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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs pret romu kopienām tiek vērsta  diskriminācija un/vai bieži 
sastopami aizspriedumi un ka šo situāciju pastiprina pašreizējā ekonomikas un finanšu 
krīze, izraisot darbavietu zaudējumus; uzsver, ka romu iedzīvotāju integrācija ir gan visu 
dalībvalstu, gan ES iestāžu atbildība; aicina dalībvalstis pilnībā sadarboties ar ES un romu 
iedzīvotāju pārstāvjiem, lai izstrādātu integrētu politiku, paredzot izmantot visus ar ES 
fondu starpniecību pieejamos finanšu resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (EAFRD), lai veicinātu romu integrāciju valsts, reģionālajā un vietējā līmenī;
aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst tehniskās palīdzības pieprasījumiem nolūkā 
efektīvāk izmantot visus pieejamos instrumentus romu kopienu integrācijai;

2. atgādina, ka ir pieejamas Eiropas programmas un finansējums un ka tos var izmantot 
romu iedzīvotāju sociālajai un ekonomiskajai integrācijai, taču nepieciešama uzlabota 
saziņa  visos līmeņos vietējās iestādēs, pilsoniskajā sabiedrībā un iespējamās mērķgrupās, 
lai romu iedzīvotāji par šīm iespējām būtu pietiekami informēti; turklāt mudina izmantot 
pašreizējos ES fondus jaunu māju būvniecībai vai esošo renovācijai, inženiertehnisko 
infrastruktūru, vietējo komunālo pakalpojumu, komunikāciju sistēmu, izglītības 
uzlabošanai, kā arī pasākumiem piekļuvei darba tirgum u. tml.;

3. prasa labāk atbalstīt to projektu organizētājus, kuri tiesīgi saņemt Eiropas finansējumu, 
izveidojot informācijas, analīzes un labākās pieredzes apmaiņas platformas;

4. atzīst, ka laikā, kas demogrāfiskās pārmaiņas un citi procesi ietekmē visu ES kopumā, 
romiem, kuri ir daļa no Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem ilgi un ir lielākā etniskā 
minoritāte ES, būtu jānodrošina stimuli, proti, kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt uz 
zināšanām balstītu, noturīgu un integrējošu ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai „ES 
2020” un jo īpaši atbilstoši iniciatīvai „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību”; uzskata, 
ka sociālā integrācija ir stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanas priekšnoteikums; tāpēc 
aicina dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt efektīvas stratēģijas, lai 
novērstu īpašus apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības trūkums un sociālo pakalpojumu 
nepieejamība, slikts veselības stāvoklis, civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu 
trūkums, segregācija mājokļu jomā un standartiem neatbilstoši mājokļi, zems 
nodarbinātības līmenis) nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, kas ir absolūti 
nepieciešams, lai cīnītos pret romu iedzīvotāju sociālo atstumtību un turpinātu sekmēt 
viņu sociālo un ekonomisko integrāciju dalībvalstī; uzsver, ka sekmīga politika ir tāda, 
kurā apvienotā veidā tiek ņemti vērā sociālie, ekonomikas un kultūras faktori;

5. aicina dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes veicināt informācijas un izpratnes 
veidošanas kampaņas, lai nodrošinātu pilnīgu problēmas izpratni, sekmētu un uzlabotu 
piekļuvi izglītībai un citiem pakalpojumiem, ka arī veicinātu atkārtotu iekļaušanos darba 
tirgū; tomēr uzsver, ka visās attiecīgajās Eiropas un dalībvalstu politikas jomās ir 
strukturētāk un sistemātiskāk jāintegrē jautājumi, kas saistīti ar romiem, lai nodrošinātu 
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efektivitāti, patiesu integrāciju un noturīgumu; mudina visu līmeņu politikas veidotājus 
apspriesties ar romu kopienām, biedrībām un NVO, kuras cenšas veicināt romu tiesību 
ievērošanu, un nodrošināt viņu sociālo reintegrāciju, kā arī atgriešanos darba tirgū, īpašu 
uzmanību pievēršot sievietēm;

6. aicina dalībvalstis izstrādāt starpnozaru stratēģijas nabadzības izskaušanai, kurās tiktu 
ņemts vērā ar piesardzību risināmais jautājums par romu kopienas un vairākuma 
sabiedrības līdzāspastāvēšanu, paturot prātā, ka nodarbinātības trūkums, nabadzība un 
atstumtība ietekmē abas puses; uzsver, ka svarīgi ir stimulēšanas pasākumi, ar kuriem 
paredz skaidras priekšrocības nabadzīgo iedzīvotāju iesaistīšanā darba tirgū, nevis 
atbalstot dzīvošanu no sociālajiem pabalstiem un iespējas strādāt nelegāli; uzsver, ka 
būtiska nozīme ir programmām, ar kurām veicina savstarpēju izpratni un iecietību;

7. šajā sakarībā uzsver, ka jāturpina ES programmas cīņai pret diskrimināciju, piemēram, 
„Progresa programma”, kā arī JASMINE (Kopīga palīdzība inovācijas tīkla veidošanas 
daudzveidīgu projektu īstenošanā), kas veicina ieguldījumus veiktspējā, un aicina šādas 
programmas attīstīt arī pēc 2013. gada;

8. uzsver to, ka romu sociālajai atstumtībai ir ievērojama nabadzības dimensija nelabvēlīgos 
apstākļos esošajās teritorijās, kas koncentrētas nabadzīgākajos mikrorajonos, kuriem 
trūkst nepieciešamo finanšu resursu, lai ar savu ieguldījumu papildinātu Kopienas 
finansējumu, uz kura saņemšanu tiem ir tiesības, un turklāt tiem visbiežāk trūkst 
administratīvas veiktspējas un cilvēkresursu, lai veiksmīgi izmantotu piešķirto 
finansējumu; uzsver, ka jāveltī īpaši centieni šo mikroreģionu atbalstam, kas bieži vien ir 
perifērās starpreģionu teritorijās, un būtiskai birokrātijas noteikumu samazināšanai, lai 
iespējami maksimālā apjomā varētu apgūt saskaņā ar kohēzijas politiku piešķirtos 
līdzekļus;

9. atzinīgi vērtē iespējas, kuras radītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 2 % no ERAF kopējā piešķīruma var izmantot 
izdevumiem saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās; pauž nožēlu, 
ka līdz šim nav grozītas rīcības programmas, lai romu mājokļu jautājumu no jauna 
izvirzītu par prioritāti; aicina dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo jauno iespēju saistībā 
ar struktūrfondu līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvas sociālās integrācijas izredzes; aicina 
Komisiju izstrādāt īpašu rīcības plānu attiecībā uz šo regulējumu, lai pasteidzinātu fondu 
izmantošanu un ierosina paredzēt, ka Komisija sagatavo ziņojumu par to izlietojumu;
turklāt aicina dalībvalstis, izstrādājot programmas romu integrācijai, lietderīgi izmantot 
iespējas, ko sniedz ERAF, ESF un EAFRD savstarpējā iedarbība;

10. atzīst, ka romu kopienas ir ārkārtīgi neviendabīgas grupas un ka tādēļ tām nevar piemērot 
tikai vienu stratēģiju; tāpēc iesaka, lai dalībvalstu vietējās un reģionālās iestādes ierosinātu 
efektīvus pasākumus romu sociālajai integrācijai, kuriem būtu jāatšķiras atkarībā no 
specifiskajiem (ģeogrāfiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem, ar kultūru saistītajiem) 
apstākļiem; ierosina Komisijai izmantot pieredzi, ko guvušas šīs iestādes, aktīvi veicinot 
romu kopienu integrāciju, un mudināt izmantot paraugpraksi un sekmīgus piemērus, lai 
panāktu romu sociālo integrāciju;

11. atgādina, ka galvenais sekmīgas integrācijas priekšnoteikums ir kopīgi centieni, ko velta 



AD\855047LV.doc 5/6 PE452.865v02-00

LV

gan dalībvalstu sabiedrība, gan romu kopienas; tāpēc aicina dalībvalstis palīdzēt uzlabot 
romu iedzīvotāju situāciju mājokļu un nodarbinātības jomā un iesaka dalībvalstīm un 
reģionālajām un vietējām varas iestādēm saskaņā ar jaunajiem noteikumiem par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda pārvaldību piešķirt līdzekļus jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās, izmantojot plašāku un sarežģītāku politikas sistēmu, kas paredz 
savstarpējas un divvirzienu sociālās saistības, piemēram, kopienu veidošanu, kas paredz  
romu piedalīšanos jaunu organizāciju veidošanā un savstarpējus centienus, lai veicinātu 
to, ka bērni apmeklē skolu, un būtiski samazinātu bezdarbu; tādējādi dalībvalstis var dot 
būtisku ieguldījumu, lai panāktu konkrētu risinājumu to atstumto grupu vietējām 
vajadzībām, kurām ir slikti dzīvošanas apstākļi; mudina dalībvalstis izmantot EU romu 
tīklu paraugprakses apmaiņas sekmēšanai;

12. atzīst, ka dokumentu noformēšanas sarežģītība varētu būt šķērslis projektu organizētājiem;
uzsver, ka nepieciešams aktīvāk rīkoties, lai vienkāršotu finansējuma piešķiršanas 
procesu; uzsver, ka šajā jomā Eiropas finansējums netiek pietiekami izmantots;

13. atkārtoti pauž viedokli, ka daļējs risinājums būtu dalībvalstu pilnīgs un efektīvs atbalsts 
projektu organizētājiem un ka dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju ir pienākums mudināt 
vietējās pašvaldības izvēlēties projektus romu iedzīvotāju integrācijai;
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