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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että romaneja syrjitään ja/tai heihin suhtaudutaan yleisesti ennakkoluuloisesti 
useissa jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään, koska se aiheuttaa työttömyyttä; korostaa, että romaniväestön osallistaminen 
on sekä kaikkien jäsenvaltioiden että EU:n toimielinten vastuulla; kehottaa jäsenvaltioita 
toimimaan täydessä yhteistyössä EU:n ja romaniväestön edustajien kanssa sellaisten 
yhtenäisten toimintalinjojen käyttöönottamiseksi, joiden avulla voidaan hyödyntää 
kaikkea EU:n rahoitusta ja varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR:n), Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR:n) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(EAFRD:n) varoja siten, että romaniväestön osallistamista edistetään kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla; kehottaa komissiota kiinnittämään erityishuomiota 
pyyntöihin saada teknistä apua, jolla voidaan parantaa kaikkien tarjolla olevien, 
romaniyhteisöjen integroimiseen tarkoitettujen välineiden tehokkuutta; 

2. palauttaa mieleen, että romanien sosiaalista ja taloudellista integroimista varten on 
saatavilla unionin ohjelmia ja rahoitusta, mutta paikallisviranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan ja kyseisten ohjelmien ja rahoituksen mahdollisten kohderyhmien 
keskinäistä tiedonkulkua on parannettava kaikilla tasoilla siten, että romanit saavat tietoa 
niistä; kehottaa lisäksi hyödyntämään saatavilla olevia EU-varoja uusien talojen 
rakentamiseen tai vanhojen kunnostamiseen sekä teknisen infrastruktuurin, julkisten 
laitosten, viestintäjärjestelmien, koulutuksen ja työmarkkinoille pääsyn parantamiseen;

3. kehottaa tukemaan tehokkaammin romanien integroimiseen tarkoitettuun unionin 
rahoitukseen oikeutettujen hankkeiden vetäjiä luomalla foorumeja tiedonjakoa, tiedon 
analysoimista ja hyvien käytänteiden vaihtamista varten;

4. tunnustaa, että väestörakenteellisen muutoksen ja muiden kaikkialla EU:ssa vaikuttavien 
prosessien aikoina romaniväestölle, joka on ollut osa kulttuuriperintöämme vuosisatojen 
ajan ja on EU:n suurin etninen vähemmistö, olisi suotava laadukkaan koulutuksen, 
kunnollisten asuntojen ja työnsaantimahdollisuuksien avulla kannustimia integroitua 
täydesti työelämään ja myötävaikuttaa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
taloudelliseen kehitykseen, kuten Eurooppa 2020 -strategiassa ja erityisesti Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumialoitteessa kaavaillaan; katsoo, että sosiaalinen osallistaminen 
on Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen edellytys; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia tehostamaan nyt toimiaan 
parantamalla strategioitaan syrjäytyneille ryhmille tyypillisten olosuhteiden (ankara 
köyhyys, koulutuksen puute ja puutteelliset mahdollisuudet käyttää julkisia palveluita, 
heikko terveys, väestörekisteriasiakirjojen puute, eriytynyt ja heikko asuntokanta ja 
alhainen työllisyys) korjaamiseksi, koska se on välttämätöntä, jotta voidaan torjua 
romaniväestön sosiaalista syrjäytymistä ja myötävaikuttaa näiden entistä parempaan 
integroitumiseen jäsenvaltioissa; korostaa, että mainittujen toimien onnistuminen 
edellyttää monipuolisia lähestymistapoja siten, että otetaan huomioon sosiaaliset ja 
taloudelliset sekä kulttuuriin liittyvät tekijät;
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5. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia edistämään tiedotus- ja 
valistuskampanjoita, joiden avulla varmistetaan, että ongelma tiedostetaan täysin, 
helpotetaan koulutuksen ja muiden palvelujen saatavuutta ja edistetään paluuta 
työmarkkinoille; korostaa kuitenkin, että romaneja koskevat kysymykset on sisällytettävä 
jäsennellymmin ja järjestelmällisemmin kaikkiin EU:n ja kansallisen tason 
asiaankuuluviin toimintalinjoihin siten, että varmistetaan tehokkuus, aito osallistaminen ja 
kestävyys; kehottaa poliittisia päättäjiä kaikilla tasoilla kuulemaan romaniyhteisöjä ja 
-järjestöjä sekä kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät puolustamaan romanien oikeuksia ja 
huolehtimaan heidän sosiaalisesta uudelleenintegroitumisestaan ja paluustaan 
työmarkkinoille, ja keskittymään erityisesti naisiin;

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään köyhyyden vähentämisen monialaisen strategian, jossa 
otetaan huomioon, että romani- ja valtaväestön rinnakkaiselo on yleensä arkaluonteinen 
asia, koska molemmat kärsivät työttömyydestä, köyhyydestä ja syrjäytymisestä; korostaa 
sellaisten kannustavien toimien merkitystä, joilla vähävaraisia kannustetaan konkreettisten 
etujen avulla siirtymään työmarkkinoille sosiaaliavun ja mahdollisen harmaan talouden 
työpaikkojen varassa elämisen sijasta; korostaa, että keskinäistä ymmärrystä ja 
suvaitsevaisuutta edistävät ohjelmat ovat äärimmäisen tärkeitä;

7. korostaa tässä yhteydessä tarvetta jatkaa EU:n ohjelmia, kuten syrjinnän torjumiseen 
tähtäävää Progress-ohjelmaa ja valmiuksien kehittämiseen tähtäävää Jasmine-ohjelmaa, ja 
kehottaa kehittämään tämäntyyppisiä ohjelmia edelleen vuoden 2013 jälkeen;

8. korostaa, että romaniyhteisöjen sosiaalinen syrjäytyminen on erittäin vahvasti kytköksissä 
paikalliseen köyhyyteen ja syrjäytymiseen, ja että se keskittyy kehittymättömille 
mikroalueille, joilla ei missään tapauksessa ole taloudellisia resursseja EU:n tukiohjelmien 
yhteisrahoitukseen tukikelpoisuudestaan huolimatta ja joilla ei yleisesti ole rahoitustuen 
asianmukaisen hyödyntämisen edellyttämiä hallinnollisia valmiuksia ja henkilöresursseja; 
korostaa, että näillä usein alueiden sisäisillä syrjäisillä mikroalueilla tarvitaan erityistoimia 
ja byrokratian merkittävää yksinkertaistamista, jotta voidaan myöntää mahdollisimman 
paljon varoja koheesiopolitiikan puitteissa;

9. pitää myönteisinä 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/20101 säännösten luomia mahdollisuuksia, sillä niissä säädetään, 
että jopa kolme prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuuden 
kokonaismäärästä myönnetään asuntojen kunnostamiseen marginalisoituneita ryhmiä 
varten; pitää valitettavana sitä, että yhtäkään operationaalista suunnitelmaa ei ole muutettu 
tähän mennessä siten, että romaniväestön asuntotarve olisi asetettu etusijalle; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta mahdollisuutta, jonka avulla todellista sosiaalista 
osallistamista voidaan vahvistaa; kehottaa komissiota laatimaan tätä asetusta koskevan 
erityisen toimintasuunnitelman, jotta varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa, ja 
suosittelee valmistelemaan komission kertomuksen niiden käytöstä; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita hyödyntämään tehokkaasti EAKR:n, ESR:n ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston mahdollisuuksia toimia yhdessä romanien integrointia 
koskevien ohjelmien kehittämiseksi;
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10. toteaa, että romaniyhteisöt ovat äärimmäisen epäyhtenäisiä ryhmiä, minkä vuoksi ei voida 
soveltaa mitään yhtenäistä strategiaa; suosittaa siksi, että jäsenvaltioiden paikallis- ja 
alueviranomaiset ehdottaisivat romanien sosiaaliseen integroimiseen tähtääviä tehokkaita 
toimintalinjoja, jotka vaihtelisivat romaniyhteisöjen erilaisten taustojen (maantieteellisten, 
taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen) mukaisesti; suosittelee, että komissio 
hyödyntää niiden viranomaisten kokemuksia, jotka ovat aktiivisesti tukeneet 
romaniyhteisöjen integroitumista, ja rohkaisee parhaiden käytäntöjen ja 
menestyksekkäiden ohjeiden soveltamista yhteisöjen sosiaalisen integroitumisen 
varmistamiseksi;

11. muistuttaa, että valtaväestön ja romaniyhteisön yhteiset toimet ovat onnistuneen 
integroitumisen ensisijainen ennakkoehto; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita tukemaan 
romaniväestön asunto- ja työllisyystilanteen parantamista ja suosittaa, että jäsenvaltiot 
sekä alue- ja paikallisviranomaiset sisällyttävät – Euroopan aluekehitysrahastosta annetun 
asetuksen mukaisesti – marginalisoituneille ryhmille tarkoitettujen uusien asuntojen 
tarjoamisen laajempiin ja monitahoisempiin toimintapuitteisiin, jotka perustuvat 
keskinäiseen ja kaksisuuntaiseen sosiaaliseen sitoumukseen, kuten yhteisörakentamiseen, 
joka käsittää romanien osallistumisen uusien rakennusten rakentamiseen ja yhteisiä 
toimia, joilla edistetään lasten koulunkäyntiä ja vähennetään merkittävästi työttömyyttä; 
katsoo, että jäsenvaltiot voivat tällä tavoin merkittävästi vaikuttaa siihen, että huonoissa 
oloissa asuvien syrjäytyneiden ryhmien asuntotarpeisiin löydetään konkreettinen ratkaisu; 
kehottaa jäsenvaltioita myös hyödyntämään EURoma-verkkoa parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisen edistämiseksi;

12. toteaa, että byrokratian monimutkaisuus voi muodostaa esteen hankkeiden vetäjille; 
korostaa tarvetta vauhdittaa tukimenettelyiden selkeyttämistä; korostaa unionin 
rahoituksen vajaakäyttöä tällä alalla;

13. huomauttaa, että ratkaisu piilee osittain jäsenvaltioiden tinkimättömässä sitoutumisessa 
tehokkaan tuen tarjoamiseen hankkeiden vetäjille ja että jäsenvaltioiden tehtävänä on 
yhdessä komission kanssa rohkaista paikallisviranomaisia valitsemaan romanien 
integroimiseen tähtääviä hankkeita.
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