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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Komisija turi ypatingą atsakomybę skatinti ES romų pagrindų strategiją 
nacionaliniuose integracijos planuose; 

2. ragina Komisiją ir valstybes nares – norint užtikrinti, kad lėšos pasiektų sunkiai 
besiverčiančius romus ir padėtų jiems tvariai žengti į priekį – iš tikrųjų įsipareigoti pradėti 
tikslingesnes, kompleksiškesnes, lankstesnes, ilgiau trunkančias ir platesnes teritorijas 
apimančias programas, kuriomis būtų sprendžiama priemiesčių ir kaimo vietovių skurdo 
problema, užtikrinant tvarumą ir ypatingą dėmesį skiriant standartų neatitinkančio būsto 
gerinimui ir romų kvartalų segregacijos panaikinimui; 

3. ragina atlikti romų socialinės ir ekonominės padėties tyrimus (labiausiai dėl švietimo, 
sveikatos, būsto ir užimtumo) ir ragina tarptautines organizacijas nagrinėti šiuos 
klausimus kaip bendro jų tyrimo dalį ir padėti nustatyti konkrečius tikslus; 

4. ragina Komisiją sukurti specialią instituciją, kuri stebėtų valstybių narių rezultatus 
įsisavinant ES lėšas, taip pat ragina skubiai rinkti duomenis, atsižvelgiant į duomenų 
apsaugos direktyvas, apie ES lėšų veiksmingumą, kad būtų parengta įrodymais pagrįsta 
politika; 

5. mano, kad taip pat reikia naujų reglamentų dėl struktūrinių fondų skyrimo, kuriuose kaip 
sąlyga lėšų skyrimui būtų nustatytas segregacijos panaikinimas bei užtikrintos vienodos 
galimybės romams naudotis viešosiomis paslaugomis;

6. ragina Komisiją palaipsniui nustatyti privalomas institucines garantijas, kad būtų įtrauktos 
nediskriminacinės ir antisegregacinės priemonės, taip pat stebėti iš aspektų integravimą;

7. ragina Komisiją numatyti tinkamas priemones, skirtas padėti valstybėms narėms užtikrinti 
papildomumą tarp ESF, ERPF ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kad 
būtų paspartinta romų įtrauktis;

8. ragina Komisiją pakeisti kryžminio finansavimo reguliavimo sistemą, mažinti biurokratinę 
naštą, supaprastinti ES lėšų procedūras, ir taip pat reikalauja, kad valstybės narės nustatytų 
paprastas ir normines finansavimo procedūras ir naudotų visuotines dotacijas;

9. ragina kartu su vietinėmis sprendimų priėmimo institucijomis įsteigti ES plėtros įstaigas 
valstybėse narėse, kuriose gyvena didelės romų bendruomenės, siekiant užtikrinti į plėtrą 
orientuotą ES finansavimą, kuriuo būtų remiamos geros vietos iniciatyvos;

10. ragina skubiai nustatyti vertinimo kriterijus, rodiklius, nepriklausomos stebėsenos ir 
poveikio vertinimo mechanizmus, kad būtų įvertintas programų efektyvumas ir 
apčiuopiami rezultatai, o ne vien tik tikrinama, kad dotuojami projektai atitiktų 
procedūrinius formalumus;

11. ragina valstybes nares, perkeliant su skurdu ir socialine įtrauktimi susijusius strategijos 
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„Europa 2020“ uždavinius į nacionalines programas, nustatyti konkrečius, specialius, 
detalius ir išmatuojamus romų socialinės įtraukties tikslus ir skatina skubiai imtis 
priemonių, kad šių nustatytų tikslų būtų pasiekta; 

12. pabrėžia, kad labai svarbios prie specialių romų bendruomenių poreikių pritaikytos 
sudėtinės programos ir kad atsižvelgiant į tai reikia suteikti romams galimybę vietoje 
naudotis individualiems poreikiams pritaikytomis paslaugomis; 

13. mano, kad romų ir ne romų organizacijos, vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios 
institucijos bei ES įstaigos turėtų veikti kartu ir prisiimti atsakomybę viso proceso metu;

14. mano, kad romų socialinė įtrauktis nebus galima, jei nebus atstovaujama jų interesams ir 
jei jie nebus stiprinami ir jei nebus vykdoma pilietinė veikla NVO nacionaliniu ir Europos 
mastu;

15. mano, kad romų įtraukties politiką reikia kurti, plėtoti, įgyvendinti ir vertinti 
bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis bei su romų ir ne romų gyventojų 
grupėmis, kad ši politika susilauktų didesnio pripažinimo.


