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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Euroopa Komisjonil lasub eriline vastutus ELi romasid käsitleva 
riiklike integratsioonikavade raamstrateegia edendamise eest;

2. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt, selleks et vahendid jõuaksid puudust kannatavate 
romadeni ja aitaksid nende elujärge pikaajaliselt parandada, tõsist tahet käivitada 
programmid, mis oleksid eesmärgipärasemad, komplekssemad ja paindlikumad, ajalises 
lõikes pikemad, piirkondlikult asjakohasemad ning suunatud eeslinnade ja 
maapiirkondade vaesuse probleemi lahendamisele, tagades jätkusuutlikkuse ning erilise 
tähelepanu pööramise elamiskõlbmatutele eluasemetele ja romade asustatud eraldi 
linnaosade taasintegreerimisele; 

3. nõuab uuringuid romade sotsiaal-majandusliku olukorra (peamiselt hariduse, tervise,
eluaseme ja tööhõive) kohta ja palub rahvusvahelistel organisatsioonidel tegeleda nende 
küsimustega oma üldiste uuringute käigus, et teha kindlaks konkreetsed eesmärgid; 

4. palub Euroopa Komisjonil asutada eriasutus jälgimaks liikmesriikide suutlikkust ELi 
vahendite kasutamisel ning nõuab tungivalt ELi vahendite tõhususe alase teabe kogumist, 
võttes samas arvesse andmekaitsedirektiive, et töötada välja tõenditepõhine poliitika; 

5. on seisukohal, et vaja on ka uusi struktuurifondide toetuse eraldamist käsitlevaid 
määruseid, milles sätestataks, et vahendite eraldamise tingimuseks on eraldatuse 
kaotamine ja romadele avalikele teenustele võrdse ligipääsu tagamine;

6. palub komisjonil järk-järgult kehtestada kohustuslikke institutsioonilisi garantiisid 
diskrimineerimise ja eraldatuse vastaste meetmete süvalaiendamiseks ja selle jälgimiseks;

7. nõuab komisjonilt tungivalt asjakohaseid vahendeid, mis aitaksid liikmesriikidel tagada 
Euroopa Sotsiaalfondi, ERFi ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) 
vastastikuse täiendavuse, eesmärgiga soodustada romade kaasamist;

8. palub komisjonil muuta ristfinantseerimise õigusraamistikku, vähendada tarbetut 
bürokraatiat, lihtsustada ELi fondide vahendite taotlemise korda ning nõuda 
liikmesriikidelt lihtsa ja normatiivse rahastamiskorra kehtestamist ja üldtoetuste 
kasutamist;

9. nõuab liikmesriikides, kus on suured romade kogukonnad, kohaliku tasandi 
otsustamisõigusega ELi arenguasutuste asutamist, et tagada arengule suunatud ELi 
rahastus heade kohalike algatuste toetamiseks;

10. nõuab võrdlusaluste, näitajate ning sõltumatute seire- ja mõjuhinnangumehhanismide 
kiiret väljatöötamist, et hinnata programmide tõhusust ja konkreetseid tulemusi ning mitte 
ainult seda, kas toetuse saanud projektid on kooskõlas protseduuriliste nõuetega;

11. palub liikmesriikidel määrata romade sotsiaalse kaasamise osas konkreetsed ja kindlad 
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sihid ning üksikasjalikud ja mõõdetavad eesmärgid, kui riiklikesse programmidesse 
võetakse üle Euroopa 2020. aasta eesmärgid vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse küsimustes, 
ning nõuab, et seatud eesmärkide saavutamise edendamiseks võetaks kiiresti meetmeid; 

12. rõhutab, kui olulised on komplekssed programmid, mis vastavad romade kogukondade 
erivajadustele, ning et seetõttu on vaja romadele tagada ligipääs individuaalsetele 
teenustele kohapeal; 

13. on seisukohal, et romade ja mitteromade ühingud ning kohalikud, piirkondlikud, riiklikud 
ja ELi asutused peaksid võtma kooskõlastatud meetmeid ja vastutuse kogu protsessi 
vältel;

14. on seisukohal, et romade sotsiaalne kaasamine ei ole võimalik, kui VVOde kaudu ei looda 
ega suurendata nende huvide esindamist ja kodanikutegevust riiklikul ja Euroopa tasandil;

15. peab vajalikuks romade kaasamist käsitlevat poliitikat kujundada, arendada, rakendada ja 
hinnata koostöös kohalike asutuste ning romadest ja mitteromadest elanike rühmadega, et 
see poliitika oleks vastuvõetavam.


