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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi 43 proc. romų turi tam tikrą apmokamą darbą1; kadangi 63 proc. romų 
jaunuolių yra nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai (NEET)2; kadangi didėjanti 
nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

B. kadangi trečdalis romų namų ūkių neturi vandentiekio vandens ir šiek tiek daugiau nei 
pusė jų turi vidaus tualetą arba dušą, o 78 proc. romų gyvena perpildytuose būstuose4;

C. kadangi 43 proc. romų yra diskriminuojami mėginant įsigyti arba išsinuomoti būstą ir 
nepakankamai supranta savo teises lygių galimybių atžvilgiu5;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių 
mažumų grupių Europoje; apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant per pastarąjį 
dešimtmetį įdiegtų priemonių, pasiekta pažanga būsto, užimtumo, švietimo ir sveikatos 
priežiūros srityse yra ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir vyriausybes išskirtiniu 
prioritetu laikyti romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimą;

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, kuriuos reikia spręsti romų užimtumo srityje, yra 
veiksmingas perėjimas iš švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova su darbdavių 
diskriminacija, darbo jėgos paklausos ir pasiūlos derinimas ir didėjantis nesimokančių 
romų jaunuolių skaičius;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad ES biudžeto planavimas būtų tvirtai 
susietas su romų įtraukties procesu ES lygmeniu;

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės institucijos turi skubiai ir visapusiškai įsipareigoti 
panaikinti romų tautybės mokinių segregaciją mokyklose, nes romų tautybės vaikai 
dažnai mokomi segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės vaikams klaidingai nustatomas 
specialiojo ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta diskriminacinė praktika;

5. ragina valstybes nares užtikrinti, kad kompetentingos regioninės ir vietos valdžios 
institucijos įgyvendintų romams skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir stebėtų jos 
rezultatus; be to, ragina valstybes nares užtikrinti, kad darbo ieškančių romų įgalėjimas 
taptų valstybinių užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu, ir tuo pat metu teikti paramą 
įsidarbinant arba suteikiant stažuotes IT ir kalbų mokymų srityje; pabrėžia svarbų 
valstybinių užimtumo tarnybų vaidmenį skatinant romų užimtumą valstybės tarnyboje ir 
remiant palankių sąlygų neturinčius darbo ieškančius romus;

1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie nacionalines romų integracijos strategijas: pagrindinės išvados, p. 3.
2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimas.“, COM(2019)0406, p. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 1/2, p. 18.
4 Europos Komisija, 2019 m. pranešimas apie nacionalines romų integracijos strategijas: pagrindinės išvados, 
p. 6.
5 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie nacionalines romų integracijos strategijas: pagrindinės išvados, p. 6.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd2019-320-final_report_on_the_implementation_of_national_roma_integration_strategies_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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6. primena, kad Rasinės lygybės direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio apsauga ir 
garantijos, kiek tai susiję su galimybe naudotis prekėmis ir paslaugomis, įskaitant 
aprūpinimą būstu, o tai visų pirma priklauso nacionalinių ir regioninių vyriausybių 
kompetencijai;

7. ragina valstybes nares skatinti teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų paramos gavėjus 
į būsto projektų rengimą ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti priverstinį iškeldinimą ir 
užkirsti jam kelią, taip pat suteikti pakankamai ir tinkamų apsistojimo vietų nesėsliems 
romams;

8. palankiai vertina ES pridėtinę vertę, gaunamą sukuriant glaudų ryšį tarp Europos 
semestro, Europos struktūrinių ir investicijų fondų 2014–2020 m. jų programavimo 
laikotarpiu ir romų integracijos nacionalinių strategijų, ir primygtinai ragina valstybes 
nares viešai paskelbti, kokia šiam tikslui skirta dalis tenka jų nacionaliniuose 
biudžetuose;

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų reglamente7 nustatytas specialus romų finansavimo 
prioritetas ir kad konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose su romų 
integracija, tapo reikalavimu skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina valstybes 
nares ir Komisiją užtikrinti, kad dėl šių pokyčių būtų parengti konkretūs vietos romams 
naudingi projektai8.

6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h punktas, OL L 180, 2000 7 19, 
p. 22.
7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui 
kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, IX priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies „Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų prioritetas, 
OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, June 2017, p.17.


