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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad romų bendruomenės susiduria su diskriminacija ir (arba) dažnai jų teisės 
pažeidžiamos keliose valstybėse narėse ir kad ši padėtis blogėja dėl dabartinės 
ekonominės bei finansų krizės, dėl kurios prarandamos darbo vietos; pabrėžia, kad už 
romų įtrauktį atsakingos ir visos valstybės narės, ir ES institucijos; ragina visas valstybes 
nares visapusiškai bendradarbiauti su ES ir romų atstovais siekiant parengti integruotą 
politiką, kurią vykdant ir iki galo išnaudojant visus ES turimus struktūrinių fondų 
išteklius, ypač ERPF, ESF ir EŽŪFKP, būtų galima užtikrinti romų nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis; ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti prašymams 
suteikti techninę pagalbą, siekiant pagerinti visas prieinamas romų bendruomenių 
integravimo priemonės;

2. primena, kad esama Europos programų ir lėšų ir kad jas galima naudoti romų socialinei ir 
ekonominei integracijai, tačiau kad reikia geresnės komunikacijos visais lygmenimis su 
vietos valdžios institucijomis, pilietine visuomene ir potencialiomis tikslinėmis grupėmis, 
kad romai būtų apie jas informuoti; be to, ragina esamas ES lėšas naudoti naujiems 
namams statyti ar jau pastatytiems namams renovuoti, inžinerijos struktūrai, vietos 
komunalinėms paslaugoms, ryšių sistemoms, švietimui gerinti, galimybių patekti į darbo 
rinką nustatymui ir kt.;

3. ragina kuriant informacijos, analizių ir keitimosi gerąja patirtimi platformas labiau padėti 
projektų, tinkamų romų integracijai skiriamam Europos finansavimui gauti, rengėjams;

4. pripažįsta, kad demografinių pokyčių ir kitų procesų, veikiančių visą ES, laikais romai, 
kurie ištisus amžius buvo mūsų bendro paveldo dalis ir kurie yra didžiausia ES etninė 
mažuma, geros kokybės švietimo, deramo būsto ir galimybių susirasti darbą dėka turėtų 
turėti galimybę visapusiškai integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio ekonominio vystymosi, kaip tai numatyta 2020 m. ES strategijoje, ypač 
iniciatyvoje „Europos kovos su skurdu planas“; laikosi nuomonės, kad socialinė įtrauktis 
yra išankstinė sąlyga norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslų; todėl ragina 
valstybes nares ir vietos bei regionines valdžios institucijas jau dabar padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas atskirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, išsilavinimo ir socialinių paslaugų stokai, prastoms 
sveikatos apsaugos sąlygoms, civilinės registracijos trūkumui, atskirtiems ir normų 
neatitinkantiems būstams, mažam užimtumo lygiui) pataisyti, siekiant žengti svarbų ir 
būtiną žingsnį kovojant su socialine romų atskirtimi ir prisidėti prie tolesnės integracijos 
visose valstybėse narėse; pabrėžia, kad sėkminga politika yra metodų, kuriuos taikant 
atsižvelgiama į socialinius, ekonominius ir kultūrinius veiksnius, derinys;

5. ragina valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas skatinti vykdyti 
informacijos ir sąmoningumo kėlimo kampanijas siekiant užtikrinti visapusišką problemos 
supratimą, palengvinti ir pagerinti galimybes gauti švietimo ir kitas paslaugas ir skatinti 
reintegraciją į darbo rinką; tačiau pabrėžia, kad su romais susijusius klausimus reikia 
sistemingai įtraukti į visas susijusias Europos ir nacionalinės politikos sritis, siekiant 
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užtikrinti veiksmingumą, tikrą įtrauktį ir patvarumą; ragina visų lygmenų politikus 
konsultuotis su romų bendruomenėmis, asociacijomis ir NVO, kurios siekia puoselėti 
romų teises ir užtikrinti jų socialinę reintegraciją bei reintegraciją į darbo rinką, ypač daug 
dėmesio skiriant moterims;

6. ragina valstybes nares parengti įvairius sektorius apimančias skurdo mažinimo strategijas, 
kurias įgyvendinant būtų atsižvelgiama į dažnai jautrų romų bendruomenės ir daugumos 
bendruomenės, kurios abi patiria užimtumo stoką, skurdą ir atskirtį, sugyvenimo 
klausimą; pabrėžia skatinamųjų priemonių svarbą, per kurių teikiamą apčiuopiamą naudą 
skurdūs asmenys skatinami patekti į darbo rinką, o ne gyventi iš socialinių pašalpų ir 
galbūt darbo juodojoje rinkoje; pabrėžia, kad ypatingai svarbios programos, kurias 
vykdant skatinamas abipusis supratimas ir tolerancija;

7. šiame kontekste pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti ES programas, pavyzdžiui, programą 
„Progress“, skirtą kovai su diskriminacija, ir programą JASMINE, kuria skatinamos 
investicijos į gebėjimų ugdymą, ir ragina tokias programas toliau plėtoti po 2013 m.;

8. pabrėžia, kad romų patiriama socialinė atskirtis turi labai stiprų teritorinį skurdo ir 
atskirties aspektą ir kad šių reiškinių daugiausia nepakankamai išvystytuose 
mikroregionuose, kuriuose labai trūksta finansinių išteklių, kurių reikia, kad jie patys 
galėtų prisidėti prie Bendrijos finansavimo, kurį jie turi teisę gauti, taip pat trūksta 
administracinių pajėgumų ir žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima gerai pasinaudoti 
finansavimu; pabrėžia, kad šiuose mikroregionuose, kurie dažnai yra labai atokios 
tarpregioninės vietovės, reikia sutelkti konkrečias pastangas ir iš esmės supaprastinti 
biurokratines kliūtis ir įgyvendinimo taisykles taip, kad pagal sanglaudos politiką būtų 
galima skirti kuo daugiau išteklių;

9. džiaugiasi, kad įgyvendinant 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 437/2010 atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % ERPF skirti 
konkrečioms programoms arba 2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų bendruomenių 
būstams atnaujinti; apgailestauja, kad, perskirstant su romų apgyvendinimu susijusius 
prioritetus, iki šiol nepakeisti jokie veiklos planai; ragina valstybes nares greitai ir 
visapusiškai naudotis šia nauja proga pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant sustiprinti 
veiksmingas socialinės įtraukties perspektyvas; ragina Komisiją pasiūlyti konkrečius su 
šiuo reglamentu susijusius veiksmų planus siekiant paspartinti fondų naudojimą ir siūlo 
parengti Komisijos ataskaitą apie jų panaudojimą; todėl ragina valstybes nares rengiant 
romų integracijai skiriamas finansavimo programas veiksmingai naudotis ERPF, ESF ir 
EŽŪFKP sąveikos galimybėmis;

10. pripažįsta, kad romų bendruomenės yra labai nevienalytės grupės, todėl joms negalima 
taikyti tik vienos strategijos; todėl rekomenduoja, kad valstybių narių vietos ir regioninės 
valdžios institucijos, atsižvelgdamos į konkrečias romų aplinkybes (geografines, 
ekonomines, socialines, kultūrines), pasiūlytų veiksmingas romų socialinės įtraukties 
priemones; rekomenduoja Komisijai pasinaudoti tų valdžios institucijų, kurios jau aktyviai 
prisidėjo prie romų bendruomenių integracijos, įgyta patirtimi ir skatinti naudotis 
geriausia patirtimi ir sėkmingais metodais siekiant užtikrinti jų socialinę įtrauktį;

11. primena, kad pagrindinė išankstinė sėkmingos integracijos sąlyga yra bendros pastangos, 
kurias turi dėti ir vyraujanti visuomenė, ir romų bendruomenė; todėl ragina valstybes 
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nares padėti pagerinti romų apgyvendinimo ir užimtumo padėtį, rekomenduoja valstybėms 
narėms ir regioninėms bei vietos valdžios institucijoms vadovaujantis reglamentu dėl 
Europos regioninės plėtros fondo įtraukti naujo būsto skyrimą atskirtoms bendruomenėms 
į platesnį, kompleksiškesnį abipusio socialinio įsipareigojimo politikos pagrindą, 
pavyzdžiui, bendruomenės kūrimą, apimantį romų dalyvavimą kuriant naujas įstaigas ir 
bendras pastangas siekiant pagerinti mokyklų lankymą ir iš esmės sumažinti nedarbą; 
valstybės narės gali labai prisidėti ieškant konkretaus sprendimo, kaip patenkinti atskirtų 
grupių, kurios gyvena prastuose būstuose, apgyvendinimo poreikius; taip pat ragina 
valstybes nares naudoti tinką „ES romai“ siekiant skatinti keitimąsi geriausia patirtimi;

12. pripažįsta, kad sudėtingas kanceliarinis darbas gali būti kliūtis projektų rengėjams; 
pabrėžia, kad reikia paspartinti su paramos suteikimo procedūrų supaprastinimu susijusį 
darbą; pabrėžia, kad šioje srityje nepakankamai panaudojamos Europos lėšos;

13. laikosi nuomonės, kad iš dalies sprendimą rasti padėtų visapusiškas valstybių narių 
įsipareigojimas teikti veiksmingą paramą projektų rengėjams ir kad valstybės narės kartu 
su Komisija turi dalyvauti skatinant vietos valdžios institucijas atrinkti projektus, kuriais 
siekiama integruoti romus.
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