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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji EU o vključevanju Romov
(2010/2276(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 21 Listine o temeljnih pravicah, ki govori o nediskriminaciji,

– ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, ki človeško dostojanstvo, svobodo, 
demokracijo, enakost, načelo pravne države in spoštovanje človekovih pravic opredeljuje 
kot temeljne vrednote Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji, po katerem je naloga Unije, da se bori 
proti socialni izključenosti in diskriminaciji, spodbuja socialno pravičnost in varstvo ter 
spodbuja ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo,

– ob upoštevanju člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji, ki določa pravno podlago za 
ukrepanje Unije, če države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo 
doseči, ampak se lažje dosežejo na ravni Unije,

– ob upoštevanju členov 9 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki Uniji nalagata, da 
horizontalno upošteva spodbujanje visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanje ustrezne 
socialne zaščite, boj proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja, 
usposabljanja in varovanja človekovega zdravja, pa tudi boj proti diskriminaciji na 
podlagi rase ali narodnosti,

– ob upoštevanju člena 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije, po katerem Svet lahko 
sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi rase ali narodnosti,

– ob upoštevanju člena 151 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki spodbujanje 
zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev ter ustrezno socialno 
zaščito določa kot cilje Unije in držav članic,

– ob upoštevanju člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa področja, na 
katerih Unija podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic, in zlasti člena 153(1)(h) o 
vključevanju oseb, ki so izključene s trga dela, in člena 153(1)(j) o boju proti socialni 
izključenosti,

– ob upoštevanju člena 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije („klavzula o 
fleksibilnosti“), po katerem se zaradi doseganja enega od ciljev iz Pogodb lahko sprejmejo 
ustrezni ukrepi,

– ob upoštevanju naslova XVIII Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki obravnava 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o položaju Romov v Evropski uniji1,

                                               
1 P6_TA(2005)0151.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o položaju romskih žensk v Evropski 
uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2007 o uporabi Direktive 2004/38/ES 
o pravici državljanov Evropske unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 31. januarja 2008 o evropski strategiji za Rome3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2009 o socialnem položaju Romov in 
njihovem boljšem dostopanju do trga dela v EU4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o drugem evropskem vrhu o 
Romih5,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost6,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu7, 

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju 
proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi8,

– ob upoštevanju uredbe (EU) št. 437/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 
2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede upravičenosti posegov na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih 
skupnosti9,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z zasedanj decembra 2007 in junija 2008 ter 
sklepov Sveta za splošne zadeve decembra 2008;

– ob upoštevanju sklepov sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov, sprejetih v Luxembourgu 8. junija 2009, in prav posebej desetih skupnih 
temeljnih načel o vključevanju Romov, ki so priloženi sklepom, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o socialnem in ekonomskem vključevanju Romov v 
Evropi (KOM(2010)0133),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije „Romi v Evropi: izvajanje instrumentov 

                                               
1 P6_TA(2006)0244.
2 P6_TA(2007)0534.
3 P6_TA(2008)0035.
4 P6_TA(2009)0117.
5 P7_TA(2010)0085.
6 UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
7 UL L 303, 02.12.2000, str. 16.
8 UL L 328, 06.12.2008, str. 55.
9 UL L 132, 29. 5.2010, str. 1.
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in politik Evropske unije za vključevanje Romov – poročilo o napredku 2008–2010“1

– ob upoštevanju prvega evropskega vrha o Romih v Bruslju 16. septembra 2008 in drugega 
evropskega vrha o Romih v Cordobi 8. aprila 2010,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za regionalni razvoj 
ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A7-0000/2010),

A. ker se velik del 10–12 milijonov Romov v Evropi bori proti nevzdržni stopnji socialne in 
ekonomske izključenosti ter preprečevanju uživanja človekovih pravic,

B. ker je Unija razvila številne uporabne instrumente za spodbujanje vključevanja Romov, 
vendar so ti razpršeni po političnih področjih, zato je njihovo učinkovanje težko izmeriti,

C. ker kljub številnim mehanizmom sodelovanja in ustanovam težave in izzivi v zvezi z 
vključevanjem Romov še vedno čakajo učinkovite rešitve in je zato nevzdržno, da bi 
ohranjali stanje, kakršno je,

D. ker nediskriminacija – čeprav je nujno potrebna – sama po sebi ni dovolj za odpravo 
zgodovinskih ovir za Rome, in ker je zato nujno, da se zakonodaja in politike o enakosti 
dopolnijo tako, da se bo na posebne potrebe Romov glede uresničevanja in dostopanja do 
človekovih pravic zaposlovanja, reševanja stanovanjskega vprašanja, zdravstva in 
izobraževanja možno odzvati s strategijo na ravni Unije,

1. poziva Komisijo, naj predlaga, in Svet, naj sprejme strategijo EU o vključevanju Romov
(v nadaljevanju: strategija za Rome), ki bo kot okviren, vključujoč in krajevno opredeljen 
akcijski načrt pripravljena in izvedena večplastno in se bo po potrebi lahko razvijala; 
temeljila naj bi na nalogah, ciljih, načelih in instrumentih, ki jih določajo Pogodbi in 
Listina o temeljnih pravicah, navedene zgoraj, in na deljeni pristojnosti, pa tudi na 
podpori, usklajevanju in dopolnilnih ukrepih Unije;

2. poziva Komisijo, naj:

(a) sprejme prednostna področja strategije za Rome, predvsem pa naslednja:

– nediskriminacija in človekove pravice, 

– izobraževanje, 

– zaposlovanje, 

– stanovanjsko vprašanje, 

– zdravstveno varstvo in 

                                               
1 SEC(2010) 400.
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– krepitev vloge civilne družbe Romov;

(b) opredeli cilje strategije za Rome, vezane na prednostna področja, predvsem pa 
naslednja: 

– ukrepi za preprečevanje diskriminacije in ozaveščanje,

– predsodki, stereotipi, rasizem in nestrpnost do Romov, 

– zaščita žrtev zlorab človekovih pravic,

– dostop do kakovostnega izobraževanja, 

– poklicno usposabljanje odraslih in dostop do vseživljenjskega učenja, 

– osnovna varstvena infrastruktura, 

– odprava rasne diskriminacije v šoli,

– izobraževanje v zgodnjem otroštvu, 

– medkulturno izobraževanje, 

– ukrepi za preprečevanje osipa v šolanju in učnega neuspeha, 

– srednješolsko, višje- in visokošolsko izobraževanje, 

– preprečevanje prevelike zastopanosti Romov v posebnih šolah, 

– mikroposojila za podjetništvo in samozaposlovanje, 

– stanovanja in ozemeljska kohezija,

– reševanje infrastrukturnih in okoljskih vidikov stanovanj,

– dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva in preventivni ukrepi, 

– zniževanje zdravstvenih neenakosti,

– krepitev zmogljivosti, 

– dejavno državljanstvo, 

– širitev, 

– enakosti med spoloma;

3. poudarja, kako pomembno je, da je strategija za Rome deležna pregledne podpore in 
nadzora, pri čemer prvenstvena odgovornost leži na demokratično odgovornih ministrih 
v Svetu, in poudarja, da strategija nikakor ne bi smela biti privesti do delitev znotraj 
Unije in ustvarjati razkola med državami članicami;
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4. poziva Komisijo, naj:

– prevzame vodilno vlogo pri strateškem usklajevanju za doseganje napredka pri 
prednostnih področjih in izpolnitvi ciljev v zvezi s strategijo za Rome, in to v 
partnerskem sodelovanju z državami članicami in v skladu z načelom subsidiarnosti,

– prevzame odgovornost za usklajevanje, spremljanje, poročanje, pomoč pri izvajanju in 
potrebnih nadaljnjih ukrepih, zato vzpostavi neodvisno večsektorsko telo, ki bo 
nastopalo kot „zunanji organizator“ in bo lahko ocenilo in uravnotežilo različne 
nacionalne in sektorske interese na način, ki bo sprejemljiv za vse,

– strategijo za Rome redno pregleduje in posodablja, spremembe pa predloži Svetu v 
odobritev, 

– upošteva prednostna področja in cilje strategije za Rome pri vseh ustreznih političnih 
pobudah in programskem načrtovanju, 

– poroča o tem, kako strategija napreduje, in ocenjuje dosežke, Svet in Parlament pa o 
tem obvešča vsako leto,

– zagotovi, da bodo prek evropske platforme za Rome vključene vse zainteresirane 
strani, ki delujejo na tem področju, in romske skupnosti z vseh ravni, in da bo 
partnersko sodelovala z drugimi institucijami, državami članicami in regijami, 
mednarodnimi finančnimi ustanovami, prehodnimi programskimi organi in 
medvladnimi organizacijami;

5. poziva Komisijo, naj v strategijo za Rome vgradi dimenzijo širitve, upošteva status vseh 
udeležencev in pojasni komunikacijske kanale, v to pa vključi države kandidatke in možne 
kandidatke;

6. poziva države članice, naj imenujejo vladnega uradnika ali upravno telo, ki bo nastopalo 
kot nacionalna kontaktna točka za izvajanje strategije;

7. poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta obsežnejša in natančnejša dopolnila laekenskih 
kazalnikov za merjenje socialne in ozemeljske izključenosti ter oceno napredka; poudarja, 
da je treba horizontalne razdelitve laekenskih kazalnikov razširiti tudi na najmanjše 
statistično-upravne enote (LAU 1 in LAU 2);

8. poziva Komisijo, naj pripravi evropski krizni zemljevid, ki bo identificiral, izmeril in 
prikazal mikro regije v Uniji, kjer revščina in socialna izključenost prebivalce najbolj 
prizadevata, izdelan pa bo na osnovi naslednjih atributov:

– dostopnost delovnih mest, 

– oddaljenost od mestnih središč, 

– visoka stopnja brezposelnosti,

– neustrezne javne storitve,
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– neprimerni okoljski pogoji, 

– bližina podjetij,

– pomanjkanje ustrezne infrastrukture, 

– nizki dohodki,

– nizka stopnja izobrazbe,

– nizko kvalificirani človeški viri, 

– slaba/draga prometna infrastruktura, 

– socialna trenja;

9. poziva Komisijo in Svet, naj določen del sredstev za kohezijsko politiko v okviru 
večletnega finančnega načrta dodelita kot izrecno podporo strategiji za Rome in v ta 
namen za strategijo oblikujeta posebno rezervo za uspešne projekte;

10. poziva Komisijo, naj vzpostavi neposredno vez med dodeljevanjem sredstev in 
doseženimi rezultati, zato pa zahteva, da se določen odstotek odobritev za prevzem 
obveznosti, predvidenih v okvirni razporeditvi za posamezno državo, v skladu s pravili, ki 
veljajo za sklad, dodeli kot rezerva za uspešnost;

11. poudarja, da bi bilo prav, da so namenska sredstva za strategijo za Rome razpoložljiva 
konkurenčno glede na merilo, ali predlagani projekt ali poseg podpira in izvaja cilje 
strategije;

12. poziva države članice, naj v okviru strukturnih skladov EU izvajajo horizontalno 
prednostno nalogo „obrobne skupnosti“;

13. poziva Komisijo in Svet, naj v kar največji meri uporabita programe znotraj cilja 
evropskega teritorialnega sodelovanja, kot so programi za čezmejno sodelovanje, 
programi transnacionalnega sodelovanja in programi za sodelovanje med regijami, in naj 
izkoristita možnosti, ki jih ponuja evropsko združenje za teritorialno sodelovanje;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV
1. Prenašanje prikrajšanosti iz roda v rod in getoizacija revščine
V srednji in jugovzhodni Evropi, kjer živi velika večina evropskih Romov, se je narava 
revščine v zadnjih dveh desetletjih dramatično spremenila. Zaradi zaprtosti planskega 
gospodarstva, elementarnih gospodarskih pretresov, ki so sledili padcu komunizma in 
prestrukturiranju nacionalnih gospodarstev, je večina Romov, kot tudi pripadnikov večinske 
narodnosti, nenadoma izpadla iz trga dela in začela postopno drseti na rob družbe. Razbitje 
tradicionalnih skupnosti je potekalo vzporedno z njihovo izključitvijo iz socialne mobilnosti, 
zaradi česar so Romi postali najbolj izključena družbena podskupina in posledično skoraj 
popolnoma izločeni iz nacionalnih gospodarstev1. 

2. Demografska dinamika
Romsko populacijo od podobno izključenih večinskih skupnosti loči posebna značilnost z 
izrazitimi gospodarskimi posledicami: demografska dinamika. Za romsko in neromsko 
populacijo je značilen obrnjen demografski trend: medtem ko se večinska družba naglo stara, 
se delež Romov hitro povečuje. Na Madžarskem naj bi Romi trenutno predstavljali 6–8 
odstotkov celotnega prebivalstva. Po nekaterih ocenah je Rom vsak peti do šesti 
novorojenček, delež Romov v delovno aktivnem prebivalstvu pa naj bi do leta 2050 presegel 
50 odstotkov2. Zato je zelo pomembno po eni strani upoštevati stalno naraščajoči delež 
Romov v aktivni populaciji, ki nosi breme sistema socialne varnosti, po drugi strani pa 
ogromen potencial, ki ga predstavlja ponovna vključitev številčno močnega deleža 
nezaposlenega prebivalstva na trg dela.

3. Prednosti vključevanja
Vključevanje Romov je nujna in finančno koristna dolgoročna naložba: gledano 20–30 let 
vnaprej, je ceneje Rome vključiti v družbo, kot pa vzdrževati njihove socialno-ekonomske 
razmere, ki ne izpolnjujejo standardov. Če bi stopnjo zaposlenosti med Romi dvignili na 
raven zaposlenosti večine, bi se skupna stopnja zaposlitve dvignila za 5–10 %, odvisno od 
deleža romskega prebivalstva. To bi vplivalo na višji BDP in bi sprožilo znatno izboljšanje 
vseh kazalnikov, ki temeljijo na odstotku BDP na prebivalca.

Upoštevajoč standardne gospodarske modele, na primer model Svetovne banke3, je povečanje 
udeležbe na trgu dela – zlasti brezposelnih oseb iz skupine delovno aktivnega prebivalstva –
nujno potrebno za dvig gospodarske rasti. Delež Romov, starejših od 50 let, je pod evropskim 
povprečjem, medtem ko je delež mlajših od 30 let znatno višji. Romi torej predstavljajo 
pomemben in stalno naraščajoč odstotek potrebnih virov za povečanje udeležbe na trgu dela 
in bi lahko prinesli 4–6 % povečanje nacionalnih BDP.

4. Stroški izključenosti
Dejstvo, da države članice na vključevanje Romov ne gledajo kot na prednostno nalogo, 
pomeni, da zaradi tega izgubljajo znatne količine finančnih sredstev, da o socialnih prispevkih 
                                               
1 Program Združenih narodov za razvoj 2002 "Past odvisnosti – kako se ji izogniti – Romi v srednji in vzhodni 
Evropi", regionalno poročilo o človekovih pravicah, Bratislava, Slovaška 
2 CEMI 2006 „Makroravnovesje in rast“. Central European Management Intelligence, Budimpešta
3 DE LAAT, Joost ur. 2010 Economic costs of Roma exclusion (Ekonomski stroški izključevanja Romov) 
Svetovna banka
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sploh ne govorimo. Izgube vključujejo:
o posredne stroške izgube BDP – zaradi socialne izključenosti brezposelni Romi ne 

prispevajo k domačemu proizvodu,
o socialno varstvo in socialne ugodnosti ter socialno in zdravstveno zavarovanje, ki jih 

država nudi revnim,
o večje stroške zdravstvenega varstva, ki so posledica podstandardnih življenjskih pogojev,

o brezplodne stroške za izobraževanje – stroški za segregirane šole in/ali šole z nižjim 
izobrazbenim standardom, ki ne omogočajo kakovostne izobrazbe, pomenijo zapravljanje 
denarja,

o dražje zagotavljanje varnosti zaradi večje stopnje kriminala, ki jo povzroča socialno-
ekonomska prikrajšanost;

o upravne stroške nadzora nad odhodki za socialno varstvo1.

Skratka, pomembno se je zavedati, da socialno vključevanje Romov ni le dolžnost, ki izhaja iz 
spoštovanja človekovih pravic, temveč tudi ekonomska nujnost. Ni le moralna dolžnost, 
temveč je v neposrednem finančnem interesu vseh držav članic.

5. Dopolnjevanje med nediskriminatorno zakonodajo in politikami
Pri nediskriminaciji je treba narediti še veliko, če upoštevamo razširjenost nestrpnosti do 
Romov in nezadostno izvajanje obstoječih predpisov, ki bodisi ne zajemajo nekaterih področij 
(denimo večplastna diskriminacija) bodisi se pri njihovem izvajanju izkaže, da so neustrezni. 
Poročevalka vseeno meni, da bi se socialno-ekonomska izključenost večine Romov ohranila 
tudi, če bi bila diskriminacija na podlagi etnične pripadnosti – kot jo opredeljujeta direktivi 
2000/43 in 2000/78 – že odpravljena, to pa zaradi mnogoterih soodvisnih dejavnikov, ki jo 
sprožajo (na primer: zemljepisne ovire, pomanjkljiva izobrazba ali propad centralno-
planskega gospodarstva, ki je privabljal številne nizkokvalificirane delavce), pogosto pa tudi 
fizične ovire (na primer oddaljenost dostopnih delovnih mest, pomanjkljiv prevoz in 
infrastruktura). Iz tega sledi, da so protidiskriminacijski ukrepi in boj proti rasizmu sicer 
nujni, vendar pa za odpravo zgodovinskega zaostanka romske manjšine ne zadoščajo2.

6. Socialno-ekonomsko vključevanje kot vprašanje človekovih pravic
Poročevalka je prepričana, da strategija za socialno-ekonomsko vključevanje Romov ne bo 
ogrozila nediskriminacijskih zakonov in politik, ampak jih bo nasprotno dopolnila. Glede na 
obseg izključenosti je celovito vključevanje Romov pravzaprav predvsem vprašanje 
človekovih pravic. Velik delež evropskih Romov živi v tako podstandardnih razmerah 
(popolnoma so izločeni iz gospodarstva, kar ima za posledico tudi izključitev iz temeljnih 
človekovih pravic), da spodbujanja socialne vključenosti ne moremo obravnavati le v okviru 
izboljšav splošne politike, temveč kot zapolnitev ene od največjih vrzeli v izpolnjevanju 
                                               
1 MARCINČIN A. in MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity 
(Stroški nevključevanja - Spoštovanje drugačnosti je ključno za integracijo.) Open Society Foundation, 
Bratislava
2 DE SCHUTTER, O. in VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers (Sedanjost in morebitna prihodnost v Evropskih 
dokumentih o raznolikosti in avtonomiji) EDAP 2/2005
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ustavnih in človekovih pravic v Evropi.
Prizadevanja na ravni EU za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti evropskih Romov
je zato treba osredotočiti na izpolnjevanje in spodbujanje druge in tretje generacije človekovih 
pravic, v dopolnitev pravno izvršljive prve generacije človekovih pravic, na primer pravice v 
zvezi s človeškim dostojanstvom, politične pravice in druge pravice posameznika. 

7. Preseganje nezavezujočega prava
Večina ukrepov Unije v podporo Romom – resolucije, poročila, izjave, sklepi in sporočila –
spadajo v kategorijo nezavezujočega prava in predstavljajo pravno sivo območje med ne-
pravom in pozitivnim pravom1. V zadnjih nekaj letih je prišlo do nekaj mednarodnih pobud z 
dobrimi predlogi in naprednimi idejami, ki pa so dale precej negotove rezultate, kar opozarja 
na to, da za spodbujanje socialnega vključevanja Romov zgolj nezavezujoče pravo ni dovolj. 
Po mnenju poročevalke je osnovna ugotovitev po teh pobudah, da se blagozvočne politične 
krilatice ne bodo nikoli uresničile brez primerne pravne osnove, finančne podpore in spodbud 
ali mehanizma Unije za usklajevanje ukrepov zainteresiranih strani od lokalnih uprav do 
Sveta v podporo prednostim večravenskega upravljanja. 
Strategija EU za socialno vključevanje Romov lahko zaživi na podlagi nalog, ciljev, načel in 
instrumentov, ki jih določata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske 
unije, pa tudi Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (glej sklicevanja), in na osnovi 
skupnih pristojnosti, pa tudi podpore, usklajevanja in dopolnilnih ukrepov Unije. 

8. Izrecna vendar ne izključna ciljna naravnanost
Glede na to, da je diskriminacija na podlagi etnične pripadnosti le en – resda zelo pomemben 
– dejavnik pri določitvi socialno-ekonomske prikrajšanosti – kot še slaba usposobljenosti in 
ozemeljska izključenost –, izključenost Romov lahko še najboljše opredelimo, če jih ne 
štejemo kot etnično, ampak kot ekonomsko ciljno skupino. Skladno z načeloma 2 in 4 
skupnih temeljnih načel pri vključevanju Romov, ki narekujeta izrecno, vendar ne izključno 
ciljno naravnanost in umeščanje Romov v osrednje tokove družbe, se mora strategija za Rome 
osredotočati na skupne gospodarske značilnosti socialno izključenih Romov, namesto da bi 
poskušala reševati vse socialne težave, ki jih trpijo posamezne skupine izjemno heterogene 
romske populacije v Evropi. Ne glede na specifična vprašanja v posamezni državi ali regiji 
(na primer počivališča za potujoče skupine ali pomanjkljiva osebna dokumentacija v nekaterih 
državah), so si socialne in ekonomske razmere in potrebe romskih skupnosti v vseh državah 
zelo podobne.

9. Obravnava ozemeljske izključenosti
Očitna značilnost izključenosti Romov je njihova ozemeljska marginalizacija. Zemljepisna 
porazdelitev socialnih pomanjkljivosti se po državah članicah razlikuje, vseeno pa sta 
revščina in socialna izključenost veliko pogostejši v slabo razvitih mikro regijah, ki so v 
mnogih od novih držav članic pretežno poseljene z Romi. Ta vidik izključenosti je trenutno 
„statistično neopazen“, ker se analize, odločitve in načrtovanje opravljajo na preširokem 
vzorcu, da bi ta kritična mesta lahko zasledili, saj so v obrobnih območjih znotraj posameznih 
regij ali v mikro regijah, ki zaostajajo v razvoju. V večini primerov jih po nomenklaturi 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law (Razmišljanja o odnosu 
med pogodbami in nezavezujočimi akti) v reviji: International & Comparative Law Quarterly 48 str.901-913. 
Cambridge



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

SL

NUTS ni mogoče zaznati, lahko pa bi jih obravnavali na ravni LAU 1 in LAU 2. Veljalo bi 
razmisliti o namenskih sredstvih na ravni Unije, ki bi bili namenjeni prav pospešitvi razvoja 
plansko-statističnih regij LAU 1.
Poročevalka je prepričana, da je v okviru strategije za Rome potreben vseevropski krizni 
zemljevid, ki bi meril in prikazoval mikro regije s kompleksnimi razvojnimi programi, 
osnovanimi na medsektorskem celostnem pristopu, in bi omogočal takojšnje posege. Ta 
območja bi morali opredeljevati po jasnih atributih, kot so: dostopnost delovnih mest, 
oddaljenost od mestnih središč, visoka stopnja brezposelnosti, neustrezne javne storitve, 
pomanjkanje ustrezne infrastrukture, nizek dohodek, nizka stopnja izobrazbe, 
nizkokvalificirani človeški viri, slaba prometna infrastruktura, socialna trenja ipd.

10. Institucionalni okvir in sredstva
Ustanoviti nov organ za usklajevanje in nadzor strategije za Rome bi bilo nepotrebno in bi 
vodilo v nepotrebne stroške. Nalogo nadzora, usklajevanja in spremljanja naj opravlja 
Komisija, vseeno pa bi bilo pametno razmisliti, da se kot stalni organ ohrani projektna 
skupina za Rome. 
Po mnenju poročevalke je nujno, da se strategija za Rome predvsem obravnava kot ena od 
notranjih strategij Unije, splošni nadzor nad prednostnimi področji in cilji pa se mora izvajati 
znotraj struktur Skupnosti z letnim poročilom o napredku strategije in ocenjevanjem 
rezultatov in predlogov Sveta. V tem smislu bi lahko po zgledu točkovne tabele enotnega trga 
razvili nekakšno točkovno tabelo evropske strategije za Rome. 

Skupni, primerljivi in zanesljivi kazalniki so izredno pomembni za realistično analizo 
napredka in izpolnjevanje zahtev o učinkovitem spremljanju. Poročevalka zato priporoča, da 
se laekenski kazalniki1 in njihova dopolnila sprejmejo kot osnova za izmero socialne in 
ozemeljske izključenosti ter za oceno napredka. 

Poročevalka dalje meni, da bi bilo s praktičnega vidika koristno, če se kot nacionalna 
kontaktna točka za izvajanje ciljev strategije imenuje posebno upravno telo ali vladni uradnik, 
ki bo nekakšen vir nasvetov in idej v pomoč Komisiji pri nadziranju strategije.
Podobno kot v priporočilih Komisije2 za pobudo EU 2020 bi se moral del kohezijskih 
sredstev pri izvajanju strategije nameniti za posebno rezervo za uspešne projekte, s čimer bi se 
– na eni strani izhajajoč iz splošne prakse, da veliki vlagatelji želijo čim večji povratek 
neporabljenih sredstev, in na drugi, da se sredstva dodelijo konkurenčno po merilu, ali 
predlagani projekt ali poseg podpira in izvaja cilje strategije – zagotovili nujno potrebni viri in 
odločilne spodbude za izvajanje strategije. 

                                               
1 Glej npr. poročilo odbora za socialno zaščito o kazalnikih na področju revščine in socialne izključenosti, ki je 
bil pripravljen za Evropski svet v Laeknu 14. in 15. decembra 2001.
2 Sporočilo Komisije 642 z dne 9. 11. 2010 Sklepi petega poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji: 
Prihodnost kohezijske politike


