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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka Komisija ir īpaši atbildīga par ES romu pamatstratēģijas iekļaušanu valstu 
integrācijas plānos; 

2. lai nodrošinātu, ka līdzekļi nokļūst pie tiem romiem, kuru vajadzības ir vislielākās, un 
panāktu ilgstošus uzlabojumus viņu dzīvē, aicina Komisiju un dalībvalstis patiesi 
apņemties uzsākt mērķtiecīgākas, daudzveidīgākas un elastīgākas programmas ilgākam 
laika posmam un nodrošināt labāku teritoriālo atbilstību, lai tādējādi novērstu nabadzību 
piepilsētu rajonos un lauku apgabalos un nodrošinātu ilgtspēju, turklāt īpašu uzmanību 
pievēršot dzīvošanai mazāk piemērotu mājokļu uzlabošanai, kā arī romu apdzīvoto rajonu 
desegregācijai; 

3. aicina veikt pētījumus par romu sociāli ekonomisko situāciju (galvenokārt saistībā ar 
izglītību, veselību, mājokļiem un nodarbinātību) un aicina starptautiskās organizācijas 
iekļaut šos jautājumus to veiktajos vispārējos apsekojumos, lai palīdzētu noteikt konkrētus 
mērķus; 

4. aicina Komisiju izveidot īpašu struktūru, lai uzraudzītu dalībvalstu veikumu ES līdzekļu 
piesaistē, kā arī aicina steidzami apkopot datus par ES līdzekļu izmantošanas efektivitāti 
(ņemot vērā datu aizsardzības direktīvas prasības), lai izstrādātu uz datiem balstītu 
politiku; 

5. uzskata, ka ir vajadzīgi arī jauni noteikumi par struktūrfondu piešķiršanu, saistot to ar 
romu segregācijas novēršanu un vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu sabiedriskajiem 
pakalpojumiem;

6. aicina Komisiju pakāpeniski ieviest obligātas institucionālas garantijas, lai nodrošinātu 
pret diskrimināciju un segregāciju vērstu pasākumu iekļaušanu, kā arī lai uzraudzītu šo 
iekļaušanu;

7. mudina Komisiju piedāvāt atbilstīgus instrumentus, lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt 
papildināmību starp Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, tādējādi sekmējot romu integrāciju;

8. aicina Komisiju grozīt finansējuma pārdales regulējumu, samazināt birokrātiskos šķēršļus, 
vienkāršot procedūras attiecībā uz ES līdzekļiem, kā arī prasīt dalībvalstīm ieviest 
vienkāršas un normatīvas finansēšanas procedūras un izmantot vispārējās dotācijas;

9. aicina dalībvalstīs ar lielām romu kopienām izveidot ES attīstības iestādes ar vietēju 
lēmumu pieņemšanas pilnvarām, lai nodrošinātu uz attīstību orientētu ES finansējumu 
labu vietējo iniciatīvu veicināšanai;

10. aicina steidzami izstrādāt kritērijus, rādītājus un neatkarīgus pārraudzības un ietekmes 
novērtējuma mehānismus, lai varētu ne tikai pārbaudīt atbalstīto projektu atbilstību 
procedūras formalitātēm, bet arī novērtēt programmu efektivitāti un to reālos rezultātus;
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11. aicina dalībvalstis noteikt konkrētus un precīzus uzdevumus un sīki izstrādātus un 
izmērāmus mērķus attiecībā uz romu sociālo integrāciju, veicot stratēģijas „Eiropa 2020” 
nabadzības novēršanas un sociālās integrācijas mērķu transponēšanu valstu programmās, 
un prasa nekavējoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu paredzēto mērķu sasniegšanu; 

12. uzsver, ka svarīga nozīme ir daudzveidīgām programmām, kuras pielāgotas romu kopienu 
īpašajām vajadzībām, un ka šajā sakarībā ir nepieciešams nodrošināt romu piekļuvi 
personalizētiem vietējiem pakalpojumiem; 

13. uzskata, ka visā procesā nepieciešama romu un citu tautību organizāciju, vietējo, 
reģionālo un valsts iestāžu un ES struktūru saskaņota rīcība un atbildības uzņemšanās;

14. uzskata, ka romu sociālā integrācija nav iespējama, ja valstu un Eiropas līmenī netiks 
izveidota un nostiprināta to interešu pārstāvība un pilsoniskās aktivitātes ar NVO 
starpniecību;

15. uzskata par nepieciešamu izstrādāt, attīstīt, īstenot un novērtēt romu iekļaušanas politikas 
virzienus sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un romu un citu tautību iedzīvotāju grupām, 
lai uzlabotu sabiedrības atbalstu šiem politikas virzieniem.


