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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES strategijos dėl romų įtraukties
(2010/2276(INI))

Europos Parlamentas,

–– atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį dėl nediskriminavimo,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, kuriame apibrėžiamos 
pagrindinės Europos Sąjungos vertybės: pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, 
lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį, kuriame ES suteikiami įgaliojimai 
kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija, skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, 
skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatomas teisinis 
pagrindas Sąjungos veiksmams tuo atveju, kai numatomo veiksmo tikslų negalima 
deramai pasiekti valstybių narių lygiu, ir juos būtų lengviau pasiekti Sąjungos lygiu,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 ir 10 straipsnius, kuriuose 
Sąjunga įpareigojama atsižvelgti (kaip į horizontalų reikalavimą) į didelio užimtumo 
skatinimo, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimo, kovos su socialine atskirtimi ir 
aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmonių sveikatos apsaugos, taip pat kovos su rasine 
arba etnine diskriminacija reikalavimus,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 19 straipsnį, kuris Tarybai 
suteikia įgaliojimų imtis atitinkamų veiksmų siekiant kovoti su diskriminacija dėl rasinės 
arba etninės kilmės,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 151 straipsnį, kuris apibrėžia 
Sąjungos ir valstybių narių tikslus didinti užimtumą, skatinti kurti geresnes gyvenimo bei 
darbo sąlygas ir siekti deramos socialinės apsaugos,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 straipsnį, kuris apibrėžia 
sritis, kuriose Sąjunga remia ir papildo valstybių narių veiklą, ypač į 153 straipsnio 
1 dalies h punktą dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų integracijos ir į 153 straipsnio 
1 dalies j punktą dėl kovos su socialine atskirtimi,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnį (vadinamoji 
lankstumo sąlyga), kuriame numatoma galimybė priimti reikiamas nuostatas siekiant 
vieno iš sutartyse nurodytų tikslų,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo XVIII antraštinę dalį, kurioje 
numatoma ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl romų padėties Europos 
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Sąjungoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl romų tautybės moterų padėties 
Europos Sąjungoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje taikymo3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 31 d. rezoliuciją dėl Europos strategijos romų 
klausimais4,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl romų socialinės padėties ir 
galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimo5,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl antrojo Europos aukščiausiojo 
lygio susitikimo romų klausimais6,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės7,

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus8, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/913/TVR dėl 
kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios 
teisės priemonėmis9,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 437/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo nuostatos dėl paramos socialiai atskirtų bendruomenių būstui 
tinkamumo finansuoti10,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio mėn. bei 2008 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio mėn. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 8 d. Liuksemburge priimtas Užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos išvadas dėl romų įtraukties ir ypatingą 
dėmesį skirdamas dešimčiai bendrų pagrindinių romų įtraukties principų, pridedamų prie 

                                               
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 OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
8 OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
9 OL L 328, 2008 12 6, p. 55.
10 OL L 132, 2010 5 29, p. 1. 
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išvadų,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl socialinės ir ekonominės romų integracijos 
Europoje (COM(2010)0133),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Romai Europoje. Romų aprėpčiai 
skirtų Europos Sąjungos priemonių ir politikos įgyvendinimas. 2008–2010 m. pažangos 
ataskaita“1, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 16 d. Briuselyje vykusį pirmą Europos aukščiausiojo 
lygio susitikimą romų klausimais ir 2010 m. balandžio 8 d. Kordoboje vykusį antrą 
Europos aukščiausiojo lygio susitikimą romų klausimais,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Regioninės plėtros komiteto bei Kultūros ir 
švietimo komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi didelė dalis Europos romų, kurių yra apie 10–12 mln., patiria itin skausmingą 
socialinę ir ekonominę atskirtį ir atskirtį nuo žmogaus teisių,

B. kadangi ES, siekdama skatinti romų įtrauktį, sukūrė daug naudingų priemonių, tačiau jos 
taikomos įvairiose politikos srityse ir jų poveikį sunku išmatuoti,

C. kadangi, nepaisant to, kad sukurta daug bendradarbiavimo mechanizmų ir institucijų, iki 
šiol romų įtraukties problemos ir iššūkiai nesprendžiami veiksmingai, todėl būtina keisti 
šią padėtį,

D. kadangi, nors būtina įgyvendinti nediskriminavimo principą, vien tik jo nepakanka 
siekiant rasti romų nepalankios padėties, kuri susidarė istoriškai, sprendimą, ir kadangi dėl 
to būtina papildyti lygybę skatinančius teisės aktus ir politiką sprendimais, susijusiais su 
specifiniais romų poreikiais dėl žmogaus teisių į darbą, būstą, sveikatos priežiūrą ir 
švietimą įgyvendinimo ir jų galimybių pasinaudoti šiomis teisėmis taikant Europos 
lygmens strategiją,

1. ragina Komisiją pasiūlyti, o Tarybai priimti ES strategiją dėl romų įtraukties (toliau –
strategija), kurioje būtų nustatytas preliminarus, visa apimantis ir konkrečia teritorija 
grindžiamas veiksmų planas, kuris būtų parengtas ir įgyvendinamas įvairiais lygmenimis 
ir galėtų būti tobulinamas pagal poreikius; jis turėtų būti grindžiamas minėtose sutartyse ir 
ES pagrindinių teisių chartijoje nustatytomis Sąjungos užduotimis, tikslais, principais ir 
priemonėmis, taip pat bendra kompetencija ir paramos, koordinavimo bei papildomais 
veiksmais;

2. ragina Komisiją:

a) patvirtinti strategijos prioritetines sritis, visų pirma šias sritis:

                                               
1 SEC(2010) 400.
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- nediskriminavimo ir žmogaus teisių, 

- švietimo, 

- užimtumo, 

- būsto, 

- sveikatos priežiūros ir 

- didesnių galių suteikimo romų pilietinei visuomenei;

b) apibrėžti strategijos tikslus, susijusius su prioritetinėmis sritimis, visų pirma šiuos 
tikslus: 

- kovos su diskriminavimu priemonių ir informuotumo didinimo,

- kovos su prietarais, stereotipais, rasizmu ir nusiteikimo prieš čigonus,

- žmogaus teisių pažeidimų aukų apsaugos,

- prieigos prie kokybiško švietimo, 

- suaugusiųjų profesinio mokymo ir prieigos prie mokymosi visą gyvenimą, 

- pagrindinės priežiūros infrastruktūros, 

- segregacijos panaikinimo mokyklose, 

- ikimokyklinio ugdymo, 

- daugiakultūrio švietimo, 

- priemonių siekiant užkirsti kelią mokyklos nebaigimui ir akademinei 
nesėkmei, 

- vidurinio ir aukštojo mokslo, 

- kovos su itin dideliu romų tautybės vaikų skaičiumi specialiosiose mokyklose, 

- mikrokredito siekiant verslumo ir savarankiško darbo, 

- būsto ir teritorinės segregacijos panaikinimo,

- būsto problemų infrastruktūros ir aplinkosaugos aspektais sprendimo, 

- prieigos prie kokybiškos sveikatos priežiūros ir prevencijos priemonių, 

- nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimo,

- gebėjimų stiprinimo, 
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- aktyvaus pilietiškumo, 

- plėtros, 

- lyčių lygybės;

3. pabrėžia, kad svarbu, jog strategija būtų patvirtinta ir kontroliuojama skaidriu būdu, kai 
pirminė atsakomybė tenka demokratiškai atskaitingiems Tarybos ministrams, taip pat 
pabrėžia, kad strategija jokiu būdu neturėtų daryti tokio poveikio ES, kai kyla 
nesantaika ir susipriešina valstybės narės;

4. ragina Komisiją:

– imtis vadovaujančio vaidmens siekiant strategiškai koordinuoti susijusią pažangą 
strategijos prioritetinėse srityse ir siekiant strategijos tikslų ir bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis ir laikytis subsidiarumo principo,

– imtis atsakomybės siekiant koordinuoti, stebėti ir palengvinti įgyvendinimą ir 
tolesnius veiksmus, taip pat teikti ataskaitas šiais klausimais, taigi patenkinti 
nepriklausomos, daugelį sektorių apimančios struktūros, kuri veiktų kaip išorės 
tarpininkas ir galėtų vertinti bei derinti įvairius nacionalinius ir sektorių interesus 
visiems priimtinu būdu, poreikį,

– reguliariai persvarstyti ir prireikus atnaujinti strategiją ir siekti, kad Taryba patvirtintų 
padarytus pakeitimus, 

– atsižvelgti į strategijoje apibrėžtas prioritetines sritis ir tikslus siūlant visas susijusias 
politikos iniciatyvas ir planuojant programas, 

– pranešti apie pažangą, pasiektą įgyvendinant strategiją, ir apie vertinimo rezultatus, ir 
kasmet teikti informaciją Tarybai bei Parlamentui,

– užtikrinti susijusių suinteresuotųjų šalių ir romų bendruomenių visais lygmenimis 
dalyvavimą panaudojant Europos romų platformą ir bendradarbiauti su kitomis 
institucijomis, valstybėmis narėmis ir regionais, tarptautinėmis finansų institucijomis, 
tarpvalstybiniais programų kūrimo organais ir tarpvyriausybinėmis organizacijomis;

5. ragina Komisiją į strategiją įtraukti plėtros dimensiją ir gerbti visų dalyvių statusą, taip pat 
užtikrinti aiškesnius ryšių kanalus ir į procesą įtraukti šalis kandidates bei potencialias 
šalis kandidates;

6. ragina valstybes nares paskirti vyriausybės pareigūną arba administracinę įstaigą, kuri 
veiktų kaip strategijos įgyvendinimo nacionalinis informacijos centras;

7. ragina Komisiją ir Tarybą patvirtinti vadinamųjų Lakeno rodiklių papildytus ir išsamius 
elementus siekiant išmatuoti socialinę ir teritorinę atskirtį, taip pat vertinti pažangą; 
pabrėžia, kad vadinamųjų Lakeno rodiklių horizontalūs skyriai taip pat turėtų būti išplėsti 
aprėpiant mažiausius statistinius administracinius vienetus (LAU 1 ir LAU 2);

8. ragina Komisiją parengti Europos krizės žemėlapį, kuriame būtų nurodyti, išmatuoti ir 
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apžvelgti tie ES mikroregionai, kuriuose gyventojai labiausiai nukentėjo nuo skurdo ir
socialinės atskirties, remiantis šiais požymiais:

- darbo vietų pasiekiamumas, 

- atstumas nuo miestų centrų, 

- didelis nedarbas,

- nepakankamos viešosios paslaugos,

- netinkamos aplinkosaugos sąlygos, 

- netoli esančių įmonių stoka,

- tinkamos infrastruktūros trūkumas, 

- mažos pajamos,

- žemas švietimo lygis,

- žemas žmogiškųjų išteklių lygis, 

- skurdi ir (arba) brangi transporto infrastruktūra, 

- socialinė įtampa;

9. ragina Komisiją ir Tarybą vykdant kitą daugiametę finansinę programą skirti sanglaudos 
politikai numatytų lėšų dalį siekiant suteikti aiškią paramą strategijai ir sukurti ES 
strategijos dėl romų įtraukties įgyvendinimo rezervą;

10. ragina Komisiją nustatyti tiesioginį lėšų skyrimo ir pasiektų rezultatų ryšį ir reikalauti, kad 
tam tikras įsipareigojimų asignavimų procentinis dydis, atsižvelgus į nacionalinį 
orientacinį paskirstymą, būtų perkeliamas į įgyvendinimo rezervą laikantis fondus 
reguliuojančių reglamentų nuostatų;

11. pabrėžia, kad strategijai numatytas finansavimas turėtų būti skiriamas konkurencijos 
pagrindu taikant kriterijų, kaip įgyvendinant siūlomą projektą arba intervenciją būtų 
remiami ir įgyvendinami strategijos tikslai;

12. ragina valstybes nares įgyvendinti horizontalų prioritetą „Socialiai atskirtos 
bendruomenės“ panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas;

13. ragina Komisiją ir Tarybą visapusiškai pasinaudoti tokiomis Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo programomis, kaip tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programomis, tarptautinio bendradarbiavimo programomis ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo programomis, ir pasinaudoti Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupės teikiamomis galimybėmis;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
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vyriausybėms bei parlamentams.



PE454.401v01-00 10/14 PR\840832LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Iš kartos į kartą perduodamas nepriteklius ir skurdžių getų formavimasis
Skurdo pobūdis per pastaruosius du dešimtmečius stipriai pasikeitė Vidurio ir Pietryčių 
Europoje, kur gyvena dauguma Europos romų. Dėl į aklavietę vedančio planinės ekonomikos 
pobūdžio, pirminių ekonominių sukrėtimų, sekusių po komunizmo griūties ir šalių 
ekonomikos restruktūrizavimo daugelis romų (kaip ir tautinių daugumų atstovai) buvo staiga 
išstumti iš darbo rinkos ir ėmė palaipsniui tolti nuo visuomenės. Romai, patyrę savo tradicinių 
bendruomenių suardymą ir kartu atskirti nuo socialinio judumo, tapo labiausiai izoliuota ir 
todėl beveik visiškai atkirsta nuo šalių ekonomikos visuomenės grupe1. 

2. Demografinės plėtros dinamika
Palyginti su daugumos grupėmis, kurios taip pat yra atskirtos, romams būdingas vienas 
išskirtinis bruožas (reikėtų pabrėžti šio bruožo ekonominį aktualumą), t. y. demografinės 
plėtros dinamika. Romams ir ne romams būdingos priešingos demografinės plėtros 
tendencijos: kai visuomenės dauguma sparčiai senėja, romų skaičius greitai auga. Pavyzdžiui, 
Vengrijoje, kur romai šiuo metu apytikriai sudaro 6–8 proc. visų gyventojų, pagal kai kuriuos 
paskaičiavimus kiekvienas penktas arba šeštas naujagimis yra romas ir 2050 m. romai sudarys 
daugiau kaip 50 proc. ekonomiškai aktyvių gyventojų2. Todėl labai svarbu atsižvelgti į tai, 
kad, viena vertus, nuolat auga romų dalis, turint mintyje aktyvius gyventojus, ant kurių pečių 
– socialinės apsaugos sistema, ir, kita vertus, susidaro didelės galimybės į darbo rinką vėl 
integruoti didžiulį skaičių bedarbių.

3. Įtraukties nauda
Romų integracija – būtina investicija ir, be to, finansiškai naudinga ilgalaikiu laikotarpiu: per 
20–30 m. laikotarpį pigiau integruoti romus negu išlaikyti prastas standartines socialines ir 
ekonomines sąlygas, kuriomis jie gyvena. Jei būtų galima pakelti romų užimtumo lygį iki 
daugumos lygio, bendras užimtumo lygis padidėtų 5–10 proc. atsižvelgiant į tai, kokią 
gyventojų dalį sudaro romai. Turint mintyje šio pokyčio poveikį BVP augimui būtų gerokai 
pagerinti visi rodikliai, grindžiami vienam gyventojui tenkančiu BVP.

Remiantis standartiniais ekonomikos modeliais, pvz., Pasaulio banko3, siekiant skatinti 
ekonomikos augimą būtina padidinti dalyvavimą darbo rinkoje, o tam ypač reikia, kad joje 
dalyvautų darbingo amžiaus bedarbiai. Vyresnių negu 50 metų romų skaičius paprastai 
mažesnis nei Europos vidurkis, o jaunesnių negu 30 metų romų skaičius – gerokai didesnis. 
Taigi romai sudaro didelę ir nuolat augančią dalį darbo jėgos, kuri reikalinga dalyvavimui 
darbo rinkoje padidinti ir galėtų 4–6 proc. padidinti šalių BVP.

                                               
1 Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) regioninis pranešimas „Siekiant išvengti priklausomybės: romai 
Vidurio ir Pietryčių Europoje“ (angl. The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap), 
Bratislava, Slovakija, 2002.
2 „Makroekonominė pusiausvyra ir augimas“ (angl. Macro Balance and Growth), įmonė „Central European 
Management Intelligence“ (CEMI), 2006, Budapeö tas
3 Pasaulio banko „Ekonominė romų atskirties kaina“ (angl. Economic costs of Roma exclusion), sudarė Joost DE 
LAAT, 2010.
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4. Atskirties kaina
Valstybės narės, neteikdamos pirmenybės romų įtraukčiai, švaisto dideles finansinių lėšų 
sumas, ką jau bekalbėti apie socialines išmokas. Nuostoliai apima:
o netiesiogines negauto BVP išlaidas: dėl socialinės atskirties nedirbantys romai 

nepagamina jokio vidaus produkto,
o socialinę paramą ir socialines išmokas, taip pat socialinį ir sveikatos draudimą, kurį 

valstybė teikia skurde gyvenantiems asmenims,
o didesnes sveikatos priežiūros išlaidas, susidarančias dėl standartų neatitinkančių gyvenimo 

sąlygų,
o nenaudingas švietimo išlaidas: specialių ir (arba) žemo lygio mokyklų, kurios negali 

suteikti kokybiško išsilavinimo, sąnaudos yra pinigų švaistymas;
o papildomas saugumui skirtas išlaidas, patiriamas dėl didesnio nusikalstamumo, 

atsirandančio dėl socialinio ir ekonomikos nepritekliaus;
o administracines su gerove susijusių išlaidų srautų priežiūros sąnaudas1.

Apibendrinant svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad romų įtrauktis – ne tik įsipareigojimas 
žmogaus teisių požiūriu, bet ir ekonominė būtinybė, ne tik moralinė pareiga, bet taip pat 
svarbus visų valstybių narių finansinis interesas.

5. Nediskriminavimo teisės aktų ir politikos papildymas
Dar reikia daug pasiekti nediskriminavimo srityje turint mintyje plačiai paplitusį priešiškumą 
čigonams ir nepakankamą įgyvendinimą esamų reglamentų, kurie arba neaprėpia tam tikrų 
sričių, pvz., daugeriopos diskriminacijos, arba pasirodo esantys netinkami, kai įgyvendinami. 
Vis dėlto pranešėja mano, kad netgi jeigu diskriminacija tautinės priklausomybės pagrindu, 
kaip apibrėžta ES direktyvose 2000/43 ir 2000/78, iki šio laiko jau galėjo būti panaikinta, 
socialinė ir ekonominė daugumos romų atskirtis vis tiek išliktų dėl daugybės tarpusavyje 
susijusių šią atskirtį lemiančių veiksnių (pvz., didelių geografinių kliūčių, žemo išsilavinimo 
lygio ar centralizuotai planuojamos ekonomikos modelio, pritraukiančio daug mažai 
kvalifikuotos darbo jėgos, žlugimo) ir dėl dažnai fizinių kliūčių (pvz., atstumo iki prieinamų 
darbo vietų, transporto ir infrastruktūros trūkumo). Taigi, nors kovos su diskriminacija 
priemonės ir kova su rasizmu yra būtini dalykai, vien tik jų nepakanka norint įveikti istorinį 
romų atsilikimą2.

6. Socialinė ir ekonominė įtrauktis – žmogaus teisių klausimas
Pranešėja mano, kad strategija, kuria siekiama romų socialinės ir ekonominės įtraukties, 
nedarys žalos nediskriminavimo teisės aktams ir politikai, verčiau juos papildys. Be to, 
atsižvelgiant į atskirties mastą, bendra romų įtrauktis yra iš esmės žmogaus teisių klausimas. 
Didelė Europos romų dalis gyvena standartų neatitinkančiomis sąlygomis – jie beveik visiškai 
atskirti nuo ekonominio gyvenimo, todėl negali pasinaudoti pagrindinėmis žmogaus teisėmis, 
taigi jų socialinės įtraukties skatinimas negali būti laikomas tik bendros politikos korektūros 
                                               
1 Marcinčin A. ir Marcinčinová Ľ. „Neįtraukties kaina. Sėkminga integracija – įvairovės paisymas“ (angl. „The 
Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity“). Atviros visuomenės fondas,Bratislava
2 O. DE SCHUTTER ir A. VERSTICHEL: „Sąjungos vaidmuo integruojant romus. Dabartis ir galima ateitis 
Europos įvairovės ir autonomijos dokumentuose EDAP 2/2005“ (angl. The Role of the Union in Integrating the 
Roma: Present and Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers), 2005.
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klausimu, ši problema turi sprendžiama siekiant užtaisyti vieną iš didžiausių konstitucinių ir 
žmogaus teisių spragų Europoje.

Dedant ES lygmens pastangas tam, kad būtų sumažintas Europos romų skurdas ir socialinė 
atskirtis, pirmiausia turėtų būti siekiama paisyti antrosios ir trečiosios kartos žmogaus teisių ir 
jas skatinti, kad būtų papildomos teisiškai įgyvendinamos pirmosios kartos žmogaus teisės, 
pvz., su žmogaus orumu susijusios teisės, politinės ir kitos asmens teisės. 

7. Peržengti neįpareigojančios teisės ribas
Didžioji dalis ES su romais susijusių veiksmų – rezoliucijos, pranešimai, deklaracijos, išvados 
ir komunikatai priklauso neįpareigojančios teisės kategorijai ir sudaro teisinę „pilkąją zoną“, 
t. y. užima tarpinę padėtį tarp teisinės galios neturinčių ir dabar taikomų teisės aktų1. Per 
pastaruosius kelerius metus buvo parengta įvairių tarptautinių iniciatyvų ir pateikta gerų 
pasiūlymų bei pažangių idėjų, tačiau rezultatai kelia abejonių, nes atkreipiamas dėmesys į tai, 
kad vien tik neįpareigojanti teisė yra nepakankama siekiant socialinės romų įtraukties. 
Pranešėja mano, kad pirmoji išvada, kurią reikėtų padaryti atsižvelgiant į šias iniciatyvas, yra 
ta, jog skambūs politiniai šūkiai niekada netaps tikrove, jeigu nebus nustatytas tinkamas 
teisinis pagrindas, užtikrinta finansinė parama ir paskatos, taip pat kol nebus numatytas ES 
mechanizmas, kurį taikant būtų koordinuojami suinteresuotųjų šalių, pradedant vietos 
valdžios institucijomis ir baigiant Taryba, veiksmai ir pasinaudojama įvairių lygių valdymo 
privalumais. 
Remiantis Europos Sąjungos sutartyje, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, taip pat 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytomis Sąjungos užduotimis, tikslais, 
principais ir priemonėmis (žr. citatas) ir atsižvelgiant į bendrą kompetenciją ir į Sąjungos 
paramos, koordinavimo bei papildomus veiksmus, ES strategija dėl romų įtraukties gali būti 
pradėta įgyvendinti. 

8. Aiškus, bet neišskirtinis dėmesys
Kadangi diskriminacija dėl etninės priklausomybės yra, nors ir labai svarbus, tik vienas iš 
veiksnių, lemiančių Europos romų socialinius ir ekonominius sunkumus, kaip antai žema 
kvalifikacija bei teritorinė atskirtis, galima daryti išvadą, kad atskirties problema geriausiai 
gali būti sprendžiama, jeigu romus laikysime ne etnine grupe, o ekonomine tiksline grupe. 
Atsižvelgiant į romų aprėpties bendrų pagrindinių principų 2 ir 4 principus, pagal kuriuos 
jiems siekiama skirti aiškaus, bet neišskirtinio dėmesio, taip pat siekti jų integracijos į bendrą 
visuomenę tikslo, įgyvendinant strategiją dėmesys turi būti kreipiamas į šiuos bendrus su 
socialiai atskirtais romais susijusius ekonominius aspektus, o ne į visas socialines problemas, 
kurių kyla visoms itin įvairioms Europos romų bendruomenėms. Neatsižvelgiant į tokias 
konkrečių šalių ar regionų problemas, kaip vietų klajokliams apsistoti prieinamumas ar 
asmens dokumentų neturėjimas kai kuriose šalyse, socialinės ir ekonominės visų šalių romų 
bendruomenių sąlygos ir poreikiai yra labai panašūs.

9. Teritorinės atskirties problema
Ryškus romų atskirties požymis – marginalizacijos teritorinis aspektas. Socialinių kliūčių 
geografinis pasiskirstymas valstybėse narėse nevienodas, bet skurdas ir socialinė atskirtis 

                                               
1 A. E. Boyle, „Keletas pastebėjimų dėl sutarčių ir neįpareigojančios teisės ryšio“ (angl. Some Reflections on the 
Relationship of Treaties and Soft Law), International & Comparative Law Quarterly 48, psl. 901-913, 
Kembrid˛as
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ypač dideli mažai išsivysčiusiuose mikroregionuose, kuriuose daugelyje naujųjų valstybių 
narių daugiausia gyvena romai. Šis atskirties aspektas šiuo metu yra statistiniu požiūriu 
nematomas, nes tyrimų, sprendimų priėmimo ir planavimo aprėptis yra per plati, kad būtų 
nustatyti šie krizės taškai, kurie dažniausiai atsiranda atokiose regionų vietovėse arba 
atsiliekančiuose mikroregionuose. Daugeliu atveju šių problemų negalima spręsti taikant 
NUTS priemones, tačiau jos galėtų būti sprendžiamos LAU 1 ir LAU 2 lygmenimis, todėl 
reikėtų svarstyti išteklių ES lygmeniu, specialiai numatytų LAU 1 planuojamų statistinių 
regionų paramai, skyrimą.

Pranešėja mano, kad siekiant strategijos įgyvendinimo reikia parengti visos Europos krizės 
žemėlapį, kuriame būtų įvertinti minėtieji ES mikroregionai ir jiems būtų pritaikytos sudėtinės 
plėtros programos, grindžiamos tarpsektoriniu integruotu požiūriu, numatant skubią 
intervenciją. Šie regionai turėtų būti nustatyti remiantis tokiais skiriamaisiais požymiais, kaip 
darbo vietų pasiekiamumo, atstumo iki miestų centrų, aukšto nedarbo lygio, nepakankamų 
viešųjų paslaugų, tinkamos infrastruktūros trūkumo, mažų pajamų, žemo švietimo lygio, 
žemo žmogiškųjų išteklių lygio, skurdžios transporto infrastruktūros, socialinės įtampos ir t. t.

10. Institucinė struktūra ir finansavimas
Naujos įstaigos, kuri koordinuotų ir prižiūrėtų strategijos įgyvendinimą, sukūrimas būtų 
nereikalingas išteklių eikvojimo požiūriu. Komisija turėtų atlikti priežiūros, koordinavimo ir 
stebėsenos vaidmenį ir šiuo tikslu reikėtų svarstyti romų reikalų darbo grupės, kaip nuolatinio 
organo, išsaugojimą. 

Pranešėja laikosi nuomonės, kad būtina užtikrinti, jog strategija visų pirma būtų ES vidaus 
strategija, ir kad prioritetinių sričių ir tikslų įgyvendinimą prižiūrėtų Komisijos struktūros, 
kurios pateiktų metinę ataskaitą apie pažangą įgyvendinant strategiją ir rezultatų vertinimą, 
taip pat pasiūlymus Tarybai. Šiuo tikslu galima būtų parengti Europos romų strategijos 
rezultatų suvestinę – į Vienos bendros rinkos rezultatų suvestinę panašią priemonę.
Būtina nustatyto bendrus, palyginamus ir patikimus rodiklius siekiant pateikti realybę 
atitinkančią pažangos analizę ir vykdyti veiksmingos stebėsenos reikalavimą. Todėl pranešėja 
rekomenduoja patvirtinti Lakeno rodiklius1 ir juos papildančius elementus siekiant išmatuoti 
socialinę ir teritorinę atskirtį, taip pat įvertinti pažangą. 
Taip pat pranešėja teigia, kad praktiniu požiūriu būtų labai naudinga paskirti administracinę 
įstaigą arba vyriausybės pareigūną, kuris veiktų kaip strategijos tikslų įgyvendinimo 
nacionalinis informacijos centras ir konsultuotų bei informuotų Komisiją, kuri prižiūri 
strategijos įgyvendinimą.
Atsižvelgus į Komisijos rekomendacijas2 dėl iniciatyvos „Europa 2020“, panašiu būdu dalis 
sanglaudos politikai skirto biudžeto turėtų būti perkelta į strategijos įgyvendinimo rezervą, 
kuris (viena vertus, netaikant bendros praktikos, kai itin prisidedančios valstybės maksimaliai 
susigrąžina nepanaudotų lėšų sumas, ir, kita vertus, skiriant lėšas konkurencijos pagrindu, kai 
remiamasi kriterijumi, kaip įgyvendinant siūlomą projektą arba intervenciją būtų remiami ir 
įgyvendinami strategijos tikslai) galėtų užtikrinti strategijos įgyvendinimui labai svarbius 

                                               
1 Žr., pvz., Socialinės apsaugos komiteto pranešimą dėl rodiklių skurdo ir socialinės atskirties srityje, kuriuos 
pateikė 2001 m. gruodžio 14 ir 15 d. Lakene posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba.
2 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatas „Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 
ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ (COM(2010)642).
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išteklius ir lemiamas paskatas.


