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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että komissio on erityisvastuussa EU:n romaneja koskevan puitestrategian 
edistämisestä kansallisissa integraatiosuunnitelmissa;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan aidosti sellaisten ajallisesti pidempien ja 
alueellisesti relevantimpien määrätietoisempien, monitahoisempien ja joustavampien 
ohjelmien käynnistämiseen, joilla reagoidaan kaupunki- ja maaseutualueiden ongelmiin, 
varmistetaan kestävyys ja keskitytään erityisesti kehnon asuntokannan kohentamiseen ja 
romanien erottelun poistamiseen, millä varmistetaan, että varat päätyvät niitä tarvitseville 
romaneille, jotka voivat niiden turvin edistyä pysyvästi elämässään;

3. edellyttää romanien yhteiskunnallis-taloudellista tilannetta (lähinnä koulutusta, terveyttä, 
asumisoloja ja työllisyyttä) koskevia selvityksiä, ja pyytää kansainvälisiä organisaatioita 
auttamaan erityistavoitteiden asettamisessa käsittelemällä näitä kysymyksiä osana yleisiä 
selvityksiään;

4. kehottaa komissiota perustamaan erityiselimen, joka seuraa jäsenvaltioiden kykyä ottaa 
vastaan EU-varoja, ja kehottaa pikaisesti keräämään tietosuojadirektiivit huomioon ottaen 
tietoja EU-varojen käytön tehokkuudesta, jotta voidaan kehittää näyttöön perustuvaa 
politiikkaa;

5. katsoo, että lisäksi tarvitaan uusia säännöksiä rakennerahastojen varojen kohdentamisesta, 
jotta ehdoksi voidaan asettaa erottelun poistaminen ja julkisten palvelujen yhdenvertaisen 
saatavuuden takaaminen romaneille;

6. kehottaa komissiota ottamaan vaiheittain käyttöön pakolliset institutionaaliset takeet 
syrjinnän ja erottelun vastaisten toimien läpäisyperiaatteesta ja sen täytäntöönpanon 
seurannasta;

7. kehottaa komissiota luomaan asianmukaiset välineet jäsenvaltioiden opastukselle siten, 
että varmistetaan Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston täydentävyys romanien integraation 
edistämiseksi;

8. kehottaa komissiota muuttamaan ristirahoitusta koskevaa sääntelykehystä, vähentämään 
byrokraattista rasitusta, yksinkertaistamaan EU-varoja koskevaa menettelyjä ja 
edellyttämään jäsenvaltioilta yksinkertaisten ja normatiivisten rahoitusmenettelyjen 
käyttöön ottamista sekä hyödyntämään yleiskattavaa tukea;

9. edellyttää, että jäsenvaltioihin, joissa on suuri romanivähemmistö, perustetaan paikalliset 
päätöksentekovaltuudet omaavia EU:n kehittämiselimiä, jotta voidaan varmistaa 
kehittämiseen painottuva EU-rahoitus hyville paikallishankkeille;
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10. edellyttää pikaisesti vertailuanalyysien, indikaattoreiden, riippumattoman seurannan ja 
vaikutustenarviointimekanismien kehittämistä, jotta voidaan arvioida ohjelmien 
tehokkuutta ja konkreettisia tuloksia sen sijaan, että vain tarkastettaisiin, että tukea saaneet 
hankkeet ovat täyttäneet muodolliset menettelyvaatimukset;

11. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan konkreettisia, erityisiä, yksityiskohtaisia ja mitattavissa 
olevia tavoitteita romanien yhteiskunnallista integraatiota varten, kun jäsenvaltiot 
sisällyttävät Eurooppa 2020 -strategian köyhyyden vastaiset ja yhteiskunnallista 
osallistamista koskevat tavoitteet kansallisiin ohjelmiinsa, ja vaatii pikaisesti toimia, joilla 
varmistetaan näiden asetettujen tavoitteiden saavuttaminen;

12. korostaa, että romaniyhteisöjen erityistarpeisiin mukautetut monitahoiset ohjelmat ovat 
ratkaisevan tärkeitä ja että tässä yhteydessä romaneille on järjestettävä paikalla tarjottavia 
räätälöityjä palveluja;

13. katsoo, että romanijärjestöjen ja muiden järjestöjen, alue- ja paikallisviranomaisten ja 
kansallisten viranomaisten sekä EU:n laitosten olisi toteutettava yhteisiä toimia ja 
kannettava vastuuta koko prosessissa;

14. katsoo, että romanien yhteiskunnallinen integraatio ei ole mahdollista luomatta ja 
lujittamatta heidän etujensa ajamista ja siviiliaktiivisuutta kansalaisjärjestöissä 
kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla;

15. katsoo, että romanien integraatiopolitiikkaa on suunniteltava, kehitettävä, toteutettava ja 
arvioitava yhteistyössä paikallisviranomaisten ja romaniryhmien ja muiden väestöryhmien 
kanssa, jotta politiikan hyväksyttävyys kohenisi.


