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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

romade kaasamist käsitleva ELi strateegia kohta
(2010/2276(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse põhiõiguste harta artiklit 21, milles käsitletakse diskrimineerimiskeeldu;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, milles määratletakse inimväärikuse 
austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine väärtustena, 
millel Euroopa Liit rajaneb;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3, milles antakse ELile volitused võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu, edendada sotsiaalset õiglust ja kaitset ning 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõiget 3, milles sätestatakse Euroopa Liidu 
õiguslik alus võtta meetmeid, kui liikmesriik ei suuda kavandatava meetme eesmärke 
piisavalt saavutada, kuid neid saab paremini saavutada liidu tasandil; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9 ja 10, milles kohustatakse 
Euroopa Liitu võtma horisontaalse nõudena arvesse kõrge tööhõive taseme edendamise, 
piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, 
koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid ning võitlema 
diskrimineerimisega rassilise või etnilise päritolu alusel;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 19, milles antakse nõukogule 
volitused astuda vajalikke samme, et võidelda diskrimineerimisega rassilise või etnilise 
päritolu alusel;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 151, milles määratletakse Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide eesmärkidena tööhõive edendamine ning parandatud elamis- ja 
töötingimused ning piisav sotsiaalkaitse;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 153, milles määratletakse 
valdkonnad, kus liit toetab ja täiendab liikmesriikide meetmeid, ning eelkõige artikli 153 
lõike 1 punkti h tööturult väljatõrjutud isikute integreerimise kohta ja artikli 153 lõike 1 
punkti j sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise kohta;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 352 (nn paindlikkuse klausel), 
milles sätestatakse asjaomaste sätete vastuvõtmine, et saavutada aluslepingutes 
määratletud eesmärgid;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XVIII jaotist, milles käsitletakse 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust; 

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa 
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Liidus1;

– võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa 
Liidus2;

– võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni direktiivi 2004/38/EÜ (mis 
käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta3;

– võttes arvesse oma 31. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni romisid käsitleva Euroopa 
strateegia kohta4;

– võttes arvesse oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni romide sotsiaalse olukorra ja 
nende tööturule juurdepääsu parandamise kohta ELis5;

– võttes arvesse oma 25. märtsi 2010. aasta resolutsiooni Euroopa teise romide teemalise 
tippkohtumise kohta6;

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust7;

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel8; 

– võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/913/JSK teatud 
rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse 
vahenditega9;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 
437/2010, millega muudetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevat määrust (EÜ) 
nr 1080/2006 seoses marginaliseerunud kogukondadele ette nähtud 
elamumajandusmeetmete abikõlblikkusega10;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2007. aasta detsembri ja 2008. aasta juuni järeldusi 
ning üldasjade nõukogu 2008. aasta detsembri järeldusi; 

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 
järeldusi romide kaasamise kohta, mis võeti vastu Luxembourgis 8. juunil 2009. aastal, 
pöörates erilist tähelepanu järeldustele lisatud romide kaasamise kümnele ühisele 

                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
8 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
9 ELT L 328, 6.12.2008, lk 55.
10 ELT L 132, 29.4.2009, 5.2010, lk 1.
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aluspõhimõttele;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist „Romide sotsiaalne ja majanduslik lõimumine 
Euroopas” (KOM(2010)0133);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti “Euroopa demograafiline tulevik: romide 
kaasamist käsitlevate Euroopa Liidu vahendite ja poliitikate rakendamine – eduaruanne 
2008–2010”1; 

– võttes arvesse Euroopa esimest romide teemalist tippkohtumist, mis toimus 16. septembril 
2008. aastal Brüsselis, ning Euroopa teist romide teemalist tippkohtumist, mis toimus 8. 
aprillil 2010. aastal Córdobas;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2010),

A. arvestades, et suur osa Euroopa 10–12 miljonist romast võitleb talumatu sotsiaalse ja 
majandusliku tõrjutuse ning inimõiguste puudumise vastu;

B. arvestades, et EL on romade kaasamise edendamiseks töötanud välja rea kasulikke 
vahendeid, kuid need on hajutatud poliitikavaldkondade vahel ning nende tõhusust on 
raske hinnata;

C. arvestades, et kuigi eksisteerib mitu koostöömehhanismi ja -institutsiooni, ei ole romade 
kaasamisega seotud probleeme ja raskusi tõhusalt lahendatud ning seega ei ole muutusteta 
jätkamine jätkusuutlik; 

D. arvestades, et kuigi diskrimineerimiskeeld on hädavajalik, sellest üksi ei piisa, et muuta 
romade ajalooliselt ebasoodsat olukorda, ning arvestades, et seega on vajalik täiendada 
võrdsust käsitlevaid õigusakte ja poliitikat, keskendudes ELi tasandi strateegia abil 
romade erivajadustele seoses sellega, kuidas nad saavad saavutada ja kasutada 
inimõigusena juurdepääsu töökohtadele, eluasemele, tervishoiule ja haridusele, 

1. kutsub komisjoni üles esitama ning nõukogu vastu võtma romade kaasamist käsitlevat ELi 
strateegiat (edaspidi: strateegia) suunava, täieliku ja kohapõhise tegevuskavana, mida 
töötatakse välja ja rakendatakse mitmel tasandil ning mida võib vajalikul moel edasi 
arendada; strateegia peaks põhinema eespool nimetatud aluslepingutes ja põhiõiguste 
hartas määratletud ülesannetel, eesmärkidel, põhimõtetel ning vahenditel ning Euroopa 
Liidu jagatud pädevustel ja meetmete toetamisel, koordineerimisel ja täiendamisel;

2. kutsub komisjoni üles tegema järgmist:

a) võtma vastu strateegia prioriteetsed valdkonnad, eelkõige:

- diskrimineerimiskeeld ja inimõigused, 
                                               
1 SEK(2010)400.
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- haridus, 

- tööhõive, 

- eluase, 

- tervishoid, ja

- roma kodanikuühiskonna mõjuvõimu suurendamine;

b) määratlema prioriteetsete valdkondadega seotud strateegia eesmärgid, eelkõige: 

- diskrimineerimisvastased meetmed ja teadlikkuse tõstmine,

- eelarvamused, stereotüübid, rassism ja mustlaste vastasus,

- inimõiguste rikkujate ohvrite kaitsmine,

- juurdepääs kvaliteetsele haridusele, 

- täiskasvanute tööalane koolitus ja juurdepääs elukestvale õppele, 

- põhihoolduse taristu, 

- segregatsiooni kaotamine koolis, 

- väikelaste haridus, 

- kultuuridevaheline haridus, 

- kooli pooleli jätmise ja akadeemilise ebaedu ennetamise meetmed, 

- kesk- ja kõrgharidus, 

- liiga suure hulga romade erikoolidesse suunamise vastu võitlemine, 

- mikrokrediit ettevõtluseks ja tegutsemine üksikisikust ettevõtjana, 

- eluase ja territoriaalse segregatsiooni kaotamine,

- tegelemine eluaseme taristu- ja keskkonnaaspektidega, 

- juurdepääs kvaliteetsele tervishoiule ja ennetusabinõud, 

- ebavõrdsuse vähendamine tervishoius,

- suutlikkuse suurendamine, 

- kodanikuaktiivsus, 

- laienemine, 
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- sooline võrdõiguslikkus;

3. rõhutab, kui oluline on toetada ja kontrollida strateegiat läbipaistval viisil, nii et 
põhivastutus lasuks demokraatlikult aruandvatel ministritel Euroopa Liidu Nõukogu 
raames, ning rõhutab, et strateegia ei tohiks mingil viisil tekitada vaenulikkust ELis ega 
lahknevusi liikmesriikide vahel;

4. kutsub komisjoni üles tegema järgmist:

– võtma juhtrolli strateegia koordineerimises seoses prioriteetsete valdkondade 
edendamise ning strateegia eesmärkide saavutamisega koostöös liikmesriikidega ning 
vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele;

– võtma vastutuse koordineerimise, kontrollimise, aruandmise, rakendamise 
lihtsustamise ja järelevalve eest ning seega täitma vajadust sõltumatu, mitut sektorit 
hõlmava organi ehk nn välise korraldaja järele, kes hindab ja tasakaalustab erinevaid 
riiklike ja sektoriaalseid huvisid kõigile sobival viisil; 

– strateegia läbi vaatama ja seda vastavalt vajadusele korrapäraselt ajakohastama ning 
taotlema strateegias tehtud muudatuste osas nõukogu heakskiitu; 

– võtma kõigis asjassepuutuvates poliitilistes algatustes ja programmide kavandamisel 
arvesse strateegia prioriteetseid valdkondi ja eesmärke; 

– aru andma strateegia edusammudest ja tulemuste hindamisest ning hoidma nõukogu ja 
parlamenti kord aastas kursis;

– tagama asjassepuutuvate sidusrühmade ja kõigi tasandi roma kogukondade kaasamise 
Euroopa romade platvormi kaudu ning töötama koostöös teiste institutsioonide, 
liikmesriikide ja piirkondade, rahvusvaheliste finantsasutuste, riikidevaheliste 
programmijuhtimisasutuste ja valitsustevaheliste organisatsioonidega;

5. kutsub komisjoni üles lisama strateegiasse laienemismõõtme, austades kõigi osalejate 
staatust ning täpsustades suhtluskanalid ning kaasates kandidaatriike ja potentsiaalseid 
kandidaatriike; 

6. kutsub liikmesriike üles nimetama ametisse valitsusametniku või haldusorgani, kes 
tegutseks riikliku kontaktpunktina strateegia rakendamise jaoks;

7. kutsub komisjoni ja nõukogu üles kasutama Laekeni näitajate parandatud ja täpsustatud 
komponente sotsiaalse ja territoriaalse tõrjutuse mõõtmisel ning edusammude hindamisel; 
rõhutab, et Laekeni näitajate horisontaalset jagunemist peab laiendama ka kõige 
väiksematele statistikaga tegelevatele haldusüksustele (LAU 1 ja LAU 2);

8. kutsub komisjoni üles koostama Euroopa kriisikaarti, milles määratletakse, mõõdetakse ja 
uuritakse neid ELi mikropiirkondi, mille elanikke kõige enam mõjutab vaesus ja 
sotsiaalne tõrjutus järgmiste tunnuste järgi:

- töökohtade kättesaadavus, 



PE454.401v01-00 8/12 PR\840832ET.doc

ET

- kaugus linnakeskustest, 

- suur tööpuudus,

- ebapiisavad avalikud teenused,

- ebasoodsad keskkonnatingimused, 

- lähedalasuvate äriühingute vähesus,

- korraliku taristu puudumine, 

- väike sissetulek,

- madal haridustase,

- vähe inimressursse, 

- puudulik/kallis transporditaristu, 

- sotsiaalsed pinged;

9. kutsub komisjoni ja nõukogu üles eraldama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames osa ühtekuuluvuspoliitika vahenditest, et toetada otseselt strateegiat, luues romade 
kaasamist käsitleva ELi strateegia jaoks tulemusreservi; 

10. kutsub komisjoni üles looma otsese ühenduse rahaliste vahendite eraldamise ja tulemuste 
vahel, nõudes, et iga riigi suunava jaotuse raames tuleks teatav osa kulukohustuste 
assigneeringutest eraldada tulemusreservi vastavalt fondide tegevust reguleerivatele 
eeskirjadele;

11. rõhutab, et strateegia jaoks ettenähtud assigneeringud tuleks teha kättesaadavaks 
konkurentsi alusel, järgides kriteeriumi, kuidas kavandatava projekti või meetmega 
toetatakse ja rakendatakse strateegia eesmärke;

12. kutsub liikmesriike üles rakendama ELi struktuurifondide raames horisontaalset prioriteeti 
„marginaliseeritud kogukonnad”;

13. kutsub komisjoni ja nõukogu üles kasutama Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames maksimaalselt ära programme, nagu piiriülesed koostööprogrammid, 
riikidevahelised koostööprogrammid ja piirkondadevahelised koostööprogrammid, ning 
kasutama ära Euroopa piiriülese koostöö rühmituse pakutud võimalusi;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

1. Päritav viletsus ja vaesuse getostumine
Vaesuse olemus on Kesk- ja Kagu-Euroopas, kus elab enamik Euroopa romadest, viimase 
kahe aastakümne jooksul põhjalikult muutunud. Ummikuse viinud plaanimajandusele, 
kommunismi kokkuvarisemisele ja riikide majanduse ümberkujundamisele järgnenud 
majandusliku vapustuse tõttu langes enamik romasid – nagu ka osa tööealisest 
põliselanikkonnast - järsult tööturult välja ning hakkas järk-järgult ühiskonnast eemalduma. 
Kuna nende traditsioonilised kogukonnad lagunesid ning sotsiaalne liikuvus oli tõkestatud, sai 
romadest ühiskonna eraldatuim rühm, mis seetõttu riikide majandustegevusest peaaegu 
täielikult välja lülitati1. 

2. Demograafiline dünamism
Võrreldes sarnaselt tõrjutud enamusega, eristab romasid kindlad majanduslikud tagajärjed: 
demograafiline dünamism. Romasid ja ülejäänud rahvastikku iseloomustab vastupidine 
demograafiline areng: kui suurem osa ühiskonnast vananeb kiiresti, siis romade osakaal 
suureneb kiiresti. Näiteks Ungaris, kus romad moodustavad hinnanguliselt 6–8% 
kogurahvastikust, on mõningate hinnangute järgi iga viies-kuues vastsündinu roma ja 2050. 
aastaks ületab romade suhtarv 50% tööealisest elanikkonnast.2 Seetõttu on ülioluline võtta 
arvesse seda, et ühelt poolt suureneb püsivalt romade osakaal tööealises elanikkonnas, kelle 
kanda on sotsiaalkindlustussüsteem, ning teiselt poolt avaldaks töötute massi tööturule 
tagasitoomine tohutut mõju.

3. Kaasamise eelised
Romade kaasamine on pikemas perspektiivis vajalik ja majanduslikult tulus investeering: 20–
30 aasta jooksul on odavam romasid integreerida, kui säilitada nende mitterahuldavaid 
sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Kui romade tööhõive määr tõsta üldisele tasemele, 
suureneks üldise tööhõive määr 5–10%, sõltuvalt romade osakaalust riigi rahvastikus. 
Arvestades selle mõju SKP kasvule, võib see põhjustada kõikide näitajate olulist paranemist, 
mis põhinevad SKP protsendimääral inimese kohta.
Standardsete majandusmudelite järgi, nagu seda on näiteks Maailmapanga mudel3, tuleb 
majanduskasvu hõlbustamiseks vältimatult suurendada tööturul osalemise määra ning see 
eeldab eriti nende kaasamist, kes on majanduslikult aktiivses eas, aga on töötud. Romade 
osakaal üle 50-aastaste seas on Euroopa keskmisest üldiselt madalam, samal ajal on see aga 
alla 30-aastaste seas oluliselt kõrgem. Seega moodustavad romad olulise ja üha kasvava osa 
tööhõive suurendamiseks vajalikest vahenditest ning võiksid tuua kaasa riikide SKP-de 4–6 % 
suurenemise. 

4. Tõrjutuse maksumus

                                               
1 ÜRO arenguprogramm 2002 „Romad Kesk- ja Ida-Euroopas. Vältides sõltuvuselõksu sattumist” (The Roma in 
Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap), A Regional Human Development Report, 
Bratislava, Slovakkia.
2 CEMI 2006 „Makrotasakaal ja kasv” (Macro Balance and Growth), Central European Management 
Intelligence, Budapest
3

DE LAAT, Joost ed. 2010 „Romade tõrjutuse majanduslikud kulud“ (Economic costs of Roma exclusion.)
Maailmapank.
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Kui riigid romade kaasamist esikohale ei sea, raiskavad nad märkimisväärse osa oma 
finantsvaradest, rääkimata sotsiaaltoetustest. Kahju on järgmine:

o SKP puudujäägist tingitud kaudsed kulud – sotsiaalse tõrjutuse tulemusel ei osale romad 
sisemajanduses;

o sotsiaalabi ja hoolekandetoetused, samuti ka sotsiaal- ja ravikindlustus, mille riik tagab 
vaesuses elavatele inimestele;

o suuremad tervishoiukulud mitterahuldavate elamistingimuste tõttu;
o asjatud hariduskulutused – kulutused eraldatud ja/või madala tasemega koolidele, mis ei 

paku kvaliteetset haridust, on asjatud;
o lisakulutused turvalisuse tagamiseks sotsiaal-majanduslikest raskustest tuleneva suurema 

kuritegevuse tõttu;
o sotsiaalhoolekandekulude järelevalve administratiivkulud1.

Lühidalt, on oluline mõista, et romade kaasamine ei ole ainult kohustus inimõiguste pärast, 
vaid ka majanduslik vajadus, ning see ei ole ainult moraalne vajadus, vaid ka kõikide 
liikmesriikide kindel majanduslik huvi.

5. Diskrimineerimiskeeldu käsitlevate õigusaktide ja poliitika täiendamine
Diskrimineerimiskeeluga seoses on palju saavutada, võttes arvesse laialt levinud mustlaste 
vastasust ning selliste kehtivate eeskirjade ebapiisavat rakendamist, mis ei katagi teatavaid 
valdkondi, nagu mitmekordne diskrimineerimine, või nad osutuvad rakendamise käigus 
ebapiisavaks. 

Raportöör väidab siiski, et isegi kui oleks saanud kaotada diskrimineerimise etnilise päritolu 
alusel (nagu see on määratletud ELi direktiivides 2000/43 ja 2000/78), jääks ikkagi alles 
enamike romade sotsiaal-majanduslik tõrjutus, kuna seda põhjustavad paljud omavahel seotud 
tegurid (näiteks geograafiliselt ebasoodne elukoht, ebapiisav haridus või paljusid väheste 
oskustega töölisi vajava plaanimajanduse kokkukukkumine) ning tihti ka füüsilised tõkked 
(näiteks kättesaadavate töökohtade kaugus, transpordi ja taristu puudumine). Kuigi 
diskrimineerimisvastased meetmed ja rassismivastane võitlus on hädavajalikud, ei piisa 
sellest, et jagu saada romade ajaloolisest mahajäämusest.2

6. Sotsiaal-majanduslik kaasatus on põhiõiguste küsimus
Raportöör on arvamusel, et strateegia, mille eesmärk on kaotada romade sotsiaal-majanduslik 
tõrjutus, ei ole kompromissiks mittediskrimineerimist käsitlevatele õigusaktidele ja 
poliitikale, vaid hoopis täiendab neid. Pealegi, kui arvestada romade tõrjutuse ulatust, on 
üldine kaasamine oma olemuselt inimõiguste küsimus. Arvestatav hulk Euroopa romadest 
peab leppima niivõrd alaväärsete tingimustega – nad on peaaegu täielikult majandusest 
eraldatud, mille tulemusel nad on kõrvale jäetud põhilistest inimõigustest – , et sotsiaalse 
kaasatuse edendamist ei saa vaadelda üldise poliitika parandamise seisukohast, vaid sellesse 

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. „Mittekaasamise maksumus – Integratsiooni võti seisneb 
mitmekesisuse austamises” (The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity) Open 
Society Foundation, Bratislava.
2 DE SCHUTTER, O. and VERSTICHEL, A. 2005 “Euroopa Liidu roll romade integreerimisel” (The Role of the 
Union in Integrating the Roma): Olevik ja võimalik tulevik, European Diversity and Autonomy Papers, EDAP 
2/2005.



PR\840832ET.doc 11/12 PE454.401v01-00

ET

tuleb suhtuda kui inimõiguste ja põhiseadusest tulenevate õiguste teostamise suurima lünga 
kõrvaldamisse Euroopas.

ELi tasandil tehtavates pingutustes Euroopa romade vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
leevendamise nimel tuleks seetõttu peatähelepanu pöörata teise ja kolmanda põlvkonna 
inimõiguste teostamisele ning edendamisele, et täiendada õiguslikult täitmisele pööratavaid 
esimese põlvkonna inimõigusi, nt õigusi, mis on seotud inimväärikuse, poliitiliste ja muude 
isikuõigustega. 

7. Pehme õigus kui vaheaste
Suurem osa romasid toetavaid ELi meetmeid, nagu resolutsioonid, raportid, deklaratsioonid, 
järeldused ja teatised, kuuluvad pehme õiguse kategooriasse, moodustavad õigusliku nn 
eikellegimaa mitteõiguse ja objektiivse õiguse vahel.1 Viimaste aastate jooksul on töötatud 
välja mitu rahvusvahelist algatust, mis sisaldavad häid ettepanekuid ja edumeelseid ideid, 
kuid tulemused on küsitavad, mis viitab sellele, et romade sotsiaalset kaasatust ei saa 
edendada vaid pehme õigusega. 

Raportööri arvates saab neist algatustest eelkõige järeldada, et ilusad poliitilised loosungid ei 
saa tegelikkuseks ilma kindla õiglusliku aluse, rahalise toetuse ja stiimuliteta ning ELi 
mehhanismita, mille abil koordineerida sidusrühmade (alates kohalikest omavalitsusest 
lõpetades nõukoguga) meetmeid, kasutades mitmetasandilise juhtimise eeliseid. 

Romade kaasatust käsitlevat ELi strateegiat saab rakendada sel juhul, kui see tugineb Euroopa 
Liidu lepingus ja Euroopa Liidu toimimise lepingus määratletud ülesannetele, eesmärkidele, 
põhimõtetele ja vahenditele ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartale (vt volitusi) ning jagatud 
pädevustele ja toetavatele, koordineeritud ja täiendavatele Euroopa Liidu meetmetele.

8. Selgesõnaline, kuid mitte välistav eesmärgiseade
Kuna diskrimineerimine etnilise päritolu alusel on ainult üks, kuid peamine Euroopa romade 
sotsiaal-majanduslikke raskuste teguritest, nagu madal kvalifikatsioon ja territoriaalne 
tõrjutus, tuleb sellest järeldada, et tõrjutuse probleemi saab kõige paremini lahendada, kui 
romasid ei käsitleta etnilise rühmana, vaid majandusliku sihtrühmana. Vastavalt romade 
kaasamise ühistele põhimõtetele nr 2 ja 4, milles nimetatakse nii „selgesõnalist, kuid mitte 
välistavate eesmärkide seadmist” kui ka „integreerimise eesmärki”, tuleb ELi strateegias 
keskenduda sotsiaalselt tõrjutud romade ühistele majanduslikele tunnustele, selle asemel et 
üritada lahendada kõiki sotsiaalseid probleeme, mille all kannatavad Euroopa romade 
tähelepanuväärselt mitmekesise kogukonna erinevad rühmad. Hoolimata sellistest riigile või 
piirkonnale omastest probleemidest nagu rändlejatele mõeldud peatuspaikade olemasolu või 
isikuttõendavate dokumentide puudumine mõnes riigis, on sotsiaalsed ja majanduslikud 
tingimused ning romade endi vajadused kõikides riikides äärmiselt sarnased.

9. Tõrjutuse territoriaalsus
Romade tõrjutuse silmatorkav element on marginaliseerimise territoriaalne mõõde. 
Sotsiaalsete probleemide piirkondlik jaotus ei ole liikmesriikides ühtlane, vaid vaesus ja 
sotsiaalne tõrjutus on koondunud vähearenenud mikropiirkondadesse, kus paljudes uutes 
liikmesriikides elavad põhiliselt romad. See tõrjutuse aspekt on praegu statistiliselt 
„nähtamatu“, kuna analüüside, otsuste tegemise ja planeerimise ulatus on praegu liiga lai, et 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 „Mõned mõtisklused lepingute ja pehme õiguse seoste vahel” (Some Reflections on the 
Relationship of Treaties and Soft Law): International & Comparative Law Quarterly 48 lk 901-913, Cambridge.
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määrata täpselt kindlaks kriisikohad kõige kaugemates piirkondades või mahajäänud 
mikropiirkondades. Enamikul juhul ei saa nendega tegeleda NUTSi raames, kuid neid võiks 
käsitleda LAU 1 ja LAU 2 tasandil, ning on põhjust kaaluda vahendite suunamist ELi 
tasandil, eelkõige LAU 1 tasandi planeerimise ja statistika valdkondade olukorra 
parandamiseks. 
Raportöör on arvamusel, et strateegia raames on vaja kogu Euroopat hõlmavat kriisikaarti, et 
hinnata mikropiirkondi ning kohaldada nende suhtes keerukaid arenguprogramme, mis 
põhinevad valdkonnaülesel lähenemisviisil ja võimaldavad viivitamatult tegutseda. Need 
piirkonnad tuleks kindlaks määrata nende eripärade järgi, nagu: töökohtadele juurdepääs, 
kaugus linnakeskusest, suur tööpuudus, ebapiisavad avalikud teenused, korraliku taristu 
puudumine, väike sissetulek, madal haridustase, vähe inimressursse, puudulik 
transporditaristu, sotsiaalsed pinged jne.

10. Institutsiooniline raamistik ja rahalised vahendid
Strateegia koordineerimiseks ja kontrollimiseks ei ole vaja luua uut organit, kuna see tooks 
kaasa liiga suured üldkulud. Kontrollimine, kooordineerimine ja järelevalve peab olema 
komisjoni töö ning sel eesmärgil tuleks kaaluda romadega tegeleva töörühma säilitamist 
alalise organina. 
Raportöör peab oluliseks, et strateegia oleks eelkõige ELi sisene strateegia ning prioriteetsete 
valdkondade ja eesmärkide üldine järelevalve peab toimuma ühenduse struktuuride raames, 
mis tähendab seda, et igal aastal esitatakse nõukogule raport strateegia edusammude kohta 
ning ka tulemuste analüüs ja ettepanekud. Sellega seoses võiks välja töötada Euroopa romasid 
käsitleva strateegia tulemustabeli, mis oleks ühtse turu tulemustabeliga sarnane mehhanism.

Ühtsed, võrreldavad ja usaldusväärsed näitajad on väga olulised, et oleks võimalik esitada 
edusammude realistlik analüüs ning täita tõhusa järelevalve nõudeid. Seega soovitab raportöör 
võtta kasutusele Laekeni näitajad1 ning nende parandatud komponendid, et mõõta sotsiaalset 
ja territoriaalset tõrjutust ning hinnata edusamme. 

Raportöör on samuti seisukohal, et olulisi praktilisi eeliseid on võimalik saavutada sellega, et 
riiklikuks kontaktpunktiks strateegia eesmärkide rakendamiseks nimetatakse haldusorgan või 
valitsusametnik, kes annab strateegia üle järelevalvet teostavale komisjonile ka nõu ja aru. 
Vastavalt komisjoni2 soovitustele Euroopa 2020. aasta strateegia kohta tuleks osa 
ühtekuuluvuse eelarvevahenditest määrata strateegia tulemusreservi, millest võiksid pärineda 
olulised vahendid ja otsustavad stiimulid strateegia rakendamiseks ning mille puhul järgitakse 
ühelt poolt erandit üldisest praktikast, mille kohaselt suured ettevõtjad maksimeerivad oma 
kasutamata vahenditest saadud tulu ning teiselt poolt eraldatakse vahendeid konkurentsi 
alusel, järgides kriteeriumit, kuidas kavandatava projekti või meetmega toetatakse ja 
rakendatakse strateegia eesmärke.

                                               
1 Vt näiteks sotsiaalkaitsekomitee raportit vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse näitajate kohta, mis esitati 14. ja 15. 
detsembril 2001. aastal Laekenis kohtunud Euroopa Ülemkogule.
2 Komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatis nr 642 “Majanduslik ühtekuuluvus: ühtekuuluvuspoliitika tulevik 
(viienda aruande järeldused)”


