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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU-strategin för integrering av romer
(2010/2276(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, som behandlar 
icke-diskriminering,

– med beaktande av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen, där människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna 
definieras som Europeiska unionens grundläggande värden,

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, som ger EU behörighet att 
bekämpa social utestängning och diskriminering, främja social rättvisa och socialt skydd 
samt främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning,

– med beaktande av artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen, som erbjuder en rättslig 
grund för EU-åtgärder om målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning
kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå,

– med beaktande av artiklarna 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
som ålägger unionen att – som ett övergripande krav – beakta främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning 
samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå, och att bekämpa all 
diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung,

– med beaktande av artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt 
vilken rådet kan vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av ras 
eller etniskt ursprung,

– med beaktande av artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där 
främjande av sysselsättningen, förbättring av levnads- och arbetsvillkor och ett fullgott 
socialt skydd definieras som mål för unionen och medlemsstaterna,

– med beaktande av artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som 
anger de områden där unionen ska understödja och komplettera medlemsstaternas 
verksamhet, särskilt artikel 153.1 h om integrering av personer som står utanför 
arbetsmarknaden och artikel 153.1 j om kampen mot social utslagning,

– med beaktande av artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(”flexibilitetsklausulen”), som möjliggör lämpliga åtgärder för att nå något av de mål som 
avses i fördragen,

– med beaktande av avdelning XVIII i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som 
behandlar ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, 



PE454.401v01-00 4/14 PR\840832SV.doc

SV

– med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om romernas situation i 
Europeiska unionen1,

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om situationen för de 
romska kvinnorna i Europeiska unionen2,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2007 om tillämpningen av 
direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier3,

– med beaktande av sin resolution av den 31 januari 2008 om en europeisk strategi för 
romer4,

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2009 om romernas sociala situation och 
om att förbättra deras tillträde till arbetsmarknaden i EU5,

– med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2010 om det andra europeiska toppmötet 
om romer6,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung7,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling i arbetslivet8, 

– med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om 
bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt 
strafflagstiftningen9,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 437/2010 av den 
19 maj 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för bostadsinsatser till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper10,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möten i december 2007 och 
juni 2008 och från rådets (allmänna frågor) möte i december 2008,

– med beaktande av rådets (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor) slutsatser om integrering av romer, antagna i Luxemburg den 

                                               
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 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
8 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
9 EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.
10 EUT L 132, 29.5.2010, s. 1.
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8 juni 2009, med särskild hänsyn till de tio gemensamma grundläggande principerna för 
romers integrering, som ingår i bilagan till slutsatserna,

– med beaktande av kommissionens meddelande om integreringen av romerna i samhället 
och i näringslivet (KOM(2010)0133),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om romerna i Europa och 
genomförandet av Europeiska unionens instrument och politik för integrering av romer,
som utgör en framstegsrapport för 2008–20101, 

– med beaktande av det första europeiska toppmötet om romer, som hölls i Bryssel den 
16 september 2008, och av det andra europeiska toppmötet om romer, som hölls i 
Córdoba den 8 april 2010,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, utskottet för regional utveckling samt utskottet för kultur och utbildning 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. En stor del av Europas 10–12 miljoner romer brottas med en oacceptabel social och 
ekonomisk utestängning och utestängning från mänskliga rättigheter.

B. EU har utvecklat en rad användbara verktyg för att gynna integreringen av romer, men 
verktygen är spridda över politikområdena och deras effekter är svåra att mäta.

C. Trots att det finns ett antal samarbetsmekanismer och institutioner har problemen och 
utmaningarna i samband med integreringen av romer hittills inte bemötts effektivt, och 
därför är det inte hållbart att avstå från förändringar.

D. Icke-diskriminering är ofrånkomligt nödvändig, men i sig själv inte tillräcklig för att 
övervinna romernas historiska nackdelar. Man måste därför komplettera 
jämlikhetslagstiftningen och jämlikhetspolitiken genom att ta itu med romernas särskilda 
behov när det gäller att uppfylla och få tillgång till sina mänskliga rättigheter i fråga om 
anställning, boende, hälso- och sjukvård och utbildning med hjälp av en strategi på 
EU-nivå.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå, och rådet att anta, en EU-strategi 
för integrering av romer (nedan kallad strategin) som en vägledande, heltäckande och 
platsbaserad handlingsplan, som förbereds och genomförs på flera nivåer och kan 
utvecklas efter behov. Den bör grundas på de uppgifter, mål, principer och instrument som 
anges i fördragen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, i enlighet med 
hänvisningarna ovan, och på unionens delade befogenheter samt dess stödjande, 
samordnande och kompletterande åtgärder.

                                               
1 SEK(2010)0400.
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2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

a) anta prioriterade områden för strategin, framför allt

– icke-diskriminering och mänskliga rättigheter,

– utbildning,

– sysselsättning,

– boende,

– hälso- och sjukvård, och

– egeninflytande för det romska civila samhället,

b) definiera strategins mål i samband med de prioriterade områdena, framför allt

– åtgärder mot diskriminering samt ökad medvetenhet,

– fördomar, stereotyper, rasism och antiziganism,

– skydd för offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna,

– tillgång till utbildning med kvalitet,

– yrkesutbildning för vuxna och tillgång till livslångt lärande,

– grundläggande vårdinfrastruktur,

– upphävande av segregeringen inom skolorna,

– förskoleverksamhet,

– interkulturell utbildning,

– åtgärder för att förebygga att skol- och högskoleutbildning avbryts,

– gymnasie- och högskoleutbildning,

– kamp mot romernas överrepresentation i särskolor,

– mikrokrediter för företagande och egenföretagande,

– upphävande av segregeringen i fråga om boende och territoriella faktorer,

– boendets infrastruktur- och miljöaspekter,

– tillgång till hälso- och sjukvård med kvalitet och till förebyggande åtgärder,

– minskning av ojämlikheter i hälsan,
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– kapacitetsuppbyggnad,

– aktivt medborgarskap,

– utvidgning, och

– jämställdhet mellan könen.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att strategin stöds och kontrolleras på ett 
insynsvänligt sätt. Det främsta ansvaret bör ligga på de demokratiskt ansvarsskyldiga 
ministrarna i rådet. Strategin bör på intet sätt söndra EU eller skapa splittring bland 
medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

– inta en ledande roll i den strategiska samordningen när det gäller att nå framsteg på de 
prioriterade områdena och uppfylla målen i samband med strategin, i partnerskap med 
medlemsstaterna och i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen,

– ta ansvar för samordning, övervakning, rapportering, underlättande av genomförande 
och uppföljning och på så sätt fylla behovet av ett oberoende organ som omfattar flera 
sektorer och som fungerar som ”extern medlare” som kan bedöma och balansera de 
olika nationella och sektorsvisa intressena på ett sätt som alla kan acceptera,

– regelbundet se över och uppdatera strategin vid behov och söka rådets godkännande av 
ändringarna, 

– beakta de prioriterade områdena och målen för strategin i alla sina relevanta politiska 
initiativ och i sin programplanering, 

– rapportera om framstegen inom strategin och utvärderingen av resultaten och årligen 
informera rådet och parlamentet,

– se till att berörda intressenter och romska grupper från alla nivåer involveras genom 
den europeiska plattformen för romer och samarbeta med de övriga institutionerna, 
medlemsstaterna, regionerna, de internationella finansinstitutionerna, organ för 
länderövergripande programplanering och mellanstatliga organisationer.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i strategin ta med en 
utvidgningsdimension som respekterar alla deltagares status, tydliggör 
kommunikationskanalerna och gör kandidatländer och tänkbara kandidatländer delaktiga.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utse en regeringstjänsteman eller ett 
administrativt organ som ska fungera som ”nationell kontaktpunkt” för strategins 
genomförande.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att använda de utökade och 
detaljerade beståndsdelarna i ”Laekenindikatorerna” i samband med mätning av social och 
territoriell utestängning och utvärdering av framsteg. Den horisontella uppdelningen av 
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”Laekenindikatorerna” måste utvidgas till att omfatta även de minsta statistiska och 
administrativa enheterna (LAU 1 och LAU 2).

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en europeisk kriskarta som 
ringar in, mäter och granskar de mikroregioner i EU där invånarna drabbas hårdast av 
fattigdom och social utestängning, på grundval av följande kännetecken:

– tillgång till arbete,

– avstånd från stadscentrumen,

– hög arbetslöshet,

– otillräckliga offentliga tjänster,

– olämpliga miljövillkor,

– brist på företag i närheten,

– brist på ordentlig infrastruktur,

– låga inkomster,

– låg utbildningsnivå,

– lågt kvalificerade personalresurser,

– dålig eller dyr transportinfrastruktur, och

– sociala spänningar.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att avsätta en andel av medlen för 
sammanhållningspolitiken i nästa fleråriga budgetram för att tillhandahålla tydligt stöd för 
strategin genom att skapa en resultatreserv för EU:s strategi för romerna.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en direkt koppling mellan 
finansieringstilldelning och resultat, genom krav på att en viss procentandel av 
åtagandebemyndigandena i varje nationell preliminär fördelning bör tilldelas som 
resultatreserv i överensstämmelse med bestämmelserna för fonderna.

11. Europaparlamentet understryker att öronmärkt finansiering av strategin bör omfattas av 
konkurrens, enligt definitionen i det kriterium som anger på vilket sätt det föreslagna 
projektet eller den föreslagna åtgärden stöder och genomför målen för strategin.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra den övergripande 
prioriteringen ”marginaliserade befolkningsgrupper” inom ramen för EU:s strukturfonder.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att maximalt utnyttja programmen 
inom målet för europeiskt territoriellt samarbete, till exempel program för 
gränsöverskridande samarbete samt länderövergripande och regionövergripande 
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samarbetsprogram, och att utnyttja de möjligheter som den europeiska grupperingen för 
territoriellt samarbete erbjuder.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

1. Nedärvd utsatthet och fattigdomens gettoisering

Fattigdomens art har under de två senaste årtiondena förändrats dramatiskt i Central- och 
Sydosteuropa, där majoriteten av de europeiska romerna bor. På grund av planekonomiernas 
karaktär av återvändsgränd, de grundläggande ekonomiska omvälvningarna efter 
kommunismens sammanbrott och de nationella ekonomiernas omstrukturering hamnade de 
flesta romerna – tillsammans med andra personer med ursprung i majoriteterna – plötsligt 
utanför arbetsmarknaden och började gradvis fjärma sig från samhället. Romernas 
traditionella samfund upplöstes och de var samtidigt utestängda från social rörlighet, och 
därmed blev de den mest uteslutna undergruppen i samhället. Därför kopplades de nästan 
fullständigt bort från de nationella ekonomierna1.

2. Dynamik i befolkningsutvecklingen

I jämförelse med på liknande sätt utestängda majoritetsbefolkningsgrupper finns det hos den 
romska befolkningen ett särskiljande kännetecken som får tydliga ekonomiska konsekvenser: 
dynamiken i befolkningsutvecklingen. De romska och icke-romska befolkningsgrupperna 
följer omvända tendenser i befolkningsutvecklingen: Medan majoriteten av samhället hastigt 
åldras, ökar romernas andel snabbt. I exempelvis Ungern utgör romerna för närvarande 
uppskattningsvis 6–8 procent av den sammanlagda befolkningen, men enligt vissa 
uppskattningar är vart femte till sjätte nyfött barn romskt, och andelen romer inom den 
ekonomiskt aktiva befolkningen kommer att uppgå till mer än 50 procent 20502. Det är därför 
av vital betydelse att beakta att det å ena sidan sker en stadig ökning av andelen romer inom 
den aktiva befolkning som bär upp socialförsäkringssystemen, och att det å andra sidan ligger 
en enorm potential i att återintegrera den stora arbetslösa befolkningsgruppen på 
arbetsmarknaden.

3. Integreringens fördelar

Att integrera romerna är en nödvändig investering som ger ekonomiska vinster på lång sikt: 
Sett över en period på 20 till 30 år är det billigare att integrera romerna än att upprätthålla 
deras undermåliga socioekonomiska villkor. Om sysselsättningsgraden bland romerna kunde 
höjas till den som råder bland majoriteten skulle den totala sysselsättningsgraden öka med 
5-10 procent, beroende på andelen romer. Med beaktande av följderna för tillväxten av BNP 
skulle detta medföra en avsevärd förbättring för alla indikatorer som grundas på andelen av 
BNP per capita.

Enligt ekonomiska standardmodeller – till exempel Världsbankens3 – är en ökande delaktighet 
på arbetsmarknaden oumbärlig för att underlätta ekonomisk tillväxt, och särskilt krävs 
delaktighet för dem som befinner sig i ekonomiskt aktiv ålder men är arbetslösa. Andelen 
romer som är över 50 år är allmänt lägre än genomsnittet i Europa, medan andelen romer 
under 30 år är mycket högre. Romerna utgör därför en avsevärd och ständigt ökande 

                                               
1 UNDP 2002, The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakien.
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest.
3 DE LAAT, Joost (utg.) 2010 Economic costs of Roma exclusion. Världsbanken.
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procentandel av de resurser som behövs för ökat deltagande på arbetsmarknaden och skulle 
kunna ge upphov till en ökning av nationell BNP med 4–6 procent.

4. Utestängningens kostnader

Genom att inte prioritera romernas integrering slösar medlemsstaterna bort avsevärda 
summor, för att inte tala om samhällets bidrag. Förlusterna omfattar följande:

o De indirekta kostnaderna för förluster inom BNP – till följd av sin sociala utestängning 
kan romerna inte bidra till nationalprodukten.

o Socialt bistånd och socialbidrag samt den socialförsäkring och hälso- och 
sjukvårdsförsäkring som staten erbjuder de fattiga.

o Högre hälso- och sjukvårdskostnader till följd av undermåliga levnadsvillkor.

o Bortkastade utgifter för utbildning – kostnaderna för segregerade skolor eller skolor med 
låg standard som inte kan erbjuda kvalitetsutbildning är bortkastade pengar.

o Extra säkerhetskostnader till följd av den ökade brottslighet som förorsakas av 
socioekonomisk utsatthet.

o Administrativa kostnader för att övervaka flödet av sociala utgifter1.

Kort sagt är det viktigt att bli medveten om att romernas integrering inte bara är en skyldighet 
med tanke på de mänskliga rättigheterna utan också en ekonomisk nödvändighet; den är inte 
bara ett moraliskt imperativ utan ligger också i alla medlemsstaters strikt ekonomiska intresse.

5. Att komplettera lagstiftning och politik för icke-diskriminering

Det återstår fortfarande mycket att göra för att bekämpa diskriminering, vilket framgår av den 
utbredda antiziganismen och av bristerna i genomförandet av de gällande bestämmelserna, 
som antingen inte täcker vissa områden – som exempelvis flerfaldig diskriminering – eller 
också visar sig vara otillräckliga när de genomförs. 

Även om man avskaffade den etniskt grundade diskriminering som definieras i 
EU-direktiven 2000/43 och 2000/78, anser föredraganden att den socioekonomiska 
utestängningen för de flesta romerna fortfarande skulle bestå, eftersom det finns en rad olika 
inbördes förbundna faktorer som orsakar denna diskriminering (t.ex. geografiska nackdelar, 
låg utbildningsnivå eller sammanbrottet för de centralt planerade ekonomierna som lockar till 
sig många lågkvalificerade arbetstagare) samt ofta fysiska hinder (t.ex. långa avstånd till 
tillgängliga arbetsplatser samt brister i transporter och infrastruktur). Åtgärderna för att 
bekämpa diskriminering och rasism är alltså visserligen nödvändiga men i sig själva inte 
tillräckliga för att romerna ska kunna ta sig ur sin historiska eftersläpning2.

                                               
1 MARCINČIN A. och MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion – The key to integration is respect for 
diversity. Open Society Foundation, Bratislava.
2 DE SCHUTTER, O. och VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future, i European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005.
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6. Socioekonomisk integration – en fråga om mänskliga rättigheter

Föredraganden anser att strategin för socioekonomisk integrering av romer inte kommer att 
äventyra utan snarare komplettera lagstiftning och politik mot diskriminering. Med tanke på 
utestängningens omfattning är den allmänna integrationen av romer dessutom i mångt och 
mycket en fråga om mänskliga rättigheter. En stor andel av de europeiska romerna lever under 
så undermåliga förhållanden – de deltar nästan inte alls i det ekonomiska livet, vilket leder till 
att de berövas grundläggande mänskliga rättigheter – att insatserna för att främja deras 
delaktighet i samhället inte kan betraktas som allmänna justeringar av politiken, utan måste 
ses som ett sätt att avhjälpa en av de största bristerna i arbetet med att förverkliga de 
grundlagsstadgade och mänskliga rättigheterna i Europa.

Insatserna på EU-nivå för att minska fattigdomen och den sociala utestängningen bland de 
europeiska romerna måste därför framför allt vara inriktade på att uppnå och främja 
mänskliga rättigheter av andra och tredje graden, så att man kompletterar de rättsligt bindande 
mänskliga rättigheterna av första graden, t.ex. rättigheter i samband med människans 
värdighet, politiska rättigheter och andra individuella rättigheter.

7. Att gå utöver icke-bindande lagstiftning

De flesta EU-åtgärderna till förmån för romer – resolutioner, betänkanden, förklaringar, 
slutsatser och meddelanden – hör till området för icke-bindande lagstiftning och befinner sig 
därför i en rättslig ”gråzon” mellan icke-lagstiftning och positiv rätt1. Flera internationella 
initiativ har utvecklats under senare år, bland annat bra förslag och progressiva idéer, men 
resultatet är något tvivelaktigt och pekar i riktning mot att enbart icke-bindande lagstiftning 
inte är tillräcklig för att främja romernas sociala integrering.

Föredraganden anser att den viktigaste slutsats som kan dras av dessa initiativ är att svulstiga 
politiska paroller aldrig leder till något utan en ordentlig rättslig grund, ekonomiskt stöd och 
ekonomiska incitament samt en EU-mekanism för samordning av åtgärderna från 
intressenterna, som omfattar allt från lokala myndigheter till rådet, och utnyttjar fördelarna 
med styre på olika nivåer.

På grundval av de uppgifter, mål, principer och instrument som anges i fördraget om 
Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (se skälen) samt på grundval av den 
delade behörigheten och unionens stödjande, samordnade och kompletterande åtgärder kan en 
EU-strategi för integrering av romer bli verklighet.

8. Tydlig men inte exkluderande målinriktning

Eftersom etniskt grundad diskriminering bara är en – om än en huvudsaklig – faktor som 
avgör de europeiska romernas socioekonomiska utsatthet (andra faktorer kan t.ex. vara låg 
utbildningsnivå och territoriell utestängning) följer att utestängningen bäst kan förstås om 
man inte betraktar romerna som etnisk grupp utan som ekonomisk målgrupp. I linje med 
principerna nr 2 och 4 i de gemensamma grundläggande principerna för romers integrering, 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, i: International & 
Comparative Law Quarterly 48, s. 901–913. Cambridge.
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som föreskriver en ”tydlig men inte exkluderande målinriktning” och fastställer ”målet om 
integrering”, måste strategin fokusera på dessa gemensamma ekonomiska aspekter av socialt 
utestängda romer i stället för att försöka ta itu med alla sociala problem för varje enskild 
grupp inom den oerhört heterogena europeiska romska befolkningen. Trots att det finns land-
och regionspecifika frågor som exempelvis tillgången till lägerplatser för resandefolk och 
bristen på personlig dokumentation i några länder, finns det extremt stora likheter mellan det 
romska folkets sociala och ekonomiska förhållanden och behov i alla länder.

9. Att möta utestängningens territoriella dimension

Ett slående karaktärsdrag i romernas utestängning är deras marginalisering i samband med 
den territoriella dimensionen.  Den geografiska fördelningen av de sociala nackdelarna ser 
inte likadan ut i alla medlemsstater, men fattigdom och social utestängning finns framför allt i 
underutvecklade mikroregioner som i många av de nya medlemsstaterna huvudsakligen bebos 
av romer. Denna aspekt på utestängningen är för närvarande ”osynlig i statistiken” eftersom 
räckvidden för analys, beslutsfattande och planering är för stor för att man ska kunna 
lokalisera dessa krispunkter som håller på att uppstå i avlägsna regionövergripande områden 
eller i mikroregioner som släpar efter. I de flesta fall kan man inte ta itu med dem inom den 
gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts), men man skulle kunna 
inrikta sig på dem på nivåerna LAU 1 och LAU 2. Det är värt att överväga om man ska 
öronmärka resurser på EU-nivå som särskilt ska användas för att höja de planeringsstatistiska 
regionerna LAU 1 till en högre nivå.

Föredraganden anser att det inom ramarna för strategin behövs en kriskarta över hela Europa 
för att man ska kunna mäta och inrikta sig på dessa mikroregioner med komplexa 
utvecklingsprogram som grundas på ett integrerat sektorsövergripande angreppssätt som 
möjliggör direkta ingripanden. Dessa områden bör ringas in med hjälp av särskiljande 
kännetecken, exempelvis följande: tillgång till arbete, avstånd till stadscentrum, hög 
arbetslöshet, otillräckliga offentliga tjänster, brist på ordentlig infrastruktur, låga inkomster, 
låg utbildningsnivå, lågt kvalificerade personalresurser, dålig transportinfrastruktur, sociala 
spänningar med mera.

10. Institutionella ramar och finansiering

Att inrätta ett nytt organ för samordning av och tillsyn över strategin vore onödigt och skulle 
skapa oekonomiska allmänna omkostnader. Tillsyns-, samordnings- och 
övervakningsuppgifterna måste fullgöras av kommissionen. För detta ändamål vore det värt 
att överväga om man ska bibehålla arbetsgruppen om romer som ett permanent organ. 

Föredraganden anser att det är ofrånkomligt att strategin framför allt ska vara en EU-intern 
strategi och att den allmänna tillsynen över prioriterade områden och mål ska ligga inom 
gemenskapens struktur, tillsammans med årsrapporter om hur strategin fortskrider, 
utvärdering av dess resultat och förslag till rådet. I detta avseende skulle man kunna ta fram 
en resultattavla för EU-strategin för romer, en mekanism som liknar resultattavlan för den inre 
marknaden.

Gemensamma, jämförbara och tillförlitliga indikatorer är av central betydelse för att man ska 
kunna lägga fram en realistisk analys av framstegen och uppfylla kravet på effektiv 
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övervakning. Föredraganden rekommenderar därför att man antar ”Laekenindikatorerna”1 och 
deras kompletterande beståndsdelar för mätning av social och territoriell utestängning och 
utvärdering av framsteg. 

Vidare menar föredraganden att det skulle medföra avsevärda praktiska fördelar att utse ett 
administrativt organ eller en regeringstjänsteman med uppgift att fungera som ”nationell 
kontaktpunkt” för genomförandet av målen i strategin och som källa till rådgivning och
reflektion åt kommissionen, som ska utöva tillsyn över strategin.

I likhet med kommissionens rekommendationer2 i fråga om initiativet EU 2020 bör en del av 
sammanhållningsbudgeten avsättas i form av en resultatreserv för strategin, som skulle kunna 
tillhandahålla vitala resurser och avgörande incitament för genomförandet av strategin – å ena 
sidan genom att man frångår generell praxis med stora bidragsgivare som maximerar 
återbetalningen från de outnyttjade medlen, å andra sidan genom att man tilldelar medel på 
grundval av konkurrens som definieras med hjälp av det kriterium som anger på vilket sätt det 
föreslagna projektet eller den föreslagna åtgärden stöder och genomför målen för strategin.

                                               
1 Se exempelvis rapporten från kommittén för socialt skydd om indikatorer på områdena fattigdom och social 
utestängning, som lades fram för Europeiska rådet i Laeken den 14–15 december 2001.
2 Kommissionens meddelande KOM(2010)0642 av den 9 november 2010, Slutsatserna i den femte rapporten om 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: sammanhållningspolitikens framtid.


