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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 43 prosenttia romaneista tekee jonkinlaista palkkatyötä1; toteaa, että 63 
prosenttia (16–24-vuotiaista) romaninuorista on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
(NEET)2; toteaa, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien romaneiden 
osuuden kasvaminen oli ala, jolla tilanne huonontui vuoden 2011 vuoden 2016 välillä3;

B. toteaa, että kolmasosassa romanikotitalouksista ei ole vesijohtovettä, vain vähän yli 
puolessa kotitalouksista on sisätiloissa huuhdeltava käymälä tai suihku ja 78 prosenttia 
romaneista asuu ahtaasti4;

C. toteaa, että 43 prosenttia romaneista kokee syrjintää yrittäessään ostaa tai vuokrata 
asunnon ja että romanit eivät tunne tarpeeksi hyvin tasavertaisuutta koskevia 
oikeuksiaan5;

1. korostaa, että romanit ovat yksi Euroopan köyhimmistä ja sosiaalisesti 
syrjäytyneimmistä vähemmistöryhmistä; pitää valitettavana, että viime vuosikymmenen 
aikana toteutetuista toimenpiteistä huolimatta edistyminen asumis-, työllisyys-, 
koulutus- ja terveydenhoitokysymyksissä on ollut vähäistä; kehottaa 
paikallisviranomaisia ja hallituksia asettamaan ensisijaiseksi asiaksi romanien 
kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanon;

2. korostaa, että romanien työllisyyden yhteydessä kriittisimpiä haasteita ovat tehokas 
siirtyminen koulutuksesta työmarkkinoille, työnantajien harjoittamaan syrjintään 
puuttuminen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä koulutuksen 
ulkopuolella olevien romaninuorten kasvava määrä;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että EU:n talousarviosuunnittelu 
kytketään kiinteästi romanien osallisuutta edistävään prosessiin EU:ssa;

4. korostaa, että toimivaltaisten valtion viranomaisten on sitouduttava kiireellisesti ja 
vahvasti puuttumaan romanioppilaiden erotteluun, sillä romanilapset käyvät usein 
koulua erillään muista, koska ovat saaneet väärän diagnoosiin erityisopetuksen 
tarpeesta, mikä on edelleen yleinen syrjivä käytäntö;

5. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että toimivaltaiset alue- ja paikallisviranomaiset 
toteuttavat romaneihin keskittyviä työllisyys- ja sosiaalipoliittisia toimia ja seuraavat 
niiden tuloksia; kehottaa näitä lisäksi asettamaan romanityönhakijoiden 

1 Euroopan komissio, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, s. 3.
2 Vuoden 2019 kertomus romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta, COM(2019)0406, 
s. 5.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 lopullinen, osa 1/2, 
s. 18.
4 Euroopan komissio, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, s. 5.
5 Euroopan komissio, 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, s. 6.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0406&qid=1589876301718&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0406&qid=1589876301718&from=FI
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
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mahdollisuuksien lisäämisen julkisten työvoimapalvelujen ja työnantajien ensisijaiseksi 
tavoitteeksi ja tarjoamaan tämän rinnalla työnvälitystukea tai työharjoittelua, johon 
sisältyy tietotekniikka- ja kielikoulutusta; korostaa julkisten työvoimapalvelujen tärkeää 
asemaa edistettäessä romanien pääsyä julkishallinnon virkoihin ja pyrittäessä 
tavoittamaan heikommassa asemassa olevia romanityönhakijoita;

6. palauttaa mieleen, että rotujen välistä tasa-arvoa koskevassa direktiivissä6 säädetään 
suojelusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja 
tarjonnan osalta, mukaan lukien asuminen, joka kuuluu ensisijaisesti kansallisten ja 
alueellisten hallitusten toimivaltaan;

7. kehottaa jäsenvaltioita edistämään alueellisen erottelun torjuntaa, ottamaan 
romaniedunsaajat mukaan asuntohankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, 
vähentämään ja ehkäisemään häätöjä sekä tarjoamaan riittävästi asianmukaisia 
leiriytymispaikkoja kiertäville romaneille;

8. pitää myönteisenä EU:n tason lisäarvoa, joka syntyy, kun luodaan tiivis yhteys 
eurooppalaisen ohjausjakson ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vuosien 
2014–2020 ohjelmakauden ja romanien kansallisten integrointistrategioiden välille, ja 
kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan julkisesti, kuinka suuri osuus niiden kansallisista 
talousarvioista varataan tähän tarkoitukseen;

9. panee merkille, että yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa7 otettiin käyttöön 
romaneja koskeva erityinen rahoitusprioriteetti ja että romanien integrointia 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 päällä8.

6 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).
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, 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 (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 320), liitteessä XI oleva ennakkoehtoja koskeva osa I: temaattiset ennakkoehdot, 
investointiprioriteetti 9.2.
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, kesäkuu 2017, s. 17.


