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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides kogevad romad diskrimineerimist ja/või sagedast 
eelarvamuslikku suhtumist ning seda olukorda halvendab veelgi praegune majandus- ja 
finantskriis, mille tagajärjel väheneb tööhõive; rõhutab, et romade kogukondade 
kaasamine on nii kõikide liikmesriikide kui ka ELi institutsioonide ülesanne; palub 
kõikidel liikmesriikidel teha täiemahulist koostööd ELi ja romade esindajatega, et välja 
töötada ühtne poliitika, milles kasutataks kõiki ELi fondide, eelkõige Euroopa 
Regionaalfondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
kaudu kättesaadavaid rahalisi vahendeid romade paremaks kaasamiseks riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil; palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu tehnilise 
abi taotlustele, mille eesmärk on suurendada kõikide olemasolevate instrumentide 
tõhusust romade kogukondade integreerimiseks;

2. tuletab meelde, et romade sotsiaalseks ja majanduslikuks integreerimiseks on 
kättesaadavad ja kasutatavad Euroopa programmid ja rahalised vahendid, kuid kohalike 
asutuste, kodanikuühiskonna ja võimalike sihtrühmade kõikidel tasanditel on vaja 
parandada teabevahetust, et romad oleksid nendest võimalustest informeeritud; soovitab 
peale selle kasutada ELi olemasolevaid rahalisi vahendeid uute majade ehitamiseks või 
olemasolevate renoveerimiseks ning tehnorajatiste, kommunaalteenuste, sidesüsteemide, 
hariduse, tööturule juurdepääsu meetmete jm täiustamiseks;

3. nõuab ELi vahenditest rahastatavate romade integreerimise projektide korraldajate 
paremat toetamist teabe-, analüüsi- ja heade tavade vahetamise platvormide loomise 
kaudu;

4. tunnistab, et demograafiliste muutuste ja teiste ELi tervikuna mõjutavate protsesside 
ajajärgul tuleks romadele, kes on olnud sajandeid meie ühise pärandi osalised ja 
moodustavad ELis suurima etnilise vähemuse, anda heatasemelise hariduse, korralike 
eluasemete ja töövõimaluste näol stiimulid täielikuks integreerumiseks töökohtadele ning 
osalemiseks arukas, säästvas ja kaasavas majandusarengus, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias, eeskätt vaesuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammis; on 
arvamusel, et sotsiaalne kaasatus on ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamise 
eeltingimus; palub liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohalikel asutustel seda arvesse 
võttes teha nüüd suuremaid jõupingutusi tugevdamaks oma tõhusaid strateegiaid, mille 
sihiks on parandada tõrjutud kogukondadele iseloomulikke olusid (suur vaesus, hariduse 
puudumine ja sotsiaalteenuste vähene kättesaadavus, halvad tervishoiutingimused, 
perekonnaseisudokumentide puudumine, eraldiseisvad ja normidele mittevastavad 
eluasemed, madal tööhõive); see on hädavajalik romade sotsiaalse tõrjutuse tõkestamiseks 
ning edasise integreerimise soodustamiseks liikmesriikides; rõhutab, et tulemuslik 
poliitika kujutab endast eri lähenemisviiside kombinatsiooni, milles võetakse arvesse 
sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi tegureid;

5. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles korraldama teavitamis- ja 
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et täielikult mõistetaks probleemi ning vajadust 
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hõlbustada ja parandada juurdepääsu haridusele ja muudele teenustele ning edendada 
taasintegreerumist tööturule; rõhutab aga vajadust käsitleda romadega seotud küsimusi 
kõikides Euroopa ja liikmesriikide peamistes poliitikavaldkondades struktureeritumalt ja 
süsteemsemalt, et tagada tõhusus, tegelik kaasatus ja jätkusuutlikkus; nõuab, et kõikide 
tasandite poliitikakujundajad konsulteeriksid romade kogukondade ning ühenduste ja 
valitsusväliste organisatsioonidega, kes astuvad välja romade õiguste kaitseks ning 
romade ühiskonda ja tööturule integreerimise eest, ning pööraksid sealjuures erilist 
tähelepanu naistele;

6. kutsub liikmesriike üles välja töötama eri valdkondi hõlmavaid vaesuse vähendamise 
strateegiaid, milles võetaks arvesse tööpuudusest, vaesusest ja tõrjutusest ühtemoodi 
mõjutatud romade kogukonna ja n-ö enamuskogukonna kooseksisteerimise küsimust, mis 
sageli on delikaatne teema; toonitab, et väga tähtsad on stimuleerivad meetmed, millest on 
nähtavat kasu, et julgustada vaeseid sotsiaaltoetustest elamise ja võimaliku mustal turul 
töötamise asemel tööturule sisenema; rõhutab, et ülimalt tähtsad on vastastikust mõistmist 
ja sallivust edendavad programmid;

7. sellega seoses rõhutab vajadust jätkata selliseid ELi programme nagu 
diskrimineerimisvastase võitluse programm Progress ja programm Jasmine, mille kaudu 
tehakse investeeringuid suutlikkuse suurendamisse, ning nõuab, et selliste programmide 
arendamine jätkuks ka pärast 2013. aastat;

8. rõhutab asjaolu, et romade sotsiaalne tõrjutus on väga tugevasti seotud vaesuse ja tõrjutuse
territoriaalse aspektiga, kuna see koondub vähearenenud mikropiirkondadesse, kus on 
terav puudus finantsvahenditest, mida oleks vaja selleks, et anda oma osa lisaks ühenduse 
rahalistele vahenditele, mille jaoks need piirkonnad on kõlblikuks tunnistatud, ja kus väga 
sageli puuduvad haldussuutlikkus ja inimjõud vahendite õigeks kasutamiseks; rõhutab 
vajadust suunata konkreetsed jõupingutused nimelt sellistesse mikropiirkondadesse, mis 
on sageli piirkonnasisesed äärealad, ja lihtsustada oluliselt bürokraatiat, et 
ühtekuuluvuspoliitika raames saaks eraldada võimalikult suures ulatuses vahendeid;

9. hindab positiivselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määruse (EL) nr 
437/2010 sätetega loodud võimalust, millega eluasemete taastamiseks tõrjutud 
kogukondadele nähakse ette kuni 3% Euroopa Regionaalarengu Fondi eriprogrammide 
vahenditest või 2% kogu eraldatud eelarvest; märgib kahetsusega, et seniajani ei ole 
tegevuskavasid muudetud nii, et neis tähtsustataks romade eluasemete küsimust; palub 
liikmesriikidel see uus võimalus struktuurifondide raamistikus kiiresti ja täielikult ära 
kasutada, et tugevdada tulemusliku sotsiaalse kaasamise väljavaateid; kutsub komisjoni 
üles esitama nimetatud määrusega seoses konkreetse tegevuskava rahaliste vahendite 
kasutamise kiirendamiseks ning soovitab komisjonil koostada aruande nende vahendite 
kasutamise kohta; kutsub sellele lisaks liikmesriike üles kasutama romade integreerimise 
programmide väljatöötamisel tõhusalt Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi koosmõju potentsiaali;

10. möönab, et romade kogukonnad kujutavad endast väga heterogeenseid rühmi, millest 
tulenevalt nende puhul ei saa olla ühteainsat strateegiat; soovitab seetõttu liikmesriikide 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel esitada tõhusad integratsioonipoliitilised meetmed 
vastavalt piirkonna eripärale (geograafiline, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline taust); 
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soovitab komisjonil kasutada romade kogukondade kaasamisele aktiivselt kaasa aidanud 
asutuste kogemusi ning soovitab heade tavade ja edukate tegevusmudelite vahetamist 
romade sotsiaalse kaasamise eesmärgil;

11. tuletab meelde, et tulemusliku kaasamise peamiseks eeltingimuseks on kogu ühiskonna ja 
romade kogukonna tehtavad ühised jõupingutused; palub liikmesriikidel seetõttu aidata 
parandada romade elutingimusi ja tööhõivet, ning soovitab, et liikmesriigid ning 
piirkondlikud ja kohalikud asutused – kooskõlas Euroopa Regionaalarengu Fondi 
käsitleva määrusega – integreeriksid tõrjutud kogukondadele uute eluasemete eraldamise 
laiemasse ja terviklikumasse poliitilisse raamistikku, mis hõlmaks vastastikuseid ja 
kahesuunalisi kohustusi, nagu näiteks nn üheskoos ehitamine, mis tähendab romade 
osalemist uute ehitiste ehitamisel ja mõlemapoolseid pingutusi laste koolikohustuse 
täitmise parandamiseks ning tööpuuduse tunduvaks vähendamiseks; liikmesriigid saavad 
sel moel oluliselt kaasa aidata halbades tingimustes elavate tõrjutud rühmade 
eluasemevajaduse konkreetsele lahendamisele; nõuab, et liikmesriigid kasutaksid 
EURoma võrgustikku, et soodustada heade tavade vahetamist;

12. tunnistab, et paberimajanduse keerukus võib osutuda projektide korraldajatele takistuseks; 
rõhutab vajadust tõhustada tööd toetuste taotlemise menetluste lihtsustamiseks; rõhutab 
Euroopa vahendite alakasutamist selles valdkonnas;

13. on seisukohal, et lahenduse üks osa seisneb liikmesriikide täielikus kohustumises tagada 
projektide korraldajatele tõhus toetus ning et liikmesriikidel koos Euroopa Komisjoniga 
tuleb omalt poolt julgustada kohalikke asutusi valima projekte romade integreerimiseks.
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