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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151, 153, 162 ja 

174–176 artiklan, 

– ottaa huomioon EU:n perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon eurooppalaiset ihmisoikeuksia ja perusvapauksia suojelevat 

yleissopimukset, erityisesti yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

suojaamiseksi ja siihen liittyvän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytännön, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja asiaan liittyvät Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien komitean suositukset sekä kansallisten vähemmistöjen suojelua 

koskevan Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen, 

– ottaa huomioon YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen, 

– ottaa huomioon itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan ILOn 

yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon EU:n direktiivit syrjinnästä, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

14 artiklan ja kyseisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 12, 

– ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksista 5. tammikuuta 2011 tehdyn YK:n 

yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon 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 annetun Euroopan parlamentin ja 



neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/20131 (jäljempänä ’yhteisiä säännöksiä koskeva 

asetus’), 

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja 

työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) 

N:o 1080/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/20132, 

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 

muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa 

koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 437/20103, 

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1081/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/20134, 

– ottaa huomioon perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman perustamisesta 

kaudelle 2014–2020 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1381/20135, 

– ottaa huomioon vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 

11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 223/20146, 

– ottaa huomioon Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa 

kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä 7. tammikuuta 2014 

annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/20147, 

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Euroopan komission 

seitsemännestä ja kahdeksannesta EU:n koheesiopolitiikkaa käsittelevästä 

kertomuksesta ja strategiakertomuksesta 2013 vuosien 2007–2013 ohjelmien 

toteuttamisesta8, 

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman kansallisten romaneja 

koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanossa edistymisestä9, 

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta 

asuntotuotannosta Euroopan unionissa10, 

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman romaniväestön 

osallistamista koskevasta EU:n strategiasta1, 
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– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 

osuudesta Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa2, 

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman romanien 

yhteiskunnallisesta tilanteesta ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantamisesta 

EU:ssa3, 

– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2014 annetun komission kuudennen taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen ”Sijoituksia 

työpaikkoihin ja kasvuun – Kehitystä ja hyvää hallintoa EU:n alueille ja kaupunkeihin”, 

– ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 julkaistun komission temaattisen ohjausasiakirjan 

romaneista ja marginalisoituneista yhteisöistä (temaattinen tavoite 9: sosiaalinen 

osallisuus ja köyhyys), 

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2014 julkaistun komission tiedonannon ”Kertomus 

romanien integraatiota edistäviä strategioita koskevan EU:n puitekehyksen 

täytäntöönpanosta” (COM(2014)0209), 

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2012 julkaistun komission tiedonannon ”Romanien 

integraatiota edistävät kansalliset strategiat: EU:n puitekehyksen täytäntöönpano alulle” 

(COM(2012)0226), 

– ottaa huomioon 8. joulukuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon ”Tonavan aluetta 

koskeva EU:n strategia” (COM(2010)0715), 

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon ”Köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet 

sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle” (COM(2010)0758), 

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 

– Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon jäsenvaltioissa toteutettavista romanien integraatiota edistävistä 

tuloksellisista toimenpiteistä 9. joulukuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen4, 

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2015 julkaistun komission asiakirjan ”Guidance Note on 

the use of European Structural and Investment Funds in tackling educational and spatial 

segregation (luonnos)”, 

– ottaa huomioon komissiolle 24. helmikuuta 2015 esitetyn kirjallisesti vastattavan 

kysymyksen marginalisoituneiden yhteisöjen rahoituksesta (E-002782/2015), 

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta ”Romanien integraatiota 

edistävät strategiat”5, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 
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– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot 

(A8-0314/2015), 

A. toteaa, että koheesiopolitiikalla pyritään lisäämään taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta, pienentämään sosiaalisia eroja sekä vähentämään ja poistamaan 

köyhyyttä ja syrjäytymistä, mikä edellyttää segregoitumisen ehkäisemistä sekä 

tasavertaisten mahdollisuuksien edistämistä kaikkien kansalaisten ja myös kaikkein 

marginalisoituneimpien yhteisöjen sekä kaikenikäisten köyhyydestä ja sosiaalisesta 

syrjäytymisestä sekä koulutusmahdollisuuksien, työpaikkojen, asuntojen ja 

terveydenhuoltojärjestelmien puutteesta kärsivien ryhmien ja yksilöiden keskuudessa; 

B. ottaa huomioon, että vuoden 1986 Euroopan yhtenäisasiakirjassa koheesiopolitiikka 

määriteltiin eri alueiden välisten erojen ja muita heikommassa asemassa olevien 

alueiden jälkeenjääneisyyden vähentämiseksi; toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyssä sopimuksessa koheesioon lisättiin uusi näkökulma ja viitattiin ”taloudelliseen, 

sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen”; 

C. toteaa, että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoite edellyttää, että unioni harjoittaa 

politiikkaa marginalisoituneiden yhteisöjen osallisuuden lisäämiseksi ja jäsenvaltiot 

käyttävät toimivaltaansa alalla toteuttamalla tukitoimia ja toimimalla myös 

kansainvälisten yhteistyöohjelmien sekä kansallisten ohjelmien puitteissa; 

D. ottaa huomioon, että Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) sisällytettiin vuonna 2010 

rahoitusmahdollisuuksia marginalisoituneita yhteisöjä varten; huomauttaa, että 

koheesiopolitiikan lainsäädäntökehys vuosiksi 2014–2020 sisältää strategisen 

lähestymistavan; 

E. ottaa huomioon, että asetuksessa (EU) N:o 1304/2013 säädetään, että Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) tuen on hyödytettävä ihmisiä, myös heikossa asemassa olevia 

ihmisiä, kuten pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia henkilöitä, maahanmuuttajia, etnisiä 

vähemmistöjä, marginalisoituneita yhteisöjä ja köyhyydestä sekä syrjäytymisestä 

kärsiviä ihmisiä kaikissa ikäryhmissä; 

F. ottaa huomioon, että vähintään 23,1 prosenttia koheesiopolitiikan määrärahoista 

osoitetaan ESR:n investointeihin ohjelmakauden 2014–2020 aikana; toteaa, että 

EAKR:llä ja ESR:llä on erityinen ja merkittävä rooli, sillä kussakin jäsenvaltiossa 

ESR:stä osoitetaan vähintään 20 prosenttia temaattiselle tavoitteelle, jonka mukaisesti 

edistetään sosiaalista osallisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja kaikenlaista syrjintää, 

minkä vuoksi ne ovat tärkeitä välineitä marginalisoituneiden yhteisöjen osallisuuden 

lisäämisessä; 

G. ottaa huomioon, että asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 säädetään useita 

syrjimättömyyteen, sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyviä vaatimuksia, joita on 

noudatettava1; 

H. ottaa huomioon, että komission kuudennessa taloudellista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta käsitelleessä kertomuksessa osoitettiin, että talouskriisi on lisännyt 

köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä; 
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I. toteaa, että talouskriisi ja siitä johtuvat määrärahojen leikkaukset ja säästötoimet ovat 

johtaneet lukuisiin ongelmiin ja aiheuttaneet usein kunnille vakavia 

talousarviovaikeuksia, mikä on vähentänyt vaihtoehtoja käsiteltäessä 

marginalisoituneiden yhteisöjen asioita ja pyrittäessä lisäämään niiden osallisuutta ja 

estämään segregoitumista, koska tällaiset toimet ovat pääasiassa ja joskus yksinomaan 

riippuvaisia Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) rahoituksesta; 

J. ottaa huomioon, että talouskriisin seuraukset ja julkisten palvelujen leikkaukset ovat 

pahentaneet naisten tilannetta marginalisoituneissa yhteisöissä; 

K. toteaa, että marginalisoituneiden yhteisöjen naiset kohtaavat vakavampaa 

moninkertaista syrjintää ja heidän työllisyysasteensa on paljon alhaisempi kuin samojen 

yhteisöjen miehillä ja muilla naisilla; 

L. toteaa, että toimintaan osallistuu suuri määrä eri tasoja ja aloja edustavia julkisia ja 

yksityisiä toimijoita, kuten kansalaisyhteiskunnan edustajia, ja että näillä kaikilla on 

usein tärkeä rooli osallisuutta edistävien toimien täytäntöönpanossa, mikä edellyttää 

johdonmukaista ja hyvin koordinoitua lähestymistapaa; 

M. toteaa, että tällä hetkellä ei ole olemassa EU:n laajuista marginalisoituneen yhteisön 

määritelmää; toteaa, että komission kertomusta voi ymmärtää vain analysoimalla 

marginalisoitumisilmiötä marginalisoituneiden ryhmien erityispiirteiden ja 

ominaisuuksien perusteella siten, että otetaan huomioon niiden erityistilanne ja tarpeet, 

kuten elin- ja työolot, rajoitettu koulutus- ja terveydenhuoltopalvelujen sekä 

työpaikkojen saatavuus, koulunkäynnin keskeyttäminen sekä rakenteellinen ja 

järjestelmällinen syrjäytyminen, ja pyritään varmistamaan niiden tehokas 

sosioekonominen osallisuus; 

N. toteaa, että komissio ei ole määritellyt marginalisoituneita yhteisöjä vaan jättää 

jäsenvaltiolle vastuun päättää määritelmästä kansallisten indikaattorien perusteella; 

toteaa kuitenkin, että marginalisoitumista voidaan määritellä tarkastelemalla tiettyjä 

indikaattoreita, kuten sosiaalista syrjäytymistä, korkeaa pitkäaikaistyöttömyyttä, alhaista 

koulutustasoa, erittäin kehnoja asumisoloja, syrjinnän runsasta esiintymistä ja liiallista 

altistumista terveysriskeille ja/tai puutteellista pääsyä terveydenhoitopalvelujen piiriin, 

eli kyseessä ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat väestöryhmät, jotka 

tarvitsevat eniten apua; 

O. toteaa, että marginalisoituminen on yhteiskunnallinen ilmiö, jossa yksittäiset henkilöt tai 

yhteisöt syrjäytyvät sosiaalisesti ja heiltä järjestelmällisesti evätään tai kielletään 

mahdollisuus osallistua niihin sosiaalisiin ja poliittisiin prosesseihin, jotka ovat 

oleellisia heidän yhteiskuntaan integroitumisensa kannalta; toteaa, että 

”marginalisoituneilla yhteisöillä” viitataan monenlaisiin ryhmiin ja yksilöihin, kuten 

vähemmistöihin, romaneihin, vammaisiin, köyhyysrajan alapuolella eläviin tai 

köyhtymisvaarassa oleviin ihmisiin, maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja yhteiskunnan 

sosiaalisesti syrjäytyneisiin ryhmiin; toteaa, että rasismi, patriarkaalisuus, homofobia, 

taloudelliset ongelmat ja muut syrjivät tekijät luovat osaltaan eriarvoisuutta ja 

vähentävät marginalisoituneissa yhteisöissä elävien naisten vaikutusmahdollisuuksia; 

P. toteaa, että marginalisoituneisiin yhteisöihin, joilla on yhteisiä ominaispiirteitä, kuuluu 

paikkaan sidonnaisia yhteisöjä, kuten maaseutualueilla ja epäsuotuisilla alueilla asuvat 

marginalisoituneet yhteisöt, etuyhteisöjä, kuten pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä 

etniset ja kielelliset vähemmistöt, sekä vammaisia henkilöitä, ikääntyneitä ihmisiä, 



kodittomia ja alkuperäisväestöä; ottaa huomioon, että erilaiset marginalisoituneet 

yhteisöt jakavat tietyt yhteiset vaikeudet ja kaikki kärsivät monista erilaisista 

leimaamisen ja syrjinnän muodoista; 

Q. katsoo, että Euroopassa on useita marginalisoituneita ihmisryhmiä; toteaa, että heidän 

joukossaan romanit, jotka terminä ymmärretään eri tavoin eri puolilla Eurooppaa, ovat 

Euroopan suurin etninen vähemmistö ja yksi kaikkein marginalisoituneimmista 

yhteisöistä; 

R. katsoo, että koheesiopolitiikan avulla on autettava moninaisia marginalisoituneita 

yhteisöjä ottamalla huomioon niiden erityistarpeet; ottaa huomioon, että 

marginalisoituneiden yhteisöjen osallisuus rahoitukseen edellyttää kaikkien tasojen 

toimia, mukaan luettuina pitkän aikavälin yhdistetty ja johdonmukainen lähestymistapa, 

pysyvät ratkaisut, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, kokemusten hyödyntäminen ja 

valmiuksien kehittäminen, myös marginalisoituneiden yhteisöjen naisia ja tyttöjä 

varten, jotta voidaan lopettaa segregoituminen ja normalisoida tilanne; 

S. toteaa, että Euroopan koheesiopolitiikkaan liittyvissä strategioissa marginalisoituneiden 

yhteisöjen naisten vaikutusvallan lisäämiseksi on otettava huomioon myös ikääntyvien, 

vammaisten, hoivatyötä tekevien sekä mielenterveysongelmaisten naisten tilanne; 

T. toteaa, että taide- ja kulttuuriperustaiset ohjelmat, joissa edistetään kulttuurien välistä 

vaihtoa, osallistujien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, luovien ja sosiaalisten 

taitojen kehittämistä ja aktiivista osallistumista paikallisyhteisön elämään, kuuluvat 

tehokkaimpiin työkaluihin sosiaalisen osallisuuden ja integraation edistämiseksi; 

U. toteaa, että sekä virallinen että epävirallinen koulutus ovat välttämättömiä 

marginalisoitumisen ja moninkertaisen syrjinnän torjumisessa, koska ne luovat 

vuoropuhelua, avoimuutta ja yhteisöjen välistä ymmärrystä sekä lisäävät 

marginalisoituneiden yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia; toteaa, että 

sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen koulutuksessa ja sen rooli 

marginalisoituneiden yhteisöjen naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien 

lisäämiseksi on pidettävä mielessä; 

Yleiset periaatteet 

1. palauttaa mieliin, että on puututtava kiireellisesti marginalisoituneita yhteisöjä 

koskevaan ongelmaan; korostaa koheesiopolitiikan suurta merkitystä näiden ryhmien 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen osallisuuden tukemisessa; 

2. palauttaa mieliin, että marginalisoituneet yhteisöt otettiin keskeisiksi koheesiopolitiikan 

toimenpiteiden kohteiksi sosiaalista syrjäytymistä koskevien huolten lisääntymisen ja 

syrjäytymisen torjumista koskevan sitoutumisen vuoksi, mukaan luettuina romanien 

tilannetta koskevat huolet ja pitkään esitetyt pyynnöt heidän elinolojensa 

parantamisesta; 

3. kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat marginalisoituneiden yhteisöjen 

määritelmälle, jossa eritellään marginalisoituneita ryhmiä koskevat ominaisuudet ja 

erityispiirteet ja otetaan mahdollisimman kattavasti huomioon kunkin mahdollisen 

kohderyhmän erityistilanne, haasteet ja tarpeet, jotta voidaan edistää niiden 

sosioekonomista osallisuutta ja ottaa näiden yhteisöjen edustajat mukaan; korostaa, että 



tällaiset suuntaviivat tehostaisivat koheesiopolitiikkaa vahvistamalla taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koko Euroopan unionin alueella; 

4. pitää myönteisenä, että koheesiopolitiikan lainsäädäntökehykseen vuosiksi 2014–2020 

sisällytettiin uusia osia, joilla lujitetaan alkuperäistä lähestymistapaa laajentamalla 

rahoitusmahdollisuuksia ja ottamalla käyttöön mekanismeja sen varmistamiseksi, että 

marginalisoituneille yhteisöille annettava tuki on unionin arvojen ja tavoitteiden 

mukaista ja siinä otetaan huomioon tarve ottaa nämä ryhmät mukaan koko prosessiin; 

5. kehottaa komissiota antamaan yksityiskohtaista tietoa rahoitusmahdollisuuksien 

hyödyntämisestä marginalisoituneissa yhteisöissä; pyytää tekemään analyysin, jonka 

pohjalta on mahdollista tehdä asianmukaisia päätelmiä ja määrittää esteet, joiden takia 

ei ole pystytty hyödyntämään mahdollisuuksia tai saamaan aikaan parhaita mahdollisia 

tuloksia; 

6. kehottaa komissiota valvomaan kumppanuusperiaatetta ja kansalaisyhteiskunnan 

mukaan ottamista koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen tehokasta 

hyödyntämistä; palauttaa mieliin, että yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 

horisontaalisia periaatteita – joihin sisältyvät sellaiset perusoikeudet kuin 

yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen, syrjinnän ehkäiseminen ja kestävän 

kehityksen edistäminen – on noudatettava ERI-rahastojen mukaisten ohjelmien 

valmistelussa ja täytäntöönpanossa; palauttaa mieliin, että EU:n koheesiopolitiikan 

mukaisesti rahoitetuissa jäsenvaltioiden toimissa olisi noudatettava 

perusoikeusperiaatteita eikä koskaan edistettävä segregoitumista millään tavalla; 

7. korostaa, että yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys sisältyvät 

ERI-rahastojen rahoitussääntöihin järjestelmään liittyvien taloudellisten, sosiaalisten tai 

sukupuoleen perustuvien eriarvoisuuden syiden poistamiseksi sekä kulttuuri- ja 

koulutuspalvelujen saatavuuden takia; korostaa, että syrjäytymisen taustalla olevia syitä 

analysoitaessa olisi ensisijaisesti pyrittävä ymmärtämään järjestelmällistä 

muukalaisvihaa ja rasismia ja lisäämään niitä koskevaa tietoisuutta; 

8. toteaa, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on periaate, jota noudatetaan 

horisontaalisesti koheesiopolitiikassa; pitää valitettavana, että erityisesti naiset, 

maahanmuuttajat ja vammaiset henkilöt joutuvat kärsimään moninkertaista syrjintää 

marginalisoituneissa yhteisöissä; 

9. korostaa, että koheesiopolitiikan täytäntöönpanon avulla on ratkaistava nuorten ja 

lasten, aikuisten ja vammaisten henkilöiden köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvä 

tärkeä haaste, mukaan lukien siirtyminen laitosperustaisesta hoidosta 

yhteisöperustaiseen hoitoon ja palveluihin; kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita 

toteuttamaan asianmukaisia toimia ja toimenpiteitä tätä koskevien strategioiden 

kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi yhdennettyä lähestymistapaa soveltaen; 

10. huomauttaa, että kehitettäessä tietyille kohderyhmille suunnattuja toimia 

”nimenomaisen mutta ei poissulkevan kohdentamisen” periaatteen mukaisesti edellyttää 

sitä, että muita samankaltaisessa sosioekonomisessa tilanteessa olevia ei suljeta pois, 

jolloin voidaan välttää puolustusreaktioita; korostaa, että tämä periaate on ainoastaan 

ensimmäinen vaihe sen tunnustamisessa, että haavoittuvimmassa asemassa oleviin ja 

marginalisoituneisiin yhteisöihin ja yksilöihin on kiinnitettävä huomiota; 



11. korostaa, että korruption ja varojen vilpillisen käytön torjumiseksi tarvitaan vastuullisia, 

avoimia ja demokraattisia rakenteita, jotta voidaan varmistaa marginalisoituneiden 

yhteisöjen osallisuus; 

12. pitää julkisten palvelujen saatavuutta yhtenä tärkeimmistä päämääristä lisättäessä 

marginalisoituneiden ryhmien osallisuutta; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 

yksilöllisten terveystietomateriaalien tarjoamista ja tautien ehkäisystrategioiden 

kehittämistä sekä terveyteen liittyvien yhteisöaloitteiden tekemistä marginalisoituneissa 

yhteisöissä; kehottaa luomaan erityisiä rakenteita, jollaisia ovat esimerkiksi 

terveydenhoidon saatavuuteen, työmarkkinoihin ja koulutukseen liittyvissä 

kysymyksissä neuvontaa antavat selvityspisteet; vaatii toteuttamaan toimenpiteitä, 

joiden avulla julkishallinnoissa siirrytään kysyntälähtöisyydestä palveluhenkisyyteen; 

13. pyytää koordinoimaan paremmin marginalisoituneita yhteisöjä koskevia kansallisia 

strategioita, mukaan luettuina romanien integraatiota edistävät kansalliset strategiat, 

kansalliset köyhyyden vähentämistä koskevat strategiat, muiden marginalisoituneiden 

tai heikommassa asemassa olevien yhteisöjen osallistamista koskevat strategiat sekä 

sukupuolten tasa-arvoa koskevat strategiat, sekä vahvistamaan niiden välisiä yhteyksiä; 

14. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota asettamaan lapset etusijalle pantaessa täytäntöön 

EU:n kehystä romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille ja korostaa, 

että on tärkeää edistää lasten tasaveroisia mahdollisuuksia asumiseen, terveydenhoitoon, 

koulutukseen ja ihmisarvoisiin elinoloihin; 

15. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia kannustamaan ESR-rahoituksen käyttöä 

epävirallista ja elinikäistä oppimista koskevia ja myös kulttuuripohjaisia hankkeita 

varten, jotta voidaan saavuttaa tavoitteet, joiden mukaan on investoitava uusiin 

innovointitaitoihin ja torjuttava työttömyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä; 

16. palauttaa mieliin, että kasvavista maantieteellisistä ja alueellista eroista, väestöllisistä 

haasteista ja yhä useampien kotimaastaan lähteneiden tai lähtemistä suunnittelevien 

nuorten tilanteesta huolimatta vuosien 2014–2020 talousarviosyklin aikana 

koheesiopolitiikkaan on tarjolla vähemmän tukea; katsoo, että koheesiopolitiikalla on 

yhä mahdollisuus tarjota lisäarvoa jäsenvaltioissa jo tehtävälle työlle ja että – 

keskittymällä työllistymismahdollisuuksien parantamiseen, yhteiskuntaan 

osallistumiseen ja taitoihin panostamiseen erityisesti niillä alueilla, joilla tätä tarvitaan 

eniten – koheesiopolitiikan tuloksena on muiden hyötyjen ohella sosiaalisen 

osallisuuden lisääntyminen ja köyhyyden väheneminen, kun sallitaan asianmukaisen 

joustavuus, jotta jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön tapauskohtaisia tukipäätöksiä 

paikallisten tarpeiden mukaan ja jotta varmistetaan rahoituksen käyttäminen alueilla, 

joissa työttömyys on suurinta ja apua tarvitaan eniten; 

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat näitä periaatteita 

toimenpideohjelmien täytäntöönpanon aikana; kehottaa komissiota sisällyttämään 

analyysinsa antamiinsa kertomuksiin ja myös romanien integraatiota edistäviä 

kansallisia strategioita koskeviin kertomuksiinsa; 

18. korostaa, että julkisten palvelujen budjettileikkaukset kriisin aikana eräissä 

jäsenvaltioissa ovat johtaneet työttömyyden pahenemiseen, sosiaaliturvan puuttumiseen, 

vaikeaan asuntotilanteeseen ja terveysongelmiin; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 

tehokkaammin ESR:sta saamaansa tukea, jotta ne voisivat parantaa 



marginalisoituneiden yhteisöjen yhtäläisiä mahdollisuuksia käyttää julkisia palveluja 

sekä torjua syrjintää kaikissa muodoissa; 

19. kehottaa ottamaan huomioon ihmisoikeusnäkökohdat koheesiorahastoilla tuettavien 

toimien suunnittelussa, ja korostaa, että kulttuuriset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet 

olisi sisällytettävä toimiin, joilla pyritään tunnustamaan marginalisoituneiden yhteisöjen 

naisten asema aktiivisina ja täysivaltaisina kansalaisina ja että sekä avoin että piilotettu 

rasismi olisi otettava selkeästi huomioon kaikessa toiminnassa ja toimien suunnittelussa; 

Ohjelmien valmistelu 

20. korostaa, että kumppanuusperiaatteen on johdettava osallistamiseen kaikilla tasoilla ja 

sen soveltamisen on oltava jäsenvaltioissa pakollista eikä ainoastaan muodollista; 

korostaa, että kumppaneiden tasavertaisen osallistumisen ja edustuksen varmistamiseksi 

on tärkeää panna täytäntöön kumppanuutta koskevat käytännesäännöt, minkä 

yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota marginalisoituneisiin yhteisöihin, jotta 

niiden erityistilanne ja mahdolliset haasteet, joita ne kohtaavat edistäessään 

merkittävästi kumppanuutta, voidaan ottaa huomioon; on huolissaan siitä, että yhteisiä 

säännöksiä koskevan asetuksen ja kumppanuutta koskevien eurooppalaisten 

käytännesääntöjen periaatteiden mukainen velvoite kumppaneiden mukaan ottamisesta 

on täytetty vain osittain; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 

kumppaneiden osallistumisen, myös niiden, joita asia eniten koskee, ja toteuttamaan 

kannustimia ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa koskevan järjestelmän, mukaan luettuna 

erityistuki niille hallintoviranomaisille ja edunsaajille, jotka ovat saavuttaneet erityisen 

hyviä tuloksia tällä alalla; 

21. pitää valitettavana, että komissio on hyväksynyt kumppanuussopimuksia, joissa ei oteta 

riittävästi huomioon marginalisoituneita yhteisöjä; pyytää komissiota toteuttamaan 

toimenpiteitä, joilla helpotetaan marginalisoituneiden yhteisöjen osallistumista 

hankkeiden valmisteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin keinona lisätä kyseessä 

olevien yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia; ehdottaa tekemään eurooppalaisen 

ohjausjakson puitteissa suosituksia, jotka voisivat olla sopiva väline jäsenvaltioiden 

toteuttamien toimien edistämiseksi; 

22. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan ja komissiota seuraamaan tiiviisti 

marginalisoituneiden yhteisöjen sosiaalista osallistamista koskevia maakohtaisia 

suosituksia; 

23. pitää myönteisenä, että eräät jäsenvaltiot ja jopa suosituksia vastaanottavat jäsenvaltiot 

valitsevat marginalisoituneiden yhteisöjen sosioekonomisen integroinnin yhdeksi 

toimenpideohjelmiensa investointiprioriteetiksi; varoittaa kuitenkin, että asia on myös 

sisällytettävä osaksi koulutus- ja työllisyyspolitiikkoja ja muita vastaavia politiikkoja; 

24. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti varoja; korostaa erityisesti 

tarvetta keskittyä sellaisiin rahoitustoimiin, joilla mennään sosiaalisen osallisuuden 

edistämistä sekä köyhyyden ja syrjinnän torjuntaa koskevan temaattisen tavoitteen 

kohteena olevaa toimintaa pidemmälle ja siten suositaan entistä yhdennetympää ja 

järjestelmällisempää lähestymistapaa; 

25. katsoo, että monitasohallinnolla ja koordinoinnilla on keskeinen merkitys; korostaa, että 

paikallisviranomaisten ja paikallisten sidosryhmien osallistuminen on tärkeää, jos 



halutaan tavoittaa kohderyhmät, ja katsoo sen edellyttävän mahdollisimman suurta 

alueellista läheisyyttä; 

Ohjelmien täytäntöönpano 

26. korostaa yhdennetyn lähestymistavan merkitystä; katsoo, että varat olisi käytettävä 

entistä yhdennetymmin, myös hyödyntämällä monesta lähteestä rahoitettavia ohjelmia, 

paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita, yhdennettyjä alueellisia investointeja ja 

ristiinrahoitusta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 98 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti, ja että olisi saatava aikaan synergioita muiden EU:n ja kansallisten 

rahoitusvälineiden kanssa; kehottaa asianomaisia hallinto- ja muita viranomaisia 

pyrkimään aktiiviseen yhteistyöhön kaikilla tasoilla, rajat ylittävä taso mukaan lukien; 

27. panee merkille, että ristiinrahoitusta käytetään nykyisin rajoitetusti, minkä syynä ovat 

jossain määrin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 98 artiklan 2 kohdan 

monimutkaiset säännöt; katsoo, että ristiinrahoituksen sääntöjen joustavuuden 

lisääminen voisi parantaa erityisesti marginalisoituneiden yhteisöjen osalta hankkeiden 

tehokkuutta ja tuoda tärkeää lisäarvoa niiden vaikutukselle; pyytää siksi komissiota 

suorittamaan arvioinnin ristiinrahoituksen soveltamisesta ja käyttöasteesta; 

28. panee merkille, että marginalisoituneet yhteisöt asuvat usein kaupunkien 

epäsuotuisimmilla alueilla; korostaa, että köyhimmillä alueilla on tärkeää panna 

tosiasiallisesti täytäntöön kaupunkialueiden uudistamis- ja elvyttämisohjelmat, joissa 

yhdistetään integroitu ja paikkaan perustuva lähestymistapa sekä kumppanuudet, 

puututaan taloudellisiin, sosiaalisiin ja alueellisiin haasteisiin ja parannetaan 

kaupunkiympäristöjä ja joissa myös keskitytään parantamaan liitettävyyttä näiden 

yhteisöjen mahdollisuuksien parantamiseksi; katsoo, että tulevan kaupunkeja koskevan 

EU:n toimintaohjelman laatimisen yhteydessä on kiinnitettävä asianmukaista huomiota 

kaupunkialueiden marginalisoituneiden yhteisöjen tärkeimpiin haasteisiin ja tarpeisiin, 

jotta voidaan torjua onnistuneesti segregoitumista, köyhyyttä ja sosiaalista 

syrjäytymistä; 

29. kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota myös maaseutualueilla, vuoristoalueilla ja 

eristyneillä alueilla asuvien marginalisoituneiden yhteisöjen erityistarpeisiin, mukaan 

lukien liitettävyyteen, liikkuvuuteen ja palvelujen saatavuuteen liittyvät haasteet, sekä 

myös kulttuurisiin ja sosiaalisiin mahdollisuuksiin; korostaa, että on tärkeää yhdistää 

alueet entistä paremmin toisiinsa; panee myös merkille, että rajaseuduilla asuvat ihmiset 

kärsivät usein marginalisoitumisesta maantieteellisen tilanteensa vuoksi, ja toteaa, että 

tämä olisi otettava paremmin huomioon koheesiopolitiikkaa laadittaessa erityisesti 

Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen osalta; 

30. painottaa tarvetta parantaa sidosryhmien, kuten hallinto- ja muiden viranomaisten sekä 

kansalaisyhteiskunnan elinten, valmiuksia, jotta voidaan lisätä yhteisöjen 

vaikutusmahdollisuuksia tarjoamalla niille erityisesti mahdollisuus osallistua enemmän 

päätöksentekoon; kehottaa kohdentamaan tähän myös teknistä apua ja rahoitusta; 

31. kehottaa komissiota tarjoamaan teknistä tukea rakennerahastojen hallintoon 

osallistuvien elinten hallinnollisten valmiuksien parantamiseksi, ja pyytää jäsenvaltioita 

tarjoamaan neuvontaa ja hallinnollista tukea esimerkiksi järjestämällä koulutusta ja 

auttamalla tukihakemusten laatimisessa ja selittämisessä, jotta helpotetaan romanien ja 

muiden marginalisoituneiden yhteisöjen tiedonsaantia yrittäjyyttä ja työllisyyttä 



tukevista eurooppalaisista ja kansallisista rahoitusohjelmista sekä asianomaisten 

hakemusten jättämistä; 

32. korostaa, että työmarkkinajärjestöjen on saatava teknistä tukea, jotta ei pelkästään 

lujiteta niiden valmiuksia vaan varmistetaan niiden koordinointi sekä edustus 

väliaikaisissa komiteoissa, jotka määrittelevät toimenpideohjelmat ja panevat ne 

täytäntöön; 

33. korostaa, että yhdessä marginalisoituneiden yhteisöjen edustajien kanssa komission olisi 

marginalisoituneiden yhteisöjen määrittelemistä koskevan ohjeistuksen antamisen 

jälkeen perustettava tilapäinen neuvoa-antava asiantuntijaryhmä ja edistettävä 

hallintohenkilöstön asianmukaista koulutusta, jotta nämä saavat erityistietoa 

marginalisoitujen yhteisöjen ongelmista ja voivat torjua syrjiviä käytäntöjä ja edistää 

osallisuutta rakentavan ja tehokkaan vuoropuhelun avulla ja panna täytäntöön 

marginalisoituneisiin yhteisöihin liittyviä EU:n rahoittamia hankkeita ja valvoa niitä 

yhdennetysti ja tehokkaasti ja maksimoida siten niiden vaikutuksen; 

34. pitää erittäin tärkeänä, että tasa-arvoelimet, naisjärjestöt ja marginalisoituneiden 

yhteisöjen naiset otetaan mukaan rahoituksen jakamista, käyttöä, täytäntöönpanoa ja 

valvomista koskevaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla – paikallis- ja aluetasolta 

jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten tasolle saakka; katsoo, että täytäntöön pantujen 

ohjelmien seurantaa ja arviointia on pidettävä keskeisenä prosessina, jolla edistetään 

marginalisoitujen yhteisöjen naisten osallistumista; 

35. panee merkille lähestymistavan, jossa kaikkien strategisten ja operatiivisten 

toimintajärjestelyjen, kuten riittävien hallinnollisten tai institutionaalisten valmiuksien, 

on oltava käytössä ennen investointien tekemistä; kannustaa komissiota seuraamaan 

huolellisesti näiden ehtojen täyttymistä ja varmistamaan, että asianomaiset jäsenvaltiot 

toteuttavat täydentäviä toimia erityisesti sosiaalisen osallisuuden edistämisen sekä 

köyhyyden ja syrjinnän torjunnan alalla; 

Seuranta ja suositukset 

36. huomauttaa, että EU:n rahoittamissa hankkeissa on oltava pitkän aikavälin perspektiivi, 

jotta ne olisivat vaikuttavia, ja että varoilla on tuettava investointeja edunsaajien 

todellisiin tarpeisiin sellaisten mekanismien avulla, joilla varmistetaan kohderyhmien 

tavoittaminen ja puututaan syrjäytymiseen ja marginalisoitumiseen; kehottaa luomaan 

laadullisia arviointi- ja seurantamekanismeja; pyytää komissiota ottamaan käyttöön 

jäsenvaltioiden toimien ennakoivia ja osallistavia seuranta- ja tarkkailumekanismeja 

marginalisoituneita yhteisöjä varten käytettävien varojen suunnittelu- ja 

arviointiprosesseissa; 

37. korostaa, että asumiseen liittyvä syrjäytyminen, kodittomuus, koulutukseen liittyvä 

syrjäytyminen ja työttömyys ovat usein tärkeimpiä syitä marginalisoitumiselle; korostaa 

siksi marginalisoituneiden yhteisöjen hyväksi toteutettavien yhdennettyjen asumista, 

koulutusta ja työllisyyttä koskevien toimenpiteiden merkitystä; 

38. ottaa huomioon, että viimeaikainen talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut erityisen 

raskaasti marginalisoituneisiin ryhmiin, jotka ovat suurimmassa vaarassa menettää 

työpaikkansa epävakaina aikoina työmarkkinoilla, ja muistuttaa, että koulutus ja 

työllistyminen ovat parhaita keinoja päästä pois köyhyydestä ja siksi 

marginalisoituneiden yhteisöjen integrointi yhteiskuntaan ja työmarkkinoille olisikin 



asetettava etusijalle; panee huolestuneena merkille, että marginalisoituneiden yhteisöjen 

jäsenet elävät useasti yhteiskunnan ulkopuolella, joutuvat syrjinnän kohteeksi ja 

kohtaavat esteitä pyrkiessään hyvälaatuiseen koulutukseen ja työpaikkoihin, 

terveydenhuoltoon, liikennevälineisiin sekä yleensä pyrkiessään saamaan tietoja ja 

palveluita, mikä on monitahoinen ongelma, johon on puututtava asianmukaisesti 

ESIR-rahastojen ja kansallisten varojen toisiaan täydentävällä käytöllä ja tehokkaalla 

yhdistelyllä; painottaa, että nykyisten EU:n ohjelmien (kuten nuorisotyöllisyysaloite, 

Erasmus+ ja Luova Eurooppa) suhteen on toimittava erityisen pontevasti 

marginalisoituneiden yhteisöjen jäsenten tavoittamiseksi ja ohjelmien onnistumisia on 

tarkkailtava säännöllisesti köyhyyden ja marginalisoitumisen kierteen katkaisemiseksi 

ja ihmisten ammatillisten taitojen ja pätevyyksien edistämiseksi; 

39. kehottaa käyttämään määrärahoja siten, että parannetaan marginalisoituneiden 

yhteisöjen naisten elinoloja ja lisätään heidän mahdollisuuksiaan saada laadukasta ja 

jatkuvaa koulutusta, löytää asunto, käyttää terveydenhoito- ja lastenhoitopalveluja ja 

sosiaalipalveluja sekä uhrien tukemista koskevia palveluja ja oikeudellisia järjestelmiä; 

40. korostaa, että marginalisoituneiden yhteisöjen edustajat on otettava aktiivisesti mukaan 

ja heidän on annettava osallistua täysivaltaisina jäseninä seurantajärjestelyihin; 

huomauttaa, että paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on 

voitu saada paljon kokemusta; korostaa tarvetta levittää ja hyödyntää parhaita 

käytäntöjä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan kaikki nykyiset parhaat 

käytännöt, mukaan lukien marginalisoituneiden ryhmien ja yksilöiden yhteiskuntaan 

integroimista koskevat innovatiiviset käytännöt, ja käynnistämään 

verkostoitumistoimia, myös sosiaali-, nuoriso- ja yhteisötyöntekijöiden sekä 

akateemikkojen ja tutkijoiden keskuudessa; korostaa, että tarvitaan EU:n tason 

verkkofoorumi, jonka avulla vaihdetaan parhaita käytäntöjä ja ratkaistaan yhdessä 

ongelmia ja joka voisi toimia myös valmiuksien kehittämistä koskevana sähköisen 

oppimisen välineenä; 

41. pyytää komissiota käsittelemään koheesiopolitiikkaa ja marginalisoituneita yhteisöjä 

kansalaisyhteiskunnan ja kumppaneita edustavien organisaatioiden kanssa vuosittain 

järjestettävien jäsenneltyjen vuoropuhelujen yhteydessä samalla kun varmistetaan, että 

marginalisoituneiden yhteisöjen edustajat osallistuvat määrälliseen ja laadulliseen 

arviointiin perustuvaan keskusteluun ja edistävät sen käymistä; 

42. huomauttaa, että sen lisäksi, että tietoisuus rakenteellisesta ja järjestelmällisestä 

osallisuudesta on tarpeen koko yhteiskunnan osalta, se on erityisen välttämätöntä 

päätöksentekijöiden ja sidosryhmien työssä kaikilla hallinnon tasoilla ja muissa mukana 

olevissa julkisissa elimissä; kehottaa kaikkia julkisia sidosryhmiä ja oppilaitoksia 

tekemään perusteellisen analyysin syrjinnän ja marginalisoinnin syistä ja lisäämään 

tietoisuutta siitä, että muukalaisviha ja rasismi sekä kaikenlainen järjestelmälliseen 

syrjintään johtava marginalisointi, esimerkiksi romanivastaisuus, on kitkettävä pois; 

kehottaa komissiota panemaan tiukasti täytäntöön EU:n syrjintälainsäädännön ja 

seuraamaan sitä; kehottaa julkisia työvoimapalveluja tarjoamaan hyvälaatuisia ja 

tarpeisiin perustuvia yksilöllisiä palveluja; 

43. korostaa, että marginalisoituneita väestöryhmiä on sekä autettava että integroitava ja 

että asiassa olisi toimittava suoraan heidän kanssaan tarjoamalla 

koulutusmahdollisuuksia ja -tiloja, ammattikursseja, ammatinvalinnanohjausta ja 

työmahdollisuuksia yhteistyössä paikallisyhteisön ja viranomaisten kanssa, jotta näitä 

väestöryhmiä koskevia yleisiä käsityksiä voidaan parantaa ja/tai muuttaa parantamalla 



tietoisuutta ennakkoluulojen vaikutuksista, tehostamalla julkisia palveluja sekä 

sopeuttamalla sosiaalijärjestelmiä; 

44. korostaa, että koulutus on Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen kirjattu 

perusoikeus; painottaa, että hyvälaatuista koulutusta koskevien yhtäläisten 

mahdollisuuksien varmistaminen kaikille yhteiskunnan jäsenille on ratkaisu sosiaalisen 

syrjäytymisen kierteen katkaisemiseksi; katsoo, että virallinen, ei-virallinen ja 

epävirallinen koulutus, jossa painotetaan erilaisuuteen liittyvää opetusta, on 

ensimmäinen askel kohti marginalisoitujen yhteisöjen todellista poliittista, taloudellista 

ja sosiaalista integraatiota; korostaa tarvetta toteuttaa marginalisoituneille yhteisöille 

suunnattuja ohjelmia, hankkeita ja tukitoimia, jotta voidaan tarjota esiopetusta, tukea 

muodollisen koulutuksen tarvetta ja samalla tarjota muunlaisia koulutusmahdollisuuksia 

sekä mahdollistaa elinikäinen oppiminen erityisesti ammatillisissa taidoissa sekä tieto- 

ja viestintätekniikassa sekä parantaa tiedotusvälineiden käyttömahdollisuuksia myös 

siinä tarkoituksessa, että parannetaan marginalisoituneiden yhteisöjen naisten 

vaikutusmahdollisuuksia; 

45. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia kannustamaan 

käyttämään Euroopan aluekehitysrahastoa marginalisoituneita yhteisöjä osallistavien ja 

hyödyttävien pk-yritysten ja yhteiskunnallisten yritysten tukemiseksi; korostaa tarvetta 

toteuttaa marginalisoituneille yhteisöille suunnattuja tukitoimia avun tarjoamiseksi ja 

mikroyrittäjyyden edellytysten luomiseksi ja säilyttää näin erilaiset kaupankäyntitavat; 

46. korostaa, että monilla aloilla tapahtuu lähitulevaisuudessa merkittävä muutos, joka 

johtuu osittain verkkotyökalujen ja -ratkaisujen yleistymisestä; toteaa, että tämä 

aiheuttaa painetta työntekijöille, joiden ammattitaito on vähäistä tai keskitasoa, jolloin 

erityisesti marginalisoituneiden yhteisöjen jäsenet ovat paineen alaisina, koska juuri he 

löytävät nykyisin töitä näiltä aloilta; tähdentää, että on tärkeää antaa kaikille helposti 

saatavilla olevaa ja kohtuuhintaista koulutusta ja palveluja uusien teknologioiden ja 

alojen piirissä, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä etenkin kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevien ryhmien mahdollisuuksiin digitaalialalla ja vihreän talouden alalla; 

toteaa, että mikro- ja pienyritykset ovat merkittävässä asemassa työpaikkojen 

säilyttämisessä maaseudulla; kehottaa siksi korostamaan enemmän näiden yritysten 

mahdollisuuksia rahoituksen saamiseen; 

47. pitää tärkeänä marginalisoituneiden yhteisöjen naisten vaikutusvallan lisäämistä 

kannustamalla naisyrittäjiä ja naisten osallistumista kyseisissä yhteisöissä; 

48. korostaa, että sosiaalinen yrittäjyys, osuustoiminta, keskinäiset yritykset ja 

vaihtoehtoinen liiketoiminta voivat olla tärkeässä asemassa marginalisoituneiden 

yhteisöjen naisten vaikutusvallan lisäämisessä; suosittaa, että koheesiorahastot ja 

etenkin ESR tukevat sukupuolinäkökohdat selkeästi huomioon ottavia investointeja tällä 

alalla; 

49. kehottaa komissiota arvioimaan koheesiopolitiikan tuen määrittämisessä nykyisin 

käytetyn BKT:hen perustuvan jakoperusteen rajoituksia ja käyttämään entistä paremmin 

käytettävissä olevia indikaattoreita – joita ovat Eurostatin tulo- ja elinolotilastojen 

(EU-SILC) tiedot – joiden avulla pystytään tunnistamaan köyhyyden ja sosiaalisen 

haavoittuvuuden saarekkeita unionin alueella, jotta marginalisoituneille yhteisöille 

annettava EU:n tuki voidaan kohdentaa entistä paremmin; 



50. korostaa, että marginalisoituja yhteisöjä käytetään eurooppalaisessa poliittisessa 

keskustelussa usein tarkoituksenhakuisiin poliittisiin päämääriin ja että olisi laadittava 

yksityiskohtainen analyysi järjestelmällisestä syrjäytymisestä sekä 

kumppanuussopimuksissa että asianomaisissa toimenpideohjelmissa; kehottaa 

komissiota esittelemään johdonmukaiset, yhdenmukaiset ja selkeät suuntaviivat EU:n 

rahoittamien marginalisoituneisiin yhteisöihin liittyvien hankkeiden kehittämisestä, 

täytäntöönpanosta ja hallinnasta, mukaan luettuina perusteelliset analyysit, esimerkit 

parhaista käytännöistä ja politiikkatoimia koskevat suositukset, jotta voidaan varmistaa, 

että marginalisoituneet yhteisöt sisällytetään EU:n rahastoihin myös tulevalla 

ohjelmakaudella; 

51. kehottaa lisäämään kaikkiin EU:n rahoittamiin integroitumis- ja osallistamisaloitteisiin 

sekä vastaaviin ohjelmiin, toimiin ja rahoitusjärjestelyihin sukupuolinäkökulman ja 

monialaisen analyysin, jotta marginalisoituneiden yhteisöjen naisten erityistarpeisiin 

voidaan vastata ja naisten erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista rakenteellisista 

asemista ja rooleista voidaan ymmärtää entistä paremmin; katsoo, että 

sukupuolivaikutusten arvioinnit ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottava budjetointi 

ovat hyödyllisiä arvioitaessa rahoituksen painopisteiden, taloudellisten resurssien 

jakamisen ja rahoitusohjelmien erittelyjen vaikutusta naisiin; korostaa, että on 

tarpeellista kerätä systemaattisesti sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja ja analysoida 

niitä säännöllisesti; 

52. pyytää jäsenvaltioita tarjoamaan palkintoja esimerkillisestä omistautumisesta 

marginalisoituneiden ryhmien integroinnille ja osallistamiselle EU:n varojen 

täytäntöönpanon yhteydessä; ehdottaa, että tällainen palkinto erinomaisesta työstä 

voitaisiin myöntää jäsenvaltioiden kunnille tai alueille; 

53. kehottaa jäsenvaltioita mahdollistamaan marginalisoituneiden ryhmien integroinnin 

parissa työskentelevien kuntien ja kaupunkien välisen verkostoitumisen ja 

kannustamaan sitä; toteaa, että kaupunginjohtajien ilmastosopimus voisi olla yksi 

esimerkki tällaisesta verkostoitumisesta; 

o 

o     o 

54. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 


