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EHDOTUKSET

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

A. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklan 
mukaan unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa 
huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen 
ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset;

B. katsoo, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin hyväksyminen on olennaisen 
tärkeää syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien henkilöiden, kuten romanitaustaisten, 
sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseksi;

C. toteaa, että suhtaudumme erittäin myönteisesti komission sitoumukseen kehittää 
romanien yhdenvertaisuutta, sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta ja 
romanivastaisuuden torjuntaa koskeva vahvistettu eurooppalainen strategiakehys 
vuoden 2020 jälkeen;

D. ottaa huomioon, että romanit ovat Euroopan suurin etninen vähemmistö, ja noin 
6 miljoonaa romania elää EU:ssa etnisesti mutta samalla sosioekonomisesti erittäin 
monimuotoisessa tilanteessa, ja että he kohtaavat moninkertaista syrjintää; ottaa 
huomioon, että noin 80 prosenttia romaneista jää maansa köyhyysriskirajan alapuolelle; 
ottaa huomioon, että 43 prosenttia romaneista (56 prosenttia miehistä ja 29 prosenttia 
naisista) tekee jonkinlaista palkkatyötä, kun EU:n keskiarvo oli 70 prosenttia 
vuonna 20151; ottaa huomioon, että 50 prosenttia 6–24-vuotiaista romaneista ei käy 
koulua ja että 63 prosenttia nuorista romaneista (16–24-vuotiaat) on työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella, kun EU:n keskiarvo on 12 prosenttia2; toteaa, että työelämän 
ja koulutuksen ulkopuolella olevien romaneiden osuus oli kasvanut vuonna 2016 
verrattuna vuoden 2011 tilanteeseen3;

E. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo ja romanilasten ja -nuorten tilanne ovat 
kaksi keskeistä alaa romanien integroitumisen ja osallistamisen kannalta ja että niihin ei 
puututa riittävästi EU:n eikä jäsenvaltioiden tasolla4; ottaa huomioon, että merkittävä 
osa romaninaisista elää epävarmassa tilanteessa ja on erityisen haavoittuvassa asemassa 
moniperusteisen syrjinnän vuoksi; katsoo, että naisten ja miesten tasa-arvo on 
varmistettava ja sitä on edistettävä kaikilla aloilla, mukaan lukien osallistuminen 

1 5. syyskuuta 2019 julkaistu komission kertomus romanien kansallisten integrointistrategioiden 
täytäntöönpanosta, COM(2019)0406, s. 3.
2 COM(2019)0406, s. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 lopullinen, osa 1/2, 
s. 18.
4 Asiantuntijaraportit, jotka perustuvat EU:n kehyksestä romanien integraatiota edistäville kansallisille 
strategioille tehdyn arvioinnin tulevaisuuteen suuntautuviin näkökohtiin ja joissa otetaan huomioon 
romaniväestön moninaisuus vuoden 2020 jälkeisessä romanien tasa-arvoa ja osallisuutta koskevassa EU:n 
aloitteessa, tammikuu 2020, s. 16.
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työmarkkinoille, työehdot ja -olot, palkat, pätevöitymiskoulutus, uranvaihdos, 
tulevaisuudennäkymät ja eteneminen;

F. ottaa huomioon, että romanien elinolot, koulutustaso ja terveydentila määräävät heidän 
sosioekonomisen ja työmarkkina-asemansa; ottaa huomioon, että romanit joutuvat usein 
köyhyyden, syrjäytymisen, matalan koulutustason ja alhaisen ammattipätevyyden 
noidankehään, joka estää heitä löytämästä pysyvää työpaikkaa, koska he eivät täytä työn 
vaatimuksia; ottaa huomioon, että sitkeä sosioekonominen ja terveydellinen 
eriarvoisuus sekä syrjinnän eri muodot, kuten romanivastaisuus ja ikäsyrjintä, asettavat 
romanit ja erityisesti ikääntyneet romanit haavoittuvaan asemaan;

G. ottaa huomioon, että romanien rakenteellisen syrjinnän torjuminen, myös koulutuksen, 
työllisyyden, terveydenhuollon ja asunnon saannin painopistealueilla, ja heidän 
sosioekonomisen asemansa merkittävä parantaminen edellyttävät sosiaalisen ja 
kulttuurisen pääoman lisäämistä niissä ympäristöissä, joissa romaniyhteisöjä on, sekä 
pitkäkestoista, monisidosryhmäistä lähestymistapaa romanien integroimiseen siten, että 
romanit osallistuvat siihen aktiivisesti kaikissa vaiheissa;

H. ottaa huomioon, että tasa-arvoa koskevien tietojen keruu koskee kaiken tyyppisiä 
eriteltyjä tietoja, joita käytetään syrjintävaarassa olevien ryhmien suhteellisen tilanteen 
arvioinnissa, tasa-arvon edistämistä tukevien julkisten politiikkojen suunnittelussa ja 
niiden täytäntöönpanon arvioinnissa, ja että keruu suoritetaan näytön eikä pelkkien 
oletusten perusteella; ottaa huomioon, että tällaisten tietojen (eli etnistä alkuperää tai 
uskontoa ilmaisevien tietojen) kerääminen edellyttää tietojenkeruun kohteena olevien 
henkilöiden yksinomaista suostumusta ja että tähän voi usein liittyä kiistoja; toteaa, että 
selvästi kiellettyä on rotuun tai etniseen alkuperään perustuva profilointi, jossa ihmiset 
määritellään ilman heidän suostumustaan rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai 
kansalliseen alkuperään perustuvien kolmansien osapuolten käsitysten tai yleistysten 
perusteella;

I. ottaa huomioon, että vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä syrjitään edelleen, kun he 
hakevat työtä ja vaikka he olisivat työssä, ja että heitä kohdellaan edelleen eriarvoisesti; 
ottaa huomioon, että matalammat palkat, uranäkymien puute, epävarmat ja vaikeat 
työolot, etenemistä työuralla vaikeuttavat ”tahmea lattia”- ja ”lasikatto”-ilmiöt, häirintä 
ja perusteettomat irtisanomiset ovat vain joitakin ilmentymiä siitä; ottaa huomioon, että 
etnisillä vähemmistöillä on todennäköisemmin heikommat mahdollisuudet saada työhön 
liittyviä oikeuksia ja suojelua; ottaa huomioon, että etninen alkuperä näyttää olevan 
merkityksellinen myös työpaikkakiusaamisessa ja se vaikuttaa olevan huomattava este 
urakehitykselle;

J. ottaa huomioon, että suurin osa romaniyhteisöistä ja erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan 
romaniyhteisöistä asuu eriytyneissä asutuksissa, usein alueilla, joihin kohdistuu 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja on jäänyt yhteiskunnan ulkopuolelle ja kärsii 
alueellisesta erottelusta, ala-arvoisista olosuhteista ja ylisukupolvisesta köyhyydestä; 
ottaa huomioon, että romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta 
5. syyskuuta 2019 annetun komission kertomuksen (COM(2019)0406) mukaan 
kolmannes romanikotitalouksista ei saa juoksevaa vettä, hieman yli puolella on 
sisätiloissa huuhtelukäymälä tai suihku ja 78 prosenttia romaneista asui ahtaasti 
vuonna 2016; ottaa huomioon, että yksi kymmenestä elää asunnossa, jossa ei ole 
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sähköä; ottaa huomioon, että edustavista tutkimuksista yhdeksästä jäsenvaltiosta saadut 
tiedot ja tulosindikaattorit viittaavat siihen, että asuntotilanne pysyi suurelta osin 
samanlaisena vuosina 2011–2016 ja että joissakin jäsenvaltioissa veden saatavuus ja 
peruspalvelut paranivat vain hieman;

K. katsoo, että alueellinen erottelu on edelleen yksi asumisen suurimmista haasteista; 
toteaa, että 43 prosenttia romaneista kokee syrjintää yrittäessään ostaa tai vuokrata 
asunnon ja että romanit eivät tunne tarpeeksi hyvin tasavertaisuutta koskevia 
oikeuksiaan5; ottaa huomioon, että puuttuvat omaisuutta ja henkilöllisyyttä koskevat 
asiakirjat, kuten syntymätodistukset ja henkilökortit, estävät asuntojen, julkisten 
palvelujen tai keskeisten valtion tukipalvelujen saamisen;

L. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on lisännyt romanien vaikeuksia, koska kriisin 
taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset ovat vaikuttaneet romaniväestöön ja erityisesti 
naisiin ja syventäneet vallitsevaa eriarvoisuutta kaikilla romanien osallistamisen 
painopistealoilla; ottaa huomioon, että romanit ovat erittäin suuressa vaarassa joutua 
kärsimään covid-19-kriisin kielteisistä seurauksista ja että heillä on rajalliset 
mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa, koulutusta, sosiaalietuuksia – 
työttömyysetuudet mukaan luettuina – tai hyötyä muista toimenpiteistä, joilla pyritään 
lieventämään koronaviruksen vaikutusta;

M. ottaa huomioon, että heikko liikenneinfrastruktuuri sekä julkisten hallintoelinten ja 
palvelujen ja erityisesti korkealaatuisten oppilaitosten ja terveydenhuoltopalvelujen 
puute pahentavat alueellisia eroja ja gettoutumista;

1. korostaa, että romanit ovat yksi suurimmista vähemmistöryhmistä Euroopassa, että 
romanien keskuudessa esiintyy eniten köyhyyttä, rakenteellista syrjintää ja sosiaalista 
syrjäytymistä, ja että romanien perusoikeuksia, erityisesti taloudellisia ja sosiaalisia 
oikeuksia, ei kunnioiteta; pitää valitettavana, että huolimatta EU:n taloudellisesta 
vauraudesta ja EU:n kehyksestä romanien integraatiota edistäville kansallisille 
strategioille ja huolimatta koheesiorahastosta ja toimenpiteistä, joita otettiin käyttöön 
viime vuosikymmenen aikana romanien sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi, 
romanien yleinen tilanne EU:ssa on juuttunut paikoilleen ja edistys asumisen, 
työllisyyden, koulutuksen ja terveydenhuollon alalla on ollut vähäistä; kehottaa 
paikallisviranomaisia ja hallituksia panemaan romanien integraatiota edistävät strategiat 
tehokkaasti täytäntöön; kehottaa komissiota näyttämään esimerkkiä ja 
valtavirtaistamaan romanikysymykset politiikkoihinsa, ohjelmiinsa ja hankkeisiinsa 
kaikilla tasoilla, jotta voidaan ehkäistä syrjintää ja edistää romanien integroitumista 
yhteiskuntiimme; kehottaa komissiota noudattamaan romanien integraatiota edistäviä 
strategioita koskevaa monialaista ja monisidosryhmäistä lähestymistapaa ja edistämään 
romanien aktiivista osallistumista niiden valmistelusta aina niiden täytäntöönpanoon 
asti;

2. kehottaa komissiota asettamaan sitovat päämäärät, toimenpiteet ja tavoitteet 
jäsenvaltioille, selkeän aikataulun ja selkeät ja sitovat edistymisvaatimukset sekä 
onnistumista mittaavat indikaattorit ja osoittamaan asianmukaisen rahoituksen 
seuraavan romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan EU:n 
kehyksen toteuttamiselle; kehottaa paikallisviranomaisia ja hallituksia asettamaan 

5 COM(2019)0406.
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romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden täytäntöönpanon 
ensisijaiseksi tavoitteeksi;

3. palauttaa mieliin 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman tarpeesta laatia 
vahvistettu vuoden 2020 jälkeinen EU:n strateginen puitekehys romanien osallisuutta 
edistäville kansallisille strategioille ja tehostaa romanivastaisuuden torjuntaa6, kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ehdottamaan kunnianhimoista, kattavaa ja sitovaa romanien 
yhdenvertaisuutta, sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta ja 
romanivastaisuuden torjuntaa koskevaa EU:n strategiakehystä vuoden 2020 jälkeiselle 
ajalle ja sitoutumaan siihen sekä sisällyttämään siihen konkreettisia EU:n tason yhteisiä 
tavoitteita ja vähimmäisvaatimuksia, jotka jäsenvaltiot voivat muuntaa kansallisiksi 
tavoitteiksi niin, että maakohtaiset erityispiirteet otetaan huomioon niiden pyrkiessä 
saavuttamaan vähimmäisvaatimuksia enemmän, ja varmistamaan, että moninkertaista ja 
moniperusteista syrjintää, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista ja lapset huomioon 
ottavaa lähestymistapaa käsitellään asianmukaisesti;

4. korostaa tarvetta katkaista romaniväestön köyhyyden noidankehä toteuttamalla 
tehokkaita kohdennettuja toimia mahdollisimman varhaisesta iästä alkaen, koska 
kohdennetut toimet kaikilla koulutuksen tasoilla voivat olla tehokkaita välineitä 
köyhyyden torjumiseksi; korostaa tarvetta edistää siirtymistä korkeammille koulutuksen 
tasoille ja tukea näitä toimia sosiaalisilla investoinneilla;

5. kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota niihin jäsenvaltioihin, joissa on paljon 
romaniväestöä ja joissa on aiemmin toteutettu melko tehottomia toimenpiteitä; korostaa, 
että komission olisi seurattava ja tuettava paremmin näitä jäsenvaltioita ja niiden 
politiikkoja ja toimenpiteitä;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita turvaamaan romanien osallistavan tasa-arvon 
kaikilla elämänaloilla kiinnittäen erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin sekä vammaisiin 
henkilöihin, jotka ovat moniperusteisen syrjinnän uhreja;

7. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 2. heinäkuuta 2008 annetun ehdotuksen neuvoston 
direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta (COM(2008)0426);

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään köyhyyden, erityisesti lasten 
köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen, romanivastaisuuden ja syrjimättömyyden 
monialaisina ulottuvuuksina EU:n romanistrategian ja romanien integraatiota edistävien 
kansallisten strategioiden neljään keskeiseen alaan, jotta varmistetaan, että tasa-arvo, 
kestävät työllistymismahdollisuudet, osallistava koulutus, laadukas asuminen ja riittävä 
terveydenhuolto edistävät romanien hyvinvoinnin yleistä parantamista ja että 
moninkertaista ja moniperusteista syrjintää, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
ja lapset huomioon ottavaa lähestymistapaa käsitellään asianmukaisesti sekä romanien 
integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevassa vuoden 2020 jälkeisessä EU:n 
strategisessa kehyksessä että romanien integraatiota edistävissä kansallisissa 
strategioissa; kehottaa paikallis- ja alueviranomaisia ja hallituksia asettamaan romanien 
integraatiota edistävien kansallisten strategioiden hyväksymisen, tarkistamisen ja 

6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0075.
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täytäntöönpanon etusijalle vuoden 2020 jälkeisen EU:n strategisen kehyksen mukaisesti 
ja takaamaan, että nämä strategiat liittyvät läheisesti valtavirtapolitiikkoihin;

9. kehottaa komissiota varmistamaan romanien etuja edistävien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, asiantuntijoiden ja yhteisön jäsenten, erityisesti paikallis- ja aluetason 
periaatekeskustelussa ja päätöksenteossa aktiivisesti toimivien tahojen, tasavertaisen 
osallistumisen;

10. toteaa, että romanien sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien takaamiseksi olisi 
harkittava kattavampaa lähestymistapaa, jossa muun muassa vahvistetaan 
romanivähemmistön institutionaalinen tunnustaminen sosiaaliseksi toimijaksi ja 
romaneja edustavien kansalaisjärjestöjen tehokas ja järjestäytynyt osallistuminen, mikä 
mahdollistaa niiden tarkoituksenmukaisen osallistumisen talous- ja sosiaalipolitiikan 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin; kehottaa komissiota pitämään romanien 
osallistumista tulevan EU:n strategisen kehyksen ja kansallisten strategioiden yhteisenä 
sitovana laatustandardina ja varmistamaan, että rahoitusta koskevat ja rakenteelliset 
mekanismit takaavat yhtäläisen ja laadukkaan osallistumisen;

11. korostaa, että työllisyys tasoittaa tietä kohti sosiaalista osallisuutta ja että etnisillä 
vähemmistöillä on siksi oltava mahdollisuus osallistua täysimääräisesti työmarkkinoille 
ja että ”sama asema ja sama palkka samasta työstä” -periaatetta on sovellettava kaikkiin 
työntekijöihin;

12. kehottaa komissiota esittämään tiedonannon jäsenvaltioita ja työnantajia koskevan 
syrjimättömän rekrytointipolitiikan suuntaviivoista ja standardeista, mukaan lukien 
suositukset tasa-arvosuunnitelmien hyväksymisestä yritysten tasolla ja alakohtaisissa 
työehtosopimuksissa sekä monimuotoisuutta käsittelevien työryhmien toteuttamisesta 
työpaikalla, mukaan lukien stereotypioiden, ennakkoluulojen ja kielteisten asenteiden 
torjuminen, syrjinnän estäminen rekrytoinnissa, ylennyksissä, palkkauksessa ja 
koulutukseen pääsyssä; korostaa, että näitä tasa-arvoa koskevia toimintasuunnitelmia 
olisi käytettävä myös etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseen 
työpaikalla, sisäisten sääntöjenlaatimiseen rasismin ja rasismiin liittyvän syrjinnän ja 
häirinnän torjumiseksi työpaikalla sekä työntekijöiden rekrytoinnin, etenemisen ja 
työssä pysymisen seuraamiseen ja arvioimiseen tasa-arvolohkoittain, jotta voidaan 
tunnistaa suorat tai välilliset syrjivät käytännöt ja hyväksyä korjaavia toimenpiteitä 
eriarvoisuuden vähentämiseksi kaikilla näillä aloilla ja kerätä tätä varten tasa-arvotietoja 
noudattaen yksityisyyttä ja perusoikeuksia koskevia vaatimuksia;

13. kehottaa komissiota hyväksymään EU:n yhteisen kehyksen luotettavien ja 
vertailukelpoisten tasa-arvoa koskevien eriteltyjen tietojen keräämiseksi ja 
analysoimiseksi, jotta voidaan torjua syrjintää, myös työelämässä; toteaa lisäksi, että 
siihen olisi sisällyttävä työmarkkinaindikaattoreita, joilla mitataan tasa-arvoa, myös 
maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien työllisyysasemaa, noudattaen 
täysimääräisesti yksityisyyttä ja perusoikeuksia koskevia vaatimuksia;

14. korostaa, että romanien työllisyyden kannalta kriittisimpiä haasteita on tehokas 
siirtyminen koulutuksesta avoimille työmarkkinoille ottaen huomioon koulusta 
poissaolon ja koulunkäynnin keskeyttämisen korkean asteen romanilasten ja -nuorten 
keskuudessa; korostaa, että on tärkeää torjua kielteisiä stereotypioita, jotka ovat usein 
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suurimpia esteitä työllistymiselle; korostaa, että on tärkeää torjua erilaisia pimeän työn 
muotoja ja työnantajien harjoittamaa syrjintää, sovittaa työvoiman kysyntä yhteen 
työvoiman tarjonnan kanssa ja puuttua koulutuksen ulkopuolella olevien romaninuorten 
kasvavaan määrään;

15. kehottaa komissiota noudattamaan sitoumustaan hyväksyä toimintasuunnitelma 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi ja lisäämään romanien 
osallistamisen indikaattoriksi sosiaali-indikaattoreiden tulostauluun; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota romaniväestöön, jotta 
voidaan ottaa huomioon romanien erityistilanne ja varmistaa, että he saavat laadukkaita 
ja ihmisarvoisia työpaikkoja, oikeudenmukaisen palkan ja työolot ja jotta voidaan taata, 
että sosiaalisen suojelun järjestelmät ja sosiaalipalvelut ovat riittäviä, kaikkien 
mahdollisten edunsaajien saatavilla ja niiden käyttämiä ja että niihin sisältyy yleinen ja 
syrjimätön terveydenhuolto sekä vähimmäistoimeentulojärjestelmät ja eläkeoikeudet;

16. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat toteuttaneet useita toimenpiteitä romanilasten 
koulunkäynnin parantamiseksi, kuten maksuttoman aterian ja ilmaisten oppikirjojen 
tarjoaminen kouluissa sekä päiväkodissa käymistä ja esikouluopetukseen osallistumista 
koskevan velvoitteen laajentaminen varhaisemmasta iästä kaikille lapsille; korostaa, että 
näitä hyviä käytäntöjä olisi jatkettava;

17. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kun romanitaustaiset henkilöt käyttävät 
liikkumisoikeuksiaan, heillä on mahdollisuus saada kaikkea tarvittavaa terveydenhoitoa 
jäsenvaltiossa, jossa he oleskelevat; korostaa, että kenenkään köyhyys tai kotipaikka-
asema eivät saisi muodostaa estettä terveys- ja sosiaalipalvelujen saamiselle;

18. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan työelämän seuranta- ja valitusmekanismeihin, 
joilla on tukenaan riittävät resurssit ja jotka ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla ja 
käytettävissä heidän kansalaisuudestaan tai kotipaikka-asemastaan riippumatta, jotta 
työntekijöitä voidaan suojella työnantajan kostotoimilta ja haitallisilta seurauksilta ja 
tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöjä niiden antaessa työntekijöille tietoa heidän 
oikeuksistaan ja niiden käytöstä;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että elpymissuunnitelma ja vuosien 
2021–2027 uusi monivuotinen rahoituskehys ovat kiinteästi yhteydessä romanien tasa-
arvoa, osallisuutta ja osallistumista koskevaan EU:n strategiakehykseen, sen sitoviin 
tavoitteisiin ja niiden täytäntöönpanoon romanien integraatiota edistävissä kansallisissa 
strategioissa; korostaa, että tätä varten on kerättävä järjestelmällisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyä luotettavaa tietoa tarve- ja kontekstianalyysien pohjaksi ja tarjottava 
ohjausta tavoitteiden ja vaikutusindikaattoreiden asettamisessa, jotta voidaan varmistaa 
paras tulos, jossa tarpeet on sovitettu yhteen suunnittelun ja budjetoinnin kanssa sekä 
kansallisella että EU:n tasolla;

20. kehottaa komissiota ja neuvostoa käsittelemään Euroopan sosiaalirahasto plussassa 
(ESR+) romanien eriarvoista tilannetta eri puolilla unionia; palauttaa mieliin 
4. huhtikuuta 2019 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)7, jonka 4 artiklan 
1 kohdan viii a alakohtaan sisältyy erityistavoite ”torjutaan marginalisoituneiden 

7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0350.
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yhteisöjen, kuten romanien, syrjintää ja edistetään niiden sosioekonomista 
integroitumista”;

21. kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti romanien integroitumisen 
vaikutusindikaattoreita kaudella 2014–2020 ja yksilöimään parhaita käytäntöjä ja 
puutteita; muistuttaa, että romanien integroitumisen seurantaa oli tarkoitus parantaa 
ESR:n investointiprioriteetin 9 ii sekä ESR:n ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
toimenpideohjelmissa vahvistettujen asiaa koskevien erityistavoitteiden perusteella ja 
käyttämällä osallistujiin sovellettavaa ESR:n yhteistä tuotosindikaattoria, 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita ja tavoitteita;

22. suosittelee, että komissio helpottaa parhaiden käytäntöjen vaihtamista jäsenvaltioiden 
välillä ja seuraa tilannetta säännöllisen arvioinnin tekemiseksi;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan romaniyhteisöjen, myös nuorten, 
edustajia mukaan kuulemis- ja päätöksentekoprosesseihin sekä EU:n että kansallisella 
tasolla;

24. muistuttaa, että paikallisviranomaisten ja kansallisten hallitusten rooli, vahvat 
kumppanuudet ja paikallisten sidosryhmien, kuten kuntien ja koulutarkastajien, 
sitoutuminen ovat keskeisessä asemassa romanien kestävän integroitumisen 
saavuttamisessa; 

25. korostaa, että toimivaltaisten valtion viranomaisten on sitouduttava kiireellisesti ja 
vahvasti puuttumaan romanioppilaiden erotteluun kouluissa, lisäämään näiden 
osallistumista koulutukseen sen alusta loppuun ja turvaamaan kaikille yhtä laadukas ja 
osallisuutta edistävä yleisopetus; pitää valitettavana, että romanilasten saamat väärät 
diagnoosit erityisopetuksen tarpeesta ovat edelleen yleinen syrjivä käytäntö, joka johtaa 
siihen, että suhteettoman suuri määrä romanilapsia käy erityiskoulua ja näin heidät 
erotetaan yleisopetusta antavasta koulujärjestelmästä ja he saavat usein 
heikompilaatuista opetusta; palauttaa mieliin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
päätökset ja romaneihin kouluissa kohdistuvaan syrjintään liittyvät rikkomusmenettelyt 
seuraavia kolmea jäsenvaltiota vastaan: Tšekki (2014), Slovakia (2015) ja Unkari 
(2016); katsoo, että komission toimista huolimatta viime vuosien aikana tilanne ei ole 
parantunut tai on parantunut vain vähän; kehottaa komissiota arvioimaan korjaavia 
toimenpiteitä ja niiden vaikutusta romanilapsiin ja, mikäli toimenpiteiden katsotaan 
olevan riittämättömiä eikä tarpeeksi tehokkaita, saattamaan kyseiset tapaukset Euroopan 
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi;

26. muistuttaa, että romaniopettajilla on tärkeä rooli ja että on tärkeää, että 
koulutuslaitoksissa on romaniopettajia, jotta voidaan tukea erottelun vähentämiseen 
pyrkivää prosessia ja kannustaa romaneja osallistumaan elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin ja aikuiskoulutukseen; suosittaa antamaan romaneille jatkokoulutusta ja 
palkkaamaan näitä nuorten mentoreiksi ja koulutusasioiden sovittelijoiksi, jotka tukevat 
koulutusväylältä toiselle ja työmarkkinoille siirtymistä; korostaa, että aktiivisessa 
työvoimapolitiikassa, myös nuorisotakuussa, olisi otettava romanit selkeämmin 
huomioon ja että työmarkkinoille pääsyyn liittyvää ja työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää 
olisi seurattava ja torjuttava järjestelmällisesti; kehottaa antamaan julkisten 
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työvoimapalvelujen henkilöstölle koulutusta syrjäytyneiden ryhmien tavoittamisesta ja 
kohtelusta;

27. vaatii uudenlaista yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP), jonka avulla voitaisiin luoda 
innovatiivisia maataloustyön muotoja, mukaan lukien romaniyhteisöjen osuuskuntia, ja 
edistää niitä ja joka voisi olla merkittävässä asemassa oikeudenmukaisen, terveyttä 
edistävän ja ympäristöä säästävän elintarvikejärjestelmän luomisessa; korostaa, että 
tällaisilla toimilla voitaisiin edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista; kehottaa edistämään ja vaihtamaan tätä alaa koskevia parhaita käytäntöjä 
jäsenvaltioiden kesken;

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään koordinoituja lähestymistapoja, joilla 
edistetään romanilasten integraatiota yhteiskuntaan; kehottaa tämän vuoksi 
hyväksymään kiireellisesti eurooppalaisen lapsitakuun rahoittamisen ESR+-rahastosta 
ja osoittamaan sitä varten resursseja, joilla tuetaan kokonaisen sukupolven nostamista 
köyhyydestä;

29. korostaa, että terveydenhuoltopalvelujen käyttämisen esteet ja terveyttä koskevien 
perustietojen puute lisäävät laajalle levinnyttä romaniopiskelijoiden erottelua kouluissa; 
korostaa, että yhteiskunnissa, joissa romanit elävät, esiintyvän laajalle levinneen 
romanivastaisuuden lisäksi esiopetukseen ilmoittautumiseen ja sosiaaliseen syrjintään 
liittyvät rakenteelliset haitat ovat eriytettyjen koulujen ja romanilasten syrjinnän 
perimmäisiä syitä ja johtavat työttömyyden ja köyhyyden noidankehään; korostaa, että 
on äärimmäisen tärkeää puuttua näihin perimmäisiin syihin sekä tiedottaa asiasta;

30. pitää myönteisenä, että jotkin jäsenvaltiot ovat hyväksyneet lainsäädäntövälineitä, 
joiden avulla varmistetaan koulutuksen laatua ja yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia 
koskevien vaatimusten noudattaminen ja otetaan käyttöön osallisuutta edistävä 
koulutus; toteaa, että tällaisten toimien tavoitteena on integroida romanilapset sekä muut 
heikommassa asemassa olevat ryhmät mahdollisimman hyvin koulutusjärjestelmään 
varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen asti, mikä on edellytys lapsen 
henkilökohtaiselle kehitykselle ja uramahdollisuuksille;

31. palauttaa mieliin, että romanitukihenkilöihin ja terveydenhuollon tukiohjelmiin 
suhtaudutaan yleisesti myönteisesti, esimerkiksi edistettäessä romaniyhteisön 
mahdollisuuksia käyttää terveydenhuoltopalveluja, parannettaessa romanien 
mahdollisuuksia käyttää hygienia- ja saniteettitiloja ja käsiteltäessä romaninaisten 
terveydenhuoltoon liittyviä erityistarpeita; korostaa, että Bulgarian, Romanian ja 
Slovakian hallitukset laajensivat kyseisissä maissa toteutettuja romaniyhteisössä 
toimivien terveysalan kenttätyöntekijöiden ohjelmia ja ohjelmia koskevat arvioinnit 
osoittavat, että tapahtui myönteisiä muutoksia (toteutettiin yhteisöille suunnattuja 
koulutustoimia, terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien käyttäytyminen oli vähemmän 
syrjivää ja muita terveydenhuoltopalvelujen käytön esteitä esiintyi vähemmän); 
korostaa kuitenkin, että tällaisten ohjelmien arvioinnit osoittavat, että olisi siirryttävä 
uusiin ja tehokkaampiin lähestymistapoihin ja romanitukihenkilöistä institutionaaliseen 
uudistukseen, jolla puututaan järjestelmässä esiintyvään institutionaaliseen syrjintään8;

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szira J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, 2019.



AD\1208180FI.docx 11/17 PE650.564v01-00

FI

32. korostaa, että on tärkeää tukea sitä, että vanhemmat saadaan osallisiksi lastensa 
koulunkäyntiin liittyviin toimiin, ja auttaa näitä ymmärtämään esiopetuksen, lasten 
kouluun ilmoittautumisen ja oppitunneille osallistumisen merkityksen; pitää 
valitettavana, että joissakin jäsenvaltioissa rajoitetaan edelleen romanilasten pääsyä 
esiasteen opetukseen ja lastenhoitopalveluihin; pitää valitettavana, että EU ja 
jäsenvaltiot ovat vielä kaukana romanien osallisuuden edistämistä koskevassa EU:n 
kehyksessä määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta; 

33. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että toimivaltaiset alue- ja paikallisviranomaiset 
toteuttavat kansalaisyhteiskunnan ja talouden toimijoiden kanssa romaneihin keskittyviä 
työllisyys- ja sosiaalipoliittisia toimia ja seuraavat niiden tuloksia ottaen samalla 
huomioon myös muut samankaltaisissa tilanteissa olevat yhteiskuntaryhmät; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi hyväksymään ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä 
stereotypioiden ja romanivastaisuuden torjumiseksi työmarkkinoilla, asettamaan 
romanityönhakijoiden mahdollisuuksien lisäämisen julkisten työvoimapalvelujen ja 
työnantajien ensisijaiseksi tavoitteeksi ja tarjoamaan tämän rinnalla työnvälitystukea 
ammatillisen oppimisen, tietotekniikka- ja kielikoulutusta sisältävien työharjoittelujen ja 
yrittäjätaitojen edistämisen avulla; korostaa julkisten työvoimapalvelujen tärkeää 
asemaa edistettäessä romanien pääsyä julkishallinnon virkoihin ja pyrittäessä 
tavoittamaan heikommassa asemassa olevia romanityönhakijoita;

34. korostaa, että on tärkeää edistää romanien koulutukseen, korkeakoulutukseen, 
oppisopimuskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen pääsyä, jotta voidaan edistää 
näiden taloudellista ja sosiaalista osallisuutta; katsoo, ettei ammatillista koulutusta 
vieläkään pidetä riittävässä määrin ensisijaisena tavoitteena ja ratkaisuna, jonka avulla 
voidaan luoda ja tarjota mahdollisuuksia romaneille; kannustaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että romaneille suunnatuissa ammatillisen koulutuksen ohjelmissa 
otetaan huomioon näiden erityistilanne sekä työmarkkinoiden kasvavat vaatimukset; 
palauttaa mieliin, että ikääntyvässä Euroopassa on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta 
ja että nuorta romaniväestöä ei tulisi pitää taakkana vaan mahdollisuutena ja 
mahdollisena tulevaisuuden työvoimana; kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
yrityksiä, erityisesti paikallisyrityksiä vahvempaan sitoutumiseen ja harkitsemaan 
yhteiskunnallisten yritysten kehittämisen tukemista kestävien työpaikkojen luomiseksi 
romaneille, erityisesti romaninaisille;

35. korostaa, että romanien työehdot ovat usein epävakaat tai heidän työllisyystilanteensa 
on epätyypillinen; on vahvasti sitä mieltä, että uudella eurooppalaisella hätätilasta 
aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisellä tukivälineellä (SURE) olisi 
tuettava jäsenvaltioiden haavoittuvimmassa asemassa olevia;

36. kehottaa komissiota saattamaan unionin oikeuden ihmisten oikeutta vedensaantiin 
koskevan YK:n oikeudellisen kehyksen mukaiseksi, ja laajentamaan vesidirektiivien 
soveltamisalaa siten, että ne kattavat vedenjakelun ja vesihuollon saatavuuteen ja 
kohtuuhintaisuuteen liittyvät ongelmat; kehottaa komissiota luomaan indikaattoreita ja 
seurantamekanismeja, joiden avulla tarkastellaan vesi- ja sanitaatiopalvelujen 
saatavuuden sosiaalista tasapuolisuutta jäsenvaltioissa, pyytämään Euroopan unionin 
perusoikeusvirastoa keräämään tiedot vuosittain ja osoittamaan määrärahoja, joiden 
avulla puututaan sosiaalisesti syrjäytyneiden ja etniseen alkuperään perustuvan 
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syrjinnän kohteena olevien ryhmien rajallisiin mahdollisuuksiin käyttää vesi- ja 
sanitaatiopalveluja;

37. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään yhteisiin toimiin, joilla valistetaan kansalaisia ja 
tiedotetaan näille romanien osallisuuden edistämisestä;

38. kehottaa jäsenvaltioita minimoimaan covid-19-pandemian vaikutukset romanien 
ahtaissa ja epäinhimillisissä asuinoloissa laillistamalla näiden epäviralliset asumukset, 
investoimalla uusien laillistettujen asumusten infrastruktuurin ja asumisolojen 
parantamiseen ja tarjoamalla riittävästi asianmukaisia leiriytymispaikkoja kiertäville 
romaneille; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan vaihtoehtoisesti nykyisin epävirallisissa 
asumuksissa asuville romaneille pysyviä, ihmisarvoisia, kohtuuhintaisia ja turvallisessa 
ympäristössä olevia asuntoja, joita ei ole erotettu muista asuinalueista;

39. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään covid-19-kriisin vuoksi kiireellisesti toimenpiteitä, 
joilla puututaan köyhien romaniyhteisöjen veden, asianmukaisen sanitaation, sähkön ja 
tarpeellisten infrastruktuurien puuttumiseen; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
desinfiointitoimenpiteitä myös romanien asumuksissa, kieltämään peruspalvelujen 
toimittamisen keskeyttämisen pandemian aikana, harkitsemaan haavoittuvassa asemassa 
olevien ja tulonsa menettäneiden henkilöiden kulutusmenojen tukemista tai maksujen 
perimisen jäädyttämistä elpymissuunnitelman kattaman kauden loppuun saakka, 
antamaan taloudellista tukea yksinhuoltajille lastenhoitokustannuksia, vuokranmaksua 
ja muita kotitalouden kustannuksia varten taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi, 
erityisesti, kun otetaan huomioon työpaikkojen menetykset;

40. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, ettei yhtäkään romania jätetä jälkeen covid-19-
kriisin seurauksena, tukemalla haavoittuvassa asemassa olevia romanityöntekijöitä, 
erityisesti naisia ja yksinhuoltajia ja soveltamalla romaneja koskevia erityissäännöksiä 
ja indikaattoreita, kun ne panevat täytäntöön tilapäisiä eurooppalaisia tukivälineitä 
(esim. SURE ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD));

41. palauttaa mieleen, että rotujen välistä tasa-arvoa koskevassa direktiivissä9 säädetään 
suojelusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja 
tarjonnan osalta, mukaan lukien asuminen, joka kuuluu ensisijaisesti kansallisten ja 
alueellisten hallitusten toimivaltaan; korostaa, että romanien asumiseen liittyvien 
oikeuksien rikkominen ja romanien heikot mahdollisuudet asumiseen ja saada julkisia 
palveluja vaikuttavat kielteisesti koulutuksen, työllisyyden ja terveyden tuloksiin ja 
yleisesti sosiaaliseen osallisuuteen; korostaa, että direktiivi on saatettava 
asianmukaisesti ja tehokkaasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantava 
asianmukaisesti täytäntöön;

42. korostaa, että toteutettaessa kohdennettuja asumiseen liittyviä toimia on tärkeää luoda 
osallistumista edistävä menettely, johon romanit otetaan mukaan alusta alkaen; 
ehdottaa, että asuntopolitiikan olisi perustuttava kustannusten jakamiseen tai siihen, että 
edunsaajat osallistuvat asumisen ja yleishyödyllisten palveluiden kustannuksiin, ja 

9 Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29.  kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta, 3 artiklan 1 kohdan h alakohta (EYVL L 
180, 19.7.2000, s. 22).
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edunsaajana olevat romanit voisivat itse järjestää omien aloitteidensa toteuttamisen ja 
osallistua omien asuinalueidensa suunnitteluun10;

43. kehottaa jäsenvaltioita edistämään alueellisen erottelun torjuntaa ja ottamaan 
romaniedunsaajat mukaan asumishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotta 
voidaan vähentää ja ehkäistä häätöjä, puuttua kodittomuuteen sekä tarjota riittävästi 
asianmukaisia leiriytymispaikkoja kiertäville romaneille; toteaa, että maantieteellinen 
eristyneisyys ja asuminen erillään muista estävät etnisiin vähemmistöihin kuuluvia 
saamasta kunnollisia työpaikkoja riippumatta siitä, kuinka päteviä nämä ovat; toteaa, 
että on olennaisen tärkeää löytää ratkaisuja häätöongelmaan tekemällä yhteistyötä eri 
instituutioiden kanssa ja että romanien asumista koskevat toimet olisi sisällytettävä 
laajempiin kansallisiin toimiin ja lainsäädäntöaloitteisiin, jotka koskevat sosiaalisen 
asuntotarjonnan tai asumistuen ohjelmia; huomauttaa, ettei henkilöitä saisi häätää 
tarjoamatta normien mukaista, kohtuuhintaista ja laadukasta korvaavaa asuntoa, joka ei 
ole erillään muista ja jossa on mahdollisuus käyttää julkisia palveluja; korostaa, että 
erottelun torjumiseksi olisi kiireellisesti tehtävä julkisia investointeja;

44. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon alueellisen eriarvoisuuden, erillään asumisen 
sekä vähäosaisuuden kattavat ja moninaiset piirteet romanien osallisuutta edistävien 
toimenpiteiden suunnittelussa, kohdentamisessa, täytäntöönpanossa ja seurannassa, sillä 
alueellinen lähestymistapa voi olla merkittävä sosiaalisen osallisuuden edistämistä 
koskevien toimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; suosittaa, että 
jäsenvaltiot lisäävät toimia, joilla edistetään turvallisen juomaveden, sanitaation- ja 
jätevesipalvelujen saatavuutta ja asianmukaista elintasoa sekä terveellistä ja turvallista 
ympäristöä koskevien oikeuksien toteutumista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan toimintapolitiikkojen yhtenäistäminen romanivastaisuuden torjumiseksi 
kaikissa sen muodoissa ja tunnustamaan ympäristöön liittyvä syrjintä erityiseksi 
romanivastaisuuden muodoksi; suosittaa, että ympäristö sisällytetään vuoden 2020 
jälkeisen ajan puitekehykseen ja kehottaa komissiota puuttumaan ympäristöön liittyvän 
syrjinnän eri muotoihin;

45. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita toteuttamaan edelleen toimia, joilla 
sovitetaan vuosien 2021–2027 eurooppalaista ohjausjaksoa, ESR+-rahastoa ja kaikkia 
EU:n rahastoja romanien kansallisten integrointistrategioiden ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin mukaisiksi, ja kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan julkisesti, kuinka 
suuri osuus niiden kansallisista talousarvioista osoitetaan tätä varten ja julkaisemaan 
rahoitettuja hankkeita koskevan luettelon;

46. tuomitsee asunnon vuokraamisen tai työnhaun yhteydessä tapahtuvan kaikenlaisen 
syrjinnän; palauttaa tämän vuoksi mieliin rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin 
mukaisen jäsenvaltioiden velvoitteen nimetä erikoistunut elin, jonka tehtävänä on 
edistää kaikkien ihmisten yhdenvertaista, rotuun tai etniseen alkuperään perustuvasta 
syrjinnästä vapaata kohtelua; kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan kansallisten tasa-
arvoa edistävien elinten riippumattomuutta, resursseja, toimivaltaa ja valtuuksia, jotta 
voidaan tehostaa romaneihin kohdistuvan syrjinnän, myös institutionaalisen syrjinnän, 

10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion, yhteinen tutkimuskeskus, 2019, Euroopan unionin 
julkaisutoimisto.
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torjuntaa panemalla täytäntöön komission suositus tasa-arvoelimiä koskevista 
normeista11;

47. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan asumiseen ja kodittomuuteen liittyviin kysymyksiin 
toteuttamalla toimenpiteitä, kuten kehittämällä sosiaalista asuntokantaa tai edistämällä 
syrjimätöntä pääsyä sosiaalisiin vuokra-asuntoihin, tai tukemalla onnistuneita hankkeita, 
kuten romaniperheille annettavia pienluottoja; korostaa ”asunto ensin” -hankkeiden 
lupaavaa toimintamallia kodittomuuden estämisessä ja torjunnassa; suosittaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan siirtymistä portaikkomallin soveltamisesta 
palveluntarjonnassa malliin, jossa asuminen asetetaan etusijalle ja jossa asunnon 
tarjoamisen lisäksi tuetaan työllisyyden, koulutuksen, terveyden ja yhteisöjen 
kehityksen osa-alueita; kehottaa jäsenvaltioita keskittymään köyhyydessä elävien 
henkilöiden, myös romanien, tukemista koskeviin toimintapolitiikkoihin, jotta nämä 
voisivat saada tavallisia ihmisarvoisia työpaikkoja; kehottaa jäsenvaltioita keskittymään 
erityisesti nuoriin, jotta nämä suorittavat loppuun toisen asteen koulutuksen;

48. panee merkille, että yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa12 otettiin käyttöön 
romaneja koskeva erityinen rahoitusprioriteetti ja että romanien osallisuuden 
edistämistä koskevista maakohtaisista suosituksista tuli edellytys sen edistämiselle 
tarkoitetun rahoituksen myöntämiselle; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että näiden muutosten seurauksena laaditaan erityisiä hankkeita, joiden 
tavoitteena on tukea romaneja paikan päällä13 riippumatta alueen luokasta; kehottaa 
komissiota seuraamaan strategioiden täytäntöönpanoa järjestämällä säännöllisesti 
kokouksia jäsenvaltioiden kanssa ja julkaisemaan raportteja täytäntöönpanoon 
käytettyjen määrärahojen jakamisesta; kehottaa komissiota noudattamaan 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa jäsenvaltioille ja komissiolle 
osoitettuja suosituksia14 ja tutkimaan, miksi käyttöaste on alhainen joissakin 
jäsenvaltioissa;

49. pitää valitettavana, että käytettävissä olevien rahoitusvälineiden ja romanien 
sosioekonomiseen kehitykseen ja osallisuuden edistämiseen liittyvien strategisten 
suunnitelmien ja tavoitteiden välinen yhteys on heikko; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön tehokkaita seuranta- ja valvontamekanismeja, jotta voidaan varmistaa, että 
yleisten ohjelmien, mukaan lukien Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-
rahastot) kattamien ohjelmien, määrärahoja käytetään asianmukaisesti ja niiden 
väärinkäyttö estetään; korostaa, että seuranta on erityisen tärkeää, jotta voidaan 
valmistautua tukitoimenpiteiden onnistuneen täytäntöönpanon mahdollisiin riskeihin ja 
lieventää niitä, ja että sen avulla tuettaisiin edelleen näyttöön perustuvia poliittisia 

11 EUVL L 167, 4.7.2018, s. 28.
12 Liitteessä XI oleva ennakkoehtoja koskeva osa I: temaattiset ennakkoehdot, investointiprioriteetti 9.2, 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 
2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).
13 Mirga-Kruszelnicka Anna, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, kesäkuu 2017, s. 17.
14 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 14/2016 ”Romanien integrointia edistävät EU:n 
toimintapoliittiset aloitteet ja rahoitustuet: edistys on ollut viime vuosikymmenellä huomattavaa, mutta 
käytännön tasolla tarvitaan lisätoimia”, 2016.
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aloitteita ja tehostettaisiin tavoitteiden asettamista ja resurssien jakamista; palauttaa 
mieliin, että tilintarkastustuomioistuin totesi vuonna 2016, että ERI-rahastojen varojen 
jakoon jäsenvaltioiden kesken sovelletaan indikaattoreita, jotka eivät ole mitenkään 
erityisen relevantteja romaniväestön kannalta, ja että näillä indikaattoreilla mittaaminen 
ei ole sopivin tapa määrittää, miten paljon EU:n rahoitusta romanien integrointiin olisi 
kullekin jäsenvaltiolle osoitettava; korostaa vaihtoehtoisten 
vaikutustenarviointimenetelmien merkitystä, jotta voidaan kuroa umpeen poliittisen 
kehyksen ja käytännön täytäntöönpanon välistä kuilua;

50. katsoo, että valtavirtaistaminen on edelleen tärkeää, sillä kohdennetut toimenpiteet eivät 
yksinään ole riittävän tehokkaita; korostaa sen vuoksi tarvetta valtavirtaistaa edelleen 
romanien integraation edistämiseen liittyviä näkökohtia EU:n ja kansallisissa 
politiikkatoimissa;

51. toteaa, että toimien siirtäminen maasta toiseen ei ole mekaaninen prosessi; toteaa, että 
vaikka tavoitteet, työmenetelmät ja -välineet voidaan siirtää, strategioita ja prosesseja 
on mukautettava paikalliseen ympäristöön ja nämä edellytykset voivat liittyä 
institutionaalisiin valmiuksiin, eri tekijöiden tukeen tai paikallisiin oloihin; kehottaa 
siksi jäsenvaltioita ja komissiota käyttämään asianmukaisesti vaihtoehtoisia 
vaikutustenarviointimenetelmiä ja vertailemaan jäsenvaltioiden erilaisia tuloksia ja 
esittämään selityksiä niiden syille;

52. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita vahvistamaan tietoja ja tutkimusta, jotta 
voidaan paremmin määritellä risteävä syrjintä ja ymmärtää sitä; kannustaa komissiota 
seuraamaan romaniyhteisöjen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen monitahoisia 
näkökohtia käyttämällä Eurostatissa yhdistettyä köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaaraa mittaavaa AROPE-indikaattoria;

53. kehottaa komissiota laatimaan innovatiivisia, vaikutuksiin suuntautuneita ja tietoihin 
perustuvia lähestymistapoja, joita sovelletaan suoraan seuraavan sukupolven ohjelmissa 
(vuosien 2021–2027 InvestEU-ohjelma ja ESR+-ohjelma) ja strategioissa (erityisesti 
vuoden 2020 jälkeisen ajan kattava romanien tasa-arvoa ja osallistamista koskeva EU:n 
strategia);

54. korostaa, että covid-19-pandemia vaikuttaa eniten kaikkein vähävaraisimpiin, mukaan 
lukien eri puolilla Eurooppaa olevat romaniyhteisöt; korostaa, että EU:n on keskityttävä 
kansalaistensa välittömiin tarpeisiin ja tarjottava nopeita ja asianmukaisia ratkaisuja 
nykyisiin ongelmiin, jotta voidaan vahvistaa koheesiota, lisätä luottamusta EU:n 
toimielimiin ja noudattaa EU:n arvoja, erityisesti solidaarisuutta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan covid-19-pandemian vaikutuksia romaniyhteisöjen 
tilanteeseen ja harkitsemaan tehokkaita toimenpiteitä; pitää myönteisenä ehdotusta 
vahvistaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa, jotta voidaan 
tukea niitä, jotka tarvitsevat apua eniten; pitää valitettavana, että covid-19-pandemian 
seurauksena seuraavaa vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä voidaan joutua 
leikkaamaan, mikä vaikuttaa kielteisesti romaniyhteisöjen hyväksi toimiviin 
kansalaisyhteiskunnan järjestöihin ja vaikuttaa siten myös näiden toimintaan.
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