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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES stratēģiju romu integrācijai
(2010/2276(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Pamattiesību hartas 21. pantu, kas saistīts ar nediskrimināciju,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu, kurā cilvēka cieņa, brīvība, 
demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības ir noteiktas kā vērtības, uz kuru 
pamata ir dibināta Eiropas Savienība,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu, ar kuru ES tiek pilnvarota cīnīties pret 
sociālo atstumtību un diskrimināciju, veicināt sociālo taisnīgumu un aizsardzību un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktu, kas nodrošina juridisko 
pamatu Savienības rīcībai, ja dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības 
mērķus un tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. un 10. pantu, kuros noteikts, ka 
Savienībai jāņem vērā — kā horizontāla prasība — augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšana, atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšana, sociālās atstumtības 
apkarošana, izglītības, apmācības un cilvēka veselības aizsardzības augsts līmenis, kā arī 
diskriminācijas rases vai etniskās izcelsmes dēļ apkarošana;

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 19. pantu, ar ko Padomei piešķir 
pilnvaras veikt piemērotus pasākumus, lai cīnītos pret diskrimināciju  rases vai etniskās 
izcelsmes dēļ,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 151. pantu, saskaņā ar kuru par 
Savienības un dalībvalstu mērķi tiek noteikta nodarbinātības veicināšana, dzīves un darba 
apstākļu uzlabošana un pienācīga sociālā aizsardzība,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. pantu, kurā noteiktas jomas, 
kurās Savienība atbalsta un papildina dalībvalstu darbību, jo īpaši 153. panta 1. punkta 
h) apakšpunktu par no darba tirgus atstumtu personu integrāciju un 153. panta 1. punkta 
j) apakšpunktu par sociālās atstumtības izskaušanu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. pantu („elastības klauzulu”), kurā 
paredzēta vajadzīgo pasākumu pieņemšana, lai sasniegtu Līgumos noteiktos mērķus,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību XVIII sadaļu, kas saistīta ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, 

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par romu stāvokli Eiropas 
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Savienībā1,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par romu sieviešu stāvokli Eiropas 
Savienībā2,

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūciju par to, kā piemērojama 
Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 3,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 31. janvāra rezolūciju par Eiropas stratēģiju romu 
jautājumā 4,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūciju par romu sociālo stāvokli un 
labāku piekļuvi ES darba tirgum5,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. marta rezolūciju par otro Eiropas romu samitu6,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības7,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju8, 

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu 2008/913/TI par 
krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un 
izpausmēm9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) 
Nr. 437/2010, ar ko Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
groza attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu 
intervences atbilstību10,

– ņemot vērā Eiropadomes 2007. gada decembra un 2008. gada jūnija sanāksmes 
secinājumus un Vispārējo lietu padomes 2008. gada decembra sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā Luksemburgā 2009. gada 8. jūnijā pieņemtos Nodarbinātības, sociālās 
politikas veselības un patērētāju lietu padomes secinājumus par romu integrāciju, īpaši 
ņemot vērā secinājumiem pievienotos romu integrācijas desmit vispārējos pamatprincipus,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par romu sociālo un ekonomisko integrāciju Eiropā 

                                               
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 OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.
8 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
9 OV L 328, 6.12.2008., 55. lpp.
10 OV L 132, 29.5.2010., 1. lpp.
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(COM(2010)0133),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Romi Eiropā: Eiropas Savienības instrumentu un 
politikas īstenošana romu integrācijai. Progresa ziņojums par 2008.–2010. g.”1, 

– ņemot vērā pirmo Eiropas romu samitu, kas notika Briselē 2008. gada 16. septembrī, un 
otro Eiropas romu samitu, kas notika Kordovā 2010. gada 8. aprīlī,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Kultūras un izglītības 
komitejas atzinumus (A7–0000/2010),

A. tā kā liela daļa no 10–12 miljoniem Eiropas romu cīnās pret nepieņemamu sociālās un 
ekonomiskās atstumtības līmeni un cilvēktiesību pārkāpumiem;

B. tā kā ES ir izstrādājusi virkni noderīgu instrumentu, lai veicinātu romu integrāciju, tomēr 
šie instrumenti ir izkliedēti dažādās politikas jomās un to efektivitāti ir grūti novērtēt;

C. tā kā, neskatoties uz vairāku sadarbības instrumentu un iestāžu pastāvēšanu, problēmas 
saistībā ar romu integrāciju pagaidām nav efektīvi atrisinātas un šāda situācija nevar 
turpināties;

D. tā kā nediskriminācija — lai gan neaizstājama — nav pati par sevi pietiekama, lai 
pārvarētu vēsturiskās grūtības, ar kurām saskaras romi, un tā kā šā iemesla dēļ ir 
jāpapildina tiesību akti un politika vienlīdzības jomā, pieņemot ES līmeņa stratēģiju un 
tajā īpašu uzmanību pievēršot romu īpašajām vajadzībām saistībā ar cilvēktiesību 
izmantošanu nodarbinātības, mājokļu, veselības aprūpes un izglītības jomā,

1. aicina Komisiju ierosināt un Padomi pieņemt ES stratēģiju romu integrācijai (turpmāk 
tekstā „stratēģija”), kas būtu orientējošs, visaptverošs un konkrētai vietai pielāgots rīcības 
plāns, kuru sagatavo un ievieš vairākos līmeņos un kurš var vajadzības gadījumā 
attīstīties; stratēģijas pamatā vajadzētu būt uzdevumiem, mērķiem, principiem un 
instrumentiem, kas noteikti iepriekšminētajos Līgumos un Pamattiesību hartā, kā arī 
Savienības dalītai kompetencei, palīgdarbībām, koordinējošām darbībām un 
papilddarbībām;

2. aicina Komisiju:

a) noteikt stratēģijas prioritārās jomas, galvenokārt:

– nediskriminācija un cilvēktiesības, 

– izglītība, 

– nodarbinātība, 

                                               
1 SEC(2010)400.
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– mājokļu nodrošināšana, 

– veselības aprūpe un

– romu pilsoniskās sabiedrības spēju veicināšana;

b) noteikt ar prioritārajām jomām saistītus stratēģijas mērķus, galvenokārt: 

– diskriminācijas novēršanas pasākumi un informētības palielināšana,

– aizspriedumi, stereotipi, rasisms un naidīga attieksme pret romiem,

– cilvēktiesību pārkāpumu upuru aizsardzība,

– piekļuve pienācīgas kvalitātes izglītībai, 

– pieaugušo profesionālā izglītība un piekļuve mūžizglītībai, 

– pamata aprūpes infrastruktūra, 

– skolu desegrācija, 

– agrīnās bērnības izglītība, 

– starpkultūru izglītība, 

– pasākumi, lai novērstu skolas priekšlaicīgu pamešanu un sliktas sekmes, 

– vidējā un augstākā izglītība, 

– romu bērnu nesamērīgais īpatsvars speciālajās skolās, 

– mikrokredīti uzņēmējdarbībai un pašnodarbinātībai, 

– mājokļi un teritoriālā desegregācija,

– ar infrastruktūru un vidi saistīto jautājumu risināšana mājokļu jomā, 

– piekļuve kvalitatīvai veselības aprūpei un preventīviem pasākumiem, 

– nevienlīdzības veselības aprūpes jomā samazināšana,

– spēju veidošana, 

– aktīvs pilsoniskums, 

– paplašināšanās un 

– dzimumu līdztiesība;

3. uzsver to, cik svarīgi ir šo stratēģiju pieņemt un uzraudzīt pārredzamā veidā, 
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demokrātiski atbildīgiem ministriem Padomē uzņemoties galveno atbildību, un uzsver, 
ka šai stratēģijai nekādā gadījumā nevajadzētu radīt šķelšanos ES, izraisot domstarpības 
dalībvalstu starpā;

4. aicina Komisiju:

– uzņemties galveno lomu stratēģiskajā koordinācijā panākumu gūšanai prioritārajās 
jomās un ar stratēģiju saistīto mērķu sasniegšanai, sadarbojoties ar dalībvalstīm un 
ievērojot subsidiaritātes principu,

– uzņemties atbildību par koordināciju, uzraudzību, ziņošanu, īstenošanas veicināšanu 
un paveiktā darba kontroli, tādējādi atbildot uz nepieciešamību pēc neatkarīgas 
daudznozaru iestādes, kas darbojas kā „ārējs veicinātājs”, izprotot un visiem 
pieņemamā veidā līdzsvarojot dažādās valstu un nozaru intereses,

– pēc vajadzības regulāri pārskatīt un atjaunināt stratēģiju un censties panākt Padomes 
piekrišanu veiktajām izmaiņām, 

– ņemt vērā stratēģijas prioritārās jomas un mērķus visās attiecīgajās politikas iniciatīvās 
un programmu plānošanā, 

– ziņot par stratēģijā gūtajiem panākumiem un rezultātu novērtēšanu un katru gadu 
informēt Padomi un Parlamentu,

– ar Eiropas romu platformas palīdzību nodrošināt visu līmeņu ieinteresēto personu un 
romu kopienu līdzdalību un sadarboties ar citām iestādēm, dalībvalstīm un reģioniem, 
starptautiskām finanšu iestādēm, starptautiskām programmēšanas iestādēm un 
starpvaldību organizācijām;

5. aicina Komisiju stratēģijā iekļaut paplašināšanās dimensiju, ievērojot visu dalībnieku 
statusu, precizējot saziņas veidus un iesaistot kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis;

6. aicina dalībvalstis nozīmēt valsts amatpersonu vai administratīvu iestādi, kas darbotos kā 
„valsts kontaktpunkts” stratēģijas īstenošanai;

7. aicina Komisiju un Padomi pieņemt argumentētus un detalizētus Lākenas rādītāju 
elementus sociālās un teritoriālās atstumtības un progresa novērtēšanai; uzsver, ka 
Lākenas rādītāju horizontālās sadaļas jāpaplašina, tās attiecinot arī uz vismazākajām 
statistiski administratīvajām vienībām (LAU 1 un LAU 2);

8. aicina Komisiju sagatavot Eiropas krīžu karti, ar tās palīdzību nosakot, novērtējot un 
uzraugot tos ES mikroreģionus, kuru iedzīvotājus nabadzība un sociālā atstumtība ir 
skārusi visvairāk, pamatojoties uz šādiem elementiem:

– darbavietu pieejamība, 

– attālums līdz pilsētu centriem, 

– augsts bezdarba līmenis,
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– nepienācīgi komunālie pakalpojumi,

– nepiemēroti vides apstākļi, 

– tuvumā atrodošos uzņēmumu trūkums,

– pienācīgas infrastruktūras trūkums, 

– zemi ieņēmumi,

– zems izglītības līmenis,

– nekvalificēti cilvēkresursi, 

– nekvalitatīva/dārga transporta infrastruktūra, 

– sociālā spriedze;

9. aicina Komisiju un Padomi nākamajā daudzgadu finanšu plānā daļu kohēzijas politikai 
paredzētā finansējuma atvēlēt tam, lai sniegtu nepārprotamu atbalstu stratēģijai, radot 
izpildes rezervi ES stratēģijai romiem;

10. aicina Komisiju izveidot tiešu saikni starp finansējuma piešķiršanu un sasniegtajiem 
rezultātiem, pieprasot, lai noteiktu daļu no saistību apropriācijām katrā valsts indikatīvajā 
sadalījumā piešķirtu kā izpildes rezervi atbilstoši noteikumiem, kuri attiecas uz fondiem;

11. uzsver, ka stratēģijai piešķirtos līdzekļus vajadzētu sniegt konkurences apstākļos atbilstoši 
kritērijiem, ar kuriem nosaka to, cik lielā mērā ieteiktais projekts vai pasākumus atbalsta 
vai īsteno stratēģijas mērķus;

12. aicina dalībvalstis ES struktūrfondu kontekstā ieviest horizontālo prioritāti „nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienas”;

13. aicina Komisiju un Padomi maksimāli izmantot programmas, kas paredzētas Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķī, tādas kā pārrobežu sadarbības programmas, starptautiskās 
sadarbības programmas un starpreģionu sadarbības programmas, un izmantot Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupas sniegtās iespējas;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

1. Materiālā nenodrošinātība vairāku paaudžu garumā un nabadzīgu geto veidošanās
Nabadzības būtība pēdējo divdesmit gadu laika ir stipri mainījusies Viduseiropā un 
Dienvidaustrumeiropā, kur dzīvo lielākā daļa Eiropas romu. Ņemot vērā to, ka plānveida 
tautsaimniecības pēc būtības bija nolemtas neveiksmei, kā arī būtiskās ekonomiskās 
lejupslīdes, kas notika pēc komunisma sabrukuma un tautsaimniecību pārstrukturēšanas, 
lielākā daļa romu, kā arī viņu partneri ar vairākumtautības izcelsmi, pēkšņi tika izslēgti no 
darba tirgus un pakāpeniski tika izstumti no sabiedrības. Tā kā romu tradicionālās kopienas 
tika sagrautas un tai pašā laikā romiem nebija pieejas sociālajai mobilitātei, romi kļuva par 
atstumtāko sabiedrības apakšgrupu un tāpēc tika gandrīz pilnīgi izslēgti no tautsaimniecības1. 

2. Demogrāfiskā dinamika
Atšķirībā no citām līdzvērtīgi atstumtām vairākumtautības kopienām, romu tautības 
iedzīvotajiem piemīt kāda īpaša, ekonomiski nozīmīga iezīme: demogrāfiskā dinamika. 
Romiem un citām iedzīvotāju grupām ir raksturīgas pretējas demogrāfiskās tendences: kamēr 
lielākā daļa sabiedrības strauji novecojas, romu īpatsvars strauji palielinās. Piemēram, šobrīd 
Ungārijā aptuveni 6–8 % no kopējā iedzīvotāju skaita ir romi, turklāt saskaņā ar dažiem 
provizoriskajiem aprēķiniem katrs piektais vai sestais jaundzimušais pieder pie romu tautības, 
un līdz 2050. gadam romu īpatsvars pārsniegs 50 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem2. 
Tāpēc noteikti jāņem vērā, ka, no vienas puses, strauji pieaug romu īpatsvars darbspējīgo 
iedzīvotāju vidū, kas uztur sociālās drošības sistēmu, un, no otras puses, tik liela mēroga 
bezdarbnieku reintegrācijai darba tirgū ir milzīgs potenciāls.

3. Integrācijas sniegtais labums
Romu integrācija ir vajadzīga un ilgtermiņā finansiāli ienesīga: 20–30 gadu perspektīvā lētāk 
būs integrēt romu tautības iedzīvotājus, nekā censties uzlabot viņu pārāk zemos 
sociālekonomiskos apstākļus. Ja romu nodarbinātības līmenis paaugstinātos līdz 
vairākumtautības nodarbinātības līmenim, vispārējais nodarbinātības līmenis pieaugtu par 5 % 
līdz 10 % atkarībā no romu tautības iedzīvotāju īpatsvara. Ņemot vērā ietekmi uz IKP 
pieaugumu, ievērojami uzlabosies visi rādītāji, kas balstīti uz procentuāli izteiktu IKP uz 
vienu iedzīvotāju.
Saskaņā ar standarta ekonomiskajiem modeļiem, piemēram, Pasaules Bankas ekonomisko 
modeli3, dalības palielināšana darba tirgū ir būtisks ekonomisko izaugsmi veicinošs apstāklis, 
un īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai darba tirgū iesaistītos ekonomiski aktīvā vecumā esoši 
cilvēki, kuri ir bezdarbnieki. Vecuma grupā pēc 50 gadiem romu īpatsvars parasti ir mazāks 
par vidējiem rādītājiem Eiropā, bet vecuma grupā zem 30 gadiem romu īpatsvars ir krietni 
lielāks par vidējiem rādītājiem Eiropā. Tādējādi romi veido lielu un pastāvīgi pieaugošu daļu 
no resursiem, kas nepieciešami dalības palielināšanai darba tirgū, un varētu radīt valstu IKP 
pieaugumu par 4–6 %.

4. Atstumtības radītās izmaksas

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia.
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest.
3 DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. World Bank.
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Nenosakot romu ekonomisko integrāciju par prioritāti, dalībvalstis izšķiež lielu daļu finanšu 
aktīvu, nemaz nerunājot par sociālajiem pabalstiem. Zaudējumi ir šādi:

o zaudētā IKP radītās netiešās izmaksas — sociālās atstumšanas dēļ bez darba palikušie 
romi nepiedalās iekšzemes kopprodukta veidošanā;

o sociālās palīdzības un sociālās labklājības maksājumi, kā arī sociālā un veselības 
apdrošināšana, ko valsts nodrošina nabadzīgajiem iedzīvotājiem;

o augstākas veselības aprūpes izmaksas, ko rada pārāk zemi dzīves apstākļi;
o izniekoti izdevumi par izglītību — segregētās un/vai zema standarta skolas, kuras 

nenodrošina kvalitatīvu izglītību, izšķiež naudu;
o papildu izdevumi par drošību, jo sociālekonomiskās atstumtības dēļ paaugstinās 

noziedzības līmenis;
o administratīvās izmaksas par sociālo izdevumu plūsmas uzraudzību1.

Ir svarīgi apzināties, ka romu sociālā integrācija nav tikai pienākums no cilvēktiesību 
ievērošanas viedokļa, bet arī ekonomiska nepieciešamība, un ka romu integrācija ir ne tikai 
morāls pienākums, bet arī visu dalībvalstu finansiālajās interesēs īstenojams pasākums.

5. Tiesību aktu un politikas diskriminācijas novēršanai pilnveidošana
Diskriminācijas novēršanas jomā darāmā vēl ir daudz, ņemot vērā plaši izplatīto naidīgo 
attieksmi pret romiem un nepietiekamu īstenošanu saistībā ar pastāvošajiem noteikumiem, 
kuri vai nu neaptver noteiktas jomas (piemēram, daudzējādu diskrimināciju), vai īstenošanas 
brīdī izrādās nepiemēroti. 

Referente tomēr uzskata, ka, pat ja diskrimināciju etniskās izcelsmes dēļ — kā tā definēta 
Direktīvā 2000/43 un 2000/78 — varēja jau novērst, romu sociālekonomiskā atstumtība 
saglabātos, ņemot vērā dažādos savstarpēji saistītos faktorus, kas šo diskrimināciju izraisa 
(piemēram, nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi, zems izglītības līmenis vai to centralizēti 
plānoto tautsaimniecību sabrukums, kuras piesaistīja lielu daudzumu nekvalificētu darba 
ņēmēju), un bieži novērojamos fiziskos šķēršļus (piemēram, attālums līdz darba vietai, 
transporta un infrastruktūras trūkums). Tādēļ diskriminācijas novēršanas pasākumi un rasisma 
apkarošana, kaut arī ir būtiski pasākumi, tomēr nav pietiekami, lai pārvarētu romu vēsturisko 
atpalikšanu2.

6. Sociālekonomiskā integrācija — cilvēktiesību jautājums
Referente uzskata, ka stratēģija romu sociālekonomiskajai integrācijai neradīs šķēršļus tiesību 
aktiem un politikai diskriminācijas novēršanai, bet gan tos papildinās. Turklāt, ņemot vērā 
atstumtības līmeni, romu vispārēja integrācija pēc būtības ir cilvēktiesību jautājums. 
Ievērojama daļa Eiropas romu dzīvo tik zema līmeņa apstākļos (romi ir praktiski pilnīgi 
atrauti no ekonomikas, kā rezultātā viņu pamata cilvēktiesības netiek ievērotas), ka sociālās 
integrācijas veicināšana jāaplūko nevis kā pasākums vispārējas politikas reformas kontekstā, 
bet gan kā pasākums, kas ļautu pārvarēt milzīgu plaisu konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību 
ievērošanā Eiropā.

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. 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 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005.
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Tādēļ ES līmeņa pasākumiem Eiropas romu nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai 
jābūt vērstiem uz otrās un trešās paaudzes cilvēktiesību īstenošanu un veicināšanu, lai 
papildinātu juridiski saistošas pirmās paaudzes cilvēktiesības, piemēram, tiesības saistībā ar 
cilvēka cieņu, politiskās tiesības un citas cilvēka tiesības. 

Izmantot ne tikai ieteikuma tiesību instrumentus
Lielākā daļa ES pasākumu attiecībā uz romiem — rezolūcijas, ziņojumi, deklarācijas, 
secinājumi un paziņojumi — pieder pie ieteikuma tiesību instrumentiem, kas veido juridisku 
„pelēko zonu” starp nenormatīviem dokumentiem un pozitīvo tiesību avotiem1. Pēdējo pāris 
gadu laikā ir izstrādātas vairākas starptautiskas iniciatīvas, sniedzot labus priekšlikumus un 
progresīvas idejas, taču rezultāti ir vairāk nekā  apšaubāmi, kas liecina par to, ka nesaistošās 
tiesību normas ir nepietiekamas romu sociālās integrācijas veicināšanā. 
Referente uzskata, ka galvenais secinājums, kas izdarāms par šīm iniciatīvām, ir tāds, ka 
labskanīgi politiskie saukļi nekad netiks īstenoti, ja nebūs pienācīga juridiska pamata, 
finansiālā atbalsta un stimulu, kā arī ES mehānisma, lai saskaņotu ieinteresēto personu, sākot 
no pašvaldībām un beidzot ar Padomi, darbības, tādējādi gūstot labumu no daudzlīmeņu 
pārvaldības. 

ES stratēģija romu integrācijai ir īstenojama, pamatojoties uz uzdevumiem, mērķiem, 
principiem un instrumentiem, kas noteikti Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (skatīt atsauces), kā arī uz 
Savienības dalīto kompetenci, palīgdarbībām, koordinējošām darbībām un papilddarbībām. 

7. Skaidri formulētas, bet ne ierobežotas mērķgrupas noteikšana
Tā kā diskriminācija etniskās izcelsmes dēļ ir tikai viens no faktoriem, līdzīgi kā zema 
kvalifikācija un teritoriālā atstumtība, kas nosaka Eiropas romu sociālo un ekonomisko 
atstumtību, šī problēma vislabāk risināma tad, ja romi tiek uztverti nevis kā etniska grupa, bet 
gan kā ekonomikas mērķgrupa. Saskaņā ar romu integrācijas desmit vispārējo pamatprincipu 
2. un 4. principu, kas paredz „skaidri formulētas, bet ne ierobežotas mērķgrupas noteikšanu” 
un „mērķi panākt romu iekļaušanu plašākā sabiedrībā”, stratēģijai jābūt vērstai uz sociāli 
atstumto romu kopējām ekonomiskajām iezīmēm, nevis jātiecas risināt visas sociālās 
problēmas, ar kurām saskaras jebkura atsevišķa iedzīvotāju grupa ievērojami neviendabīgā 
Eiropas romu kopumā. Neraugoties uz atsevišķām valstīm vai reģioniem raksturīgām 
problēmām, tādām kā nomadu apmetņu pieejamība vai to, ka dažās valstīs romiem nav 
personu apliecinošu dokumentu, romu kopienu sociālie un ekonomiskie apstākļi un vajadzības 
ir ārkārtīgi līdzīgas visās valstīs.

8. Saskaroties ar teritoriālo atstumtību
Romu atstumtības būtiska iezīme ir teritoriālās dimensijas marginalizācija. Sociāli 
nelabvēlīgo apstākļu ģeogrāfiskā izplatība dalībvalstīs nav vienveidīga, tomēr nabadzība un 
sociālā atstumtība ir koncentrēta mazāk attīstītos mikroreģionos, kurus daudzās jaunajās 
dalībvalstīs galvenokārt apdzīvo romi. Šis atstumtības faktors pašlaik ir „statistiski 
neredzams”, jo analīžu, lēmumu pieņemšanas un plānošanas darbības joma ir pārāk plaša, lai 
identificētu šos krīžu punktus, kas rodas perifērās starpreģionu zonās vai atpalikušos 
mikroreģionos. Vairumā gadījumu tos ir labāk aplūkot, izmantojot nevis NUTS nomenklatūru, 
bet gan LAU 1 un LAU 2 līmeņus. Turklāt ir vērts apsvērt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu 
                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge.
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ES līmenī, tos konkrēti novirzot LAU 1 plānošanas un statistisko reģionu līmeņa uzlabošanai.
Referente uzskata, ka saistībā ar stratēģiju ir nepieciešama visu Eiropu aptveroša krīžu karte, 
kas ļautu novērtēt šos mikroreģionus un izstrādāt tiem domātas kompleksas attīstības 
programmas, kuru pamatā ir visaptveroša starpnozaru pieeja, kas ļauj īstenot nekavējošas 
darbības. Šīs zonas jānosaka, ņemot vērā tām raksturīgās pazīmes, tādas kā: darbavietu 
pieejamība, attālums līdz pilsētu centriem, augsts bezdarba līmenis, nepienācīgi komunālie 
pakalpojumi, pienācīgas infrastruktūras trūkums, zemi ieņēmumi, zems izglītības līmenis, 
nekvalificēti cilvēkresursi, nekvalitatīva transporta infrastruktūra, sociālā spriedze utt.

9. Iestāžu sistēma un finansējums
Jaunas iestādes izveidošana stratēģijas saskaņošanai un uzraudzībai būtu nevajadzīga un 
radītu liekas izmaksas. Uzraudzības, saskaņošanas un kontroles uzdevums jāveic Komisijai, 
un šim mērķim būtu vērts apsvērt jautājumu par Romu darba grupas kā pastāvīgas struktūras 
saglabāšanu. 
Referente uzskata, ka ir būtiski svarīgi, lai stratēģija būtu galvenokārt iekšēja ES stratēģija, un 
ka prioritāro jomu un mērķu pārraudzība jāveic Kopienas struktūrās, sagatavojot gada 
ziņojumu par stratēģiju, novērtējot sasniegtos rezultātus un sagatavojot priekšlikumus 
Padomei. Šajā sakarībā būtu jāizstrādā Vienotā tirgus rezultātu apkopojumam līdzīgs 
mehānisms — Eiropas romu rezultātu apkopojums.

Kopēji, salīdzināmi un uzticami rādītāji ir būtiski svarīgi, lai sagatavotu reālistisku progresa 
analīzi un ievērotu efektīvas uzraudzības prasības. Tāpēc referente iesaka pieņemt Lākenas 
rādītājus1 un tos papildinošus elementus, lai novērtētu sociālo un teritoriālo atstumtību un 
gūtos pamākumus. 

Referente arī uzskata, ka ievērojamu praktisku labumu sniegtu tas, ja tiktu nozīmēta 
administratīva iestāde vai valsts amatpersona, kas darbotos kā „valsts kontaktpunkts” 
stratēģijas mērķu īstenošanai, sniegtu padomus un būtu ideju avots Komisijai, kas uzrauga 
stratēģiju.

Līdzīgi Komisijas ieteikumiem 2 saistībā ar ES 2020 iniciatīvu daļa kohēzijas budžeta līdzekļu 
būtu jāiekļauj stratēģijas izpildes rezervē, kas, no vienas puses, atkāpjoties no ierastās prakses, 
kad lieli līdzekļu devēji palielina savus ienākumus no neizmatotajiem līdzekļiem, un, no otras 
puses, līdzekļus piešķirot konkurences apstākļos atbilstoši kritērijiem, ar kuriem nosaka to, 
cik lielā mērā ieteiktais projekts vai pasākumus atbalsta vai īsteno stratēģijas mērķu, varētu 
sniegt būtiski nepieciešamos līdzekļus un izšķirīgus stimulus stratēģijas īstenošanai.

                                               
1 Skatīt, piemēram, Sociālās aizsardzības komitejas ziņojumu par rādītājiem nabadzības un sociālās atstumtības 
jomā, kas iesniegts izskatīšanai Lākenas Eiropadomes sanāksmē 2001. gada 14. un 15. decembrī.
2 Komisijas paziņojums Nr. 642, 9.11.2010., „Secinājumi piektajā ziņojumā par ekonomikas, sociālo un 
teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne”.


