarhet.

18. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som små och medelstora företag och 
mikroföretag kan spela för integrering av romer och förespråkar belönande åtgärder för 
dem som bidrar till detta mål.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ställa upp konkreta och specifika mål 
som är detaljerade och mätbara för att socialt integrera romerna medan man överför 
Europa 2020-målen om fattigdom och social integration till nationella program. 
Parlamentet efterlyser också snarast åtgärder för att förstärka insatserna för att uppnå 
målen.

20. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att skapa komplexa program och 
projekt som är anpassade till de specifika behov som finns i de olika romska samhällena, 
och att man i detta sammanhang behöver ge romerna tillgång till individanpassade tjänster 
på plats.

21. Europaparlamentet påminner om att tillräckligt inkomststöd, inkluderande 
arbetsmarknader och tillgång till tjänster av god kvalitet är grundläggande principer i 
strategin för aktiv inkludering, som lades fram i rekommendation 2008/867/EG.
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22. Europaparlamentet bedömer att det krävs gemensamma åtgärder och ansvarstagande 
under hela processen, både av romska och icke-romska organisationer och av lokala, 
regionala och nationella myndigheter samt av EU-organ på grundval av bästa praxis, av de 
befintliga enorma kunskapsbaser som medlemsstaterna sammanställer och av 
erfarenheterna från den första perioden under årtiondet för integrering av romer. 
Parlamentet betonar betydelsen av att organisera informationskampanjer inom i synnerhet 
de regioner som har stora romska befolkningar.

23. Europaparlamentet anser att social integrering av romerna inte är möjlig utan att man 
skapar och stärker deras intressebevakning, bland annat i det politiska beslutsfattandet, 
och deras samhällsengagemang genom icke-statliga organisationer på nationell och 
europeisk nivå.

24. Europaparlamentet råder starkt EU-organen att öka deltagandet på nationell nivå i olika 
samråd och i beslutsfattandet för att uppnå en framtida strategi som kan vara till fördel för 
alla berörda parter. Parlamentet påminner också kommissionen och medlemsstaterna om 
att det är nödvändigt att utforma, utveckla, genomföra och bedöma politiken för 
integrering av romer i samarbete med regionala och lokala myndigheter, romska och 
icke-romska befolkningsgrupper, representanter och samhällsorganisationer samt 
Regionkommittén och internationella organisationer, för att öka acceptansen för och 
effektiviteten i politiken.

25. Europaparlamentet betonar att socialt stöd, anständiga bostäder och kläder, tillgängliga 
och högkvalitativa program för tidig utveckling och osegregerad, högkvalitativ utbildning 
i en integrerande miljö där även föräldrar är välkomna att engagera sig, är förutsättningar 
för att kunna skapa lika möjligheter, chans till full delaktighet i samhället och 
förhindrande av diskriminering i framtiden. Parlamentet betonar behovet av att bekämpa 
skolk och avhopp och att ge stipendier och ekonomiskt stöd. Parlamentet vidhåller att det 
är mycket viktigt med utbildningsmöjligheter och jobbstöd för vuxna för att underlätta för 
romer att få och behålla jobb, och därmed undvika att den sociala utestängningen 
fortplantar sig.

26. Europaparlamentet framhåller att diskriminering måste förebyggas redan från och med 
den tidiga barndomen, genom att man ser till att ett barn folkbokförs direkt efter födseln 
så att dess nationalitet erkänns och det omfattas av alla samhällstjänster. Parlamentet anser 
särskilt att romska barn bör tillförsäkras tjänster av hög kvalitet inom småbarnsfostran och 
att deras skolgång bör stödjas genom särskilda åtgärder.

27. Europaparlamentet påminner om de utmaningar som romer, särskilt romska kvinnor och 
flickor, står inför i fråga om extrem fattigdom, diskriminering och utestängning, vilka 
leder till bristande tillgång till högskoleutbildning, sysselsättning och sociala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med de särskilda 
behoven hos romska kvinnor och flickor genom att tillämpa ett genusperspektiv i alla 
strategier för integrering av romer och att ge skydd åt särskilt sårbara undergrupper.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för att 
informera sina medborgare om romernas historiska och aktuella situation med bland annat
rapporterna från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter som 
referensmaterial.
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29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gradvis införa obligatoriska institutionella 
garantier för integrering av åtgärder mot diskriminering och segregering i enlighet med 
direktiv 2000/43/EG och 2004/113/EG, och även för att övervaka denna integrering samt 
bekämpa stigmatiseringen.

30. Europaparlamentet understryker att EU:s strategi för integrering av romer även bör 
omfatta åtgärder för att säkra övervakning av romernas situation när det gäller respekt för 
och främjande av deras grundläggande sociala rättigheter, jämställdhet, 
icke-diskriminering och fria rörlighet i EU.
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