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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU), Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan, 
kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen sekä Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun, Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden 
vastaisen komission (ECRI) ja muiden Euroopan neuvoston mekanismien raportit ja 
suositukset,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien ihmisoikeussopimukset, mukaan lukien kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus,

– ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston 
direktiivin 2000/43/EY1,

– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY2,

– ottaa huomioon rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen 
torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2008/913/YOS3,

1 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.



– ottaa huomioon tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä 
oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6. syyskuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/20061,

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”EU:n puitekehys 
vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille” 
(COM(2011)0173) ja sen jälkeen annetut täytäntöönpano- ja arviointikertomukset,

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen jäsenvaltioissa 
toteutettavista romanien integraatiota edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä2 sekä 
8. joulukuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät romanien integrointiprosessin 
nopeuttamisesta ja 13. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 14/2016,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin vuonna 2010 laaditut mietinnöt romanien 
osallisuutta koskevasta EU:n strategiasta ja vuonna 2013 laaditun mietinnön 
romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen 
puitekehyksen sukupuolinäkökohdista,

– ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman kansainvälisen 
romanipäivän johdosta – mustalaisvastaisuus Euroopassa ja romanien toisen 
maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustaminen EU:ssa3,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden 
torjunta4,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 20175,

– ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman tarpeesta laatia 
vahvistettu vuoden 2020 jälkeinen EU:n strateginen puitekehys romanien osallisuutta 
edistäville kansallisille strategioille ja tehostaa romanivastaisuuden torjuntaa6,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman vähemmistöihin 
kuuluvien EU:n kansalaisten syrjinnän torjunnasta EU:n jäsenvaltioissa7,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n vähemmän 
kehittyneistä alueista8,

1 EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.
2 EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1.
3 EUVL C 328, 6.9.2016, s. 4.
4 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 171.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0032.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0075.
7 EUVL C 463, 21.12.2018, s. 21.
8 EUVL C 162, 10.5.2019, s. 24.



– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman uusfasistisen väkivallan 
lisääntymisestä Euroopassa1,

– ottaa huomioon 13. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman vähemmistöjä 
koskevista vähimmäisnormeista EU:ssa2 ,

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2019 julkaistun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 
kertomus romanien integraatiota edistäviä strategioita koskevan EU:n puitekehyksen 
täytäntöönpanosta” (COM(2019)0406)3 ,

– ottaa huomioon 4. joulukuuta 2018 julkaistun komission tiedonannon ”Kertomus 
vuoteen 2020 ulottuvia, romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita 
koskevan EU:n puitekehyksen arvioinnista” (COM(2018)0785)4 ,

– ottaa huomioon rikkomusmenettelyt, joiden aiheena on rotujen välistä tasa-arvoa 
koskevan direktiivin 2000/43/EY säännösten rikkominen – romanilasten syrjintä 
koulutuksessa (rikkomusnumerot 20142174, 20152025 ja 20152206),

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon romaninaisten 
tilanteesta SOC/585-EESC-2018,

– ottaa huomioon Länsi-Balkanin kumppanimaiden Poznanin julistuksen romanien 
integraation edistämisestä EU:n laajentumisprosessissa,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) toisen Euroopan unionin 
vähemmistöjä ja syrjintää koskevan tutkimuksen (Second European Union Minorities 
and Discrimination Survey (EU-MIDIS II)),

– ottaa huomioon Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission 
(ECRI) yleisen politiikkasuosituksen nro 13,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030,

– ottaa huomioon Maailmanpankin köyhyyskartan vuodelta 2016, jossa yksilöidään 
selvästi Euroopan taantuvimmat alueet,

– ottaa huomioon tutkimuslaitosten sekä romanien järjestöjen ja romanien etuja ajavien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, myös romanien ruohonjuuritason 
kansalaisjärjestöjen, asiaa koskevat raportit ja suositukset,

– ottaa huomioon eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Minority SavePack” ja 
”Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen 
varmistamiseksi”,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0428.
2  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0447.
3  Euroopan komissio, Vuoden 2019 kertomus romanien integraatiota edistäviä strategioita 

koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpanosta.
4 Euroopan komissio, ”Mid-term evaluation of the EU framework for NRIS”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0406&qid=1589889721870&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0406&qid=1589889721870&from=FI
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_en


– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen 
laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn 
puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0147/2020),

A. ottaa huomioon, että romanit ovat Euroopan suurin etninen vähemmistö;

B. ottaa huomioon, että nykyisessä puitekehyksessä korostettiin ”romanien” laajaan 
kattotermiin lukeutuvaa monimuotoisuutta; toteaa, että puitekehyksessä ei tunnisteta 
romanien monimuotoisuutta; ottaa huomioon, että termiä ”romani” tai kaksoistermiä 
”sintit ja romanit” käytettiin aikakaudella, jolloin päättäjät päättivät romanipolitiikasta 
ilman romaniyhteisöjen todellista osallistumista, minkä vuoksi romaniyhteisöt tuntevat 
olevansa vieraantuneita siitä, ja ottaa huomioon, että tämä EU:n politiikoissa ja 
keskusteluissa käytetty määritelmä ei heijasta romaniyhteisön heterogeenisyyttä, minkä 
vuoksi yhteisöt usein kritisoivat sitä;

C. katsoo, että romaniväestön moninaisuus on otettava paljon paremmin huomioon vuoden 
2020 jälkeisessä romanien tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista koskevassa 
lainsäädäntöehdotuksessa; katsoo, että termi ”romaniväestö” kattaa taustansa puolesta 
roma-, kale-, manouche-, lovari-, rissende-romani-, boyash-, dom-, kalderaš-, 
romanichal- ja sinti-ryhmiin kuuluvat henkilöt; ottaa huomioon, että romaniväestön uusi 
määritelmä kattaa paremmin myös henkilöt, jotka leimataan ”mustalaisiksi” ilman 
vastaavaa etnistä taustaa, kuten ”egyptiläiset”, aškaalit ja travellerit; 

D. toteaa, että merkittävä osa Euroopan romaneista elää äärimmäisen epävarmoissa oloissa 
maaseudulla ja kaupunkialueilla ja heidän sosioekonomiset olosuhteensa ovat hyvin 
heikot1; ottaa huomioon, että useimmilta romanitaustaisilta henkilöiltä on riistetty 
perusihmisoikeudet kaikilla elämänalueilla;

E. ottaa huomioon, että EU MIDIS II -tutkimuksen mukaan 61 prosenttia EU:n 
kansalaisista katsoo, että romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuva syrjintä on yleistä 
heidän maassaan; ottaa huomioon, että syvään juurtunutta, sitkeää ja rakenteellista sekä 
usein institutionaalista ja hallinnollista romanivastaisuutta esiintyy edelleen 
eurooppalaisen yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja että sitä ilmenee päivittäin merkittävänä 
esteenä sille, että romanit voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa EU:n kansalaisina, 
joilla on täydet perusoikeudet, sosiaalinen osallisuus ja tasa-arvo kaikilla elämänaloilla, 
mukaan lukien asuminen, koulutus, terveydenhuolto ja työllisyys;

F. ottaa huomioon, että romanit kärsivät edelleen lisääntyneestä vihapuheesta erityisesti 
julkisuudessa, sosiaalisessa mediassa ja julkisten henkilöiden, poliitikkojen ja 
virkamiesten lausunnoissa; ottaa huomioon, että he kärsivät myös poliisiväkivallasta, 
muun muassa kollektiivisista rangaistuksista, rotuun perustuvasta profiloinnista sekä 
erottelusta asuinalueilla ja kouluissa; katsoo, että tämän ilmiön torjumiseksi tarvitaan 

1 Euroopan unionin perusoikeusvirasto, ”Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja 
syrjintää koskeva tutkimus – Poimintoja tuloksista”, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_fi.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_fi.pdf


erityisiä toimenpiteitä; ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen puutteet 
rikosoikeuden alalla johtavat siihen, että poliisiväkivallan uhrit eivät saa suojelua ja 
oikeussuojaa ja valtion viranomaiset usein vainoavat uhreja;

G. toteaa, että romanivastaisuuden torjuminen nykyisen syrjinnän vastaisen lainsäädännön 
avulla ei ole riittävää; katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden olisi päättäväisesti rikottava 
romanivastaisuuden noidankehä erityisesti romanien suhteissa paikallisiin, alueellisiin 
ja kansallisiin hallintoviranomaisiin, turvattava romanikansalaistensa yhdenvertaisuus ja 
syrjimättömyys ja taattava heidän perusihmisoikeuksiensa täysimääräinen toteutuminen;

H. ottaa huomioon, että romaneihin kohdistuva rasismi on johtanut väkivaltaan ja surmiin; 
ottaa huomioon, että romaneihin kohdistuu edelleen huomattavan paljon häirintää ja 
viharikoksia ja että valtaosaa vihaan perustuvista tapahtumista ei ilmoiteta;

I. ottaa huomioon, että EU MIDIS II -tutkimuksen mukaan vuonna 2016 noin 
80 prosenttia romaniväestöstä yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa, joissa romaniväestö on 
suurin, elää maansa köyhyysrajan alapuolella; katsoo, että köyhyys aiheutuu 
romanivastaisuudesta ja syrjäytymisestä koulutuksessa, työllisyydessä, 
terveydenhuollossa ja asumisessa ja se myös lisää niitä; ottaa huomioon, että älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian keskeisenä 
tavoitteena oli nostaa 20 miljoonaa ihmistä, myös romanitaustaisia henkilöitä, 
köyhyysriskistä; ottaa huomioon, että köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa 
olevien ihmisten määrä väheni 3,1 miljoonalla vuosina 2008–2017 ja että EU on 
edelleen kaukana Eurooppa 2020 -strategian tavoitteestaan vähentää tätä määrää 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä;

J. ottaa huomioon, että joka kolmas romanitaustainen henkilö asuu ilman vesijohtovettä ja 
joka kymmenes asuu ilman sähköä; toteaa, että vain vähän yli puolessa kotitalouksista 
on sisätiloissa huuhdeltava käymälä tai suihku ja 78 prosenttia romaneista asuu ahtaasti; 
ottaa huomioon, että monet romanit elävät edelleen epävirallisissa, epähygieenisissä ja 
sääntöjenvastaisissa asutuksissa surkeissa elinoloissa; ottaa huomioon, että monella ei 
ole henkilöllisyystodistuksia eikä sairausvakuutusta1;

K. toteaa, että 43 prosenttia romaneista kokee syrjintää yrittäessään ostaa tai vuokrata 
asunnon ja että romanit eivät tunne tarpeeksi hyvin tasavertaisuutta koskevia 
oikeuksiaan; katsoo, että omistusoikeuksien laillistamista olisi mahdollisuuksien 
mukaan vahvistettava erityisesti epävirallisten asuintilojen osalta; katsoo, että 
epävirallisten asuintilojen poistamiseen (häätöihin) olisi liityttävä asianmukaisia 
liitännäistoimenpiteitä, mukaan lukien vaihtoehtoisen asunnon tarjoaminen; ottaa 
huomioon, että jäsenvaltioita vastaan ei ole ryhdytty oikeudellisiin tai poliittisiin 
toimenpiteisiin asuinalueiden eriytymisen ja pakkohäätöjen lopettamiseksi ja 
laadukkaiden asuntojen saatavuuden varmistamiseksi; ottaa huomioon, että asuntojen ja 
julkisten palvelujen, kuten puhtaan veden ja sanitaation, heikko saatavuus vaikuttaa 
kielteisesti koulutuksen, työllisyyden ja terveyden tuloksiin ja vaikuttaa yleisesti 
sosiaaliseen osallisuuteen;

L. ottaa huomioon, että romanien elinajanodote ja terveydentila ovat edelleen 
huomattavasti huonommat kuin muiden kuin romanien osalta kaikissa Euroopan maissa; 
ottaa huomioon, että miesten elinajanodote EU:ssa on 76 vuotta ja naisten 82 vuotta, 

1 Euroopan unionin perusoikeusvirasto, ”Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja 
syrjintää koskeva tutkimus – Poimintoja tuloksista”, 2016.



kun taas romanitaustaisten henkilöiden elinajanodote on arviolta kymmenen vuotta 
vähemmän; ottaa huomioon, että lapsikuolleisuus EU:ssa on 4,3 tuhatta elävänä 
syntynyttä lasta kohti, ja toteaa, että romaniyhteisöissä lapsikuolleisuus on paljon 
suurempi;

M. ottaa huomioon, että lukutaidottomuus ja koulunkäynnin keskeyttäminen on yleistä 
romaniväestön keskuudessa; ottaa huomioon, että vain joka toinen romanilapsi käy 
esikoulussa tai päiväkodissa, ja hyvin pieni osa jatkaa koulua oppivelvollisuuden 
jälkeen; ottaa huomioon, että 50 prosenttia 6–24-vuotiaista romaneista ei käy koulua; 
ottaa huomioon, että vain 21 prosenttia romaninaisista ja 25 prosenttia 16–24-vuotiaista 
romanimiehistä on suorittanut vähintään toisen asteen koulutuksen (ISCED3); ottaa 
huomioon, että vuonna 2019 romanilapsista 68 prosenttia lopetti koulunkäynnin varhain 
huolimatta edellisen romaneja koskevan puitekehyksen ja Eurooppa 2020 -strategian 
10 prosentin tavoitteesta; ottaa huomioon, että vain 18 prosenttia romanilapsista siirtyi 
korkeammalle koulutustasolle ja että romanioppilaiden poissaolot ja koulunkäynnin 
keskeyttämisasteet olivat huomattavasti suuremmat kuin muiden oppilasluokkien; ottaa 
huomioon, että moni romanilapsi diagnosoidaan virheellisesti erityisopetusta 
tarvitsevaksi, minkä vuoksi suhteettoman moni romanilapsi käy vammaisten lasten 
koulua ja he erkanevat yleisestä koulujärjestelmästä ja saavat usein heikompilaatuista 
opetusta; ottaa huomioon, että romanilasten suora ja välillinen erottelu on ilmiö, jota 
jäsenvaltiot edelleen harjoittavat;

N. ottaa huomioon, että romaneihin kohdistuu syrjintää nuorisotakuun kaltaisissa 
työllisyysaloitteissa ja että julkisilla työvoimapalveluilla ei useinkaan ole valmiuksia 
tavoittaa heitä tai soveltaa välillisiä syrjimättömyyskäytäntöjä; toteaa, että vuonna 2015 
20–64-vuotiaista romaneista 43 prosentilla oli palkallinen työsuhde, mikä on selvästi 
alle EU:n 70 prosentin keskiarvon, ja toteaa, että nuorten tilanne on huomattavasti 
huonompi, sillä 63 prosenttia 16–24-vuotiaista romaneista ei ole työssä tai opiskele, kun 
EU:n keskiarvo on 12 prosenttia, ja toteaa, että tulokset osoittavat huomattavan 
sukupuolten välisen kuilun, sillä 72 prosenttia nuorista romanitaustaisista naisista ei ole 
työssä tai opiskele, kun taas vastaava luku nuorilla romanimiehillä on 55 prosenttia; 
ottaa huomioon, että 43 prosenttia romanimiehistä ja 22 prosenttia romaninaisista tekee 
jonkinlaista palkkatyötä; ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
hyväksyminen on tuonut esiin kaikkien perusoikeuden työhön ja sosiaalisten oikeuksien 
vahvistamisen, mikä on vaikuttanut myönteisesti syrjäytyneisiin ryhmiin, kuten 
romaniväestöön, kuuluvien ihmisten elämään; ottaa huomioon, että tämä tilanne 
pakottaa monet äärimmäisen köyhyyden rajalla elävät romanit ottamaan vastaan 
työpaikkoja, joiden palkka on huomattavasti alle vähimmäispalkan, ja että toiset 
joutuvat selviytymään epävirallisten toimien avulla, kuten metalliromun tai 
muovipullojen keräämisellä, mikä lisää merkittävästi näihin ihmisiin kohdistuvan 
hyväksikäytön mahdollisuuksia;

O. ottaa huomioon, että asiantuntijoiden kertomuksissa ja Euroopan komission vuoden 
2019 kertomuksessa romanien integrointia koskevien kansallisten strategioiden 
täytäntöönpanosta tunnustetaan, että menestystekijät kattavat monialaiset, alojen väliset 
ja yhdennetyt lähestymistavat syrjinnän ja moniulotteisen syrjäytymisen torjumiseksi ja 
että romaniväestöön kuuluvat naiset, hlbti-henkilöt ja vammaiset henkilöt kärsivät 
monialaisesta syrjinnästä; ottaa huomioon, että kertomuksissa mainitaan painopisteet, 
kuten tarve tukea romanitaustaisten henkilöiden oikeussuojan saatavuutta keskittyen 
moniperusteisen syrjinnän uhreihin ja vahvistaa tasa-arvoelinten valmiuksia käsitellä 
romaneihin kohdistuvaa syrjintää;



P. katsoo, että erityisesti romaninaiset kohtaavat naisten oikeuksiin liittyviä ongelmia ja 
että he kohtaavat usein sanallisen, fyysisen, henkisen ja rotuun perustuvan häirinnän 
sekä etnisen erottelun pahimpia muotoja äitiysterveydenhuollossa; ottaa huomioon, että 
romaninaiset sijoitetaan erillisiin tiloihin, joissa on erilliset kylpyhuoneet ja 
ruokailutilat; toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa romaninaisia on pakkosteriloitu 
järjestelmällisesti eivätkä he ole saaneet asianmukaisia hyvityksiä, eivät myöskään 
korvauksia, näistä rikkomuksista heidän ihmisoikeuksiaan vastaan;

Q. ottaa huomioon, että ympäristöä koskeviin epäoikeudenmukaisuuksiin liittyy usein 
terveysriskejä ja kielteisiä seurauksia romanitaustaisille henkilöille ja että 
ympäristötaakka vaikuttaa heihin suhteettomasti, heillä on vähemmän mahdollisuuksia 
hyödyntää ympäristöresursseja ja -palveluja ja heitä syrjitään olemalla kunnioittamatta 
heidän oikeuttaan saada tietoa, osallistua päätöksentekoon ja muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuteen ympäristöasioissa;

R.  katsoo, että ensimmäisen romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita 
koskevan eurooppalaisen puitekehyksen laatiminen korosti tarvetta parantaa 
romanitaustaisten henkilöiden tilannetta EU:n poliittisella asialistalla, loi elintärkeitä 
institutionaalisia rakenteita ja verkostoja sekä painosti jäsenvaltioita kehittämään 
kansallisia strategioita puutteidensa korjaamiseksi; katsoo, että unionin nykyisen 
puitekehyksen arvioinnin tulosten pohjalta on olennaista, että vuoden 2020 jälkeistä 
aikaa koskevaan ehdotukseen perustuvia romanien osallisuutta edistäviä kansallisia 
strategioita jatketaan ja parannetaan, ja kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan tiukempia 
vaatimuksia edistämällä sitovampien tavoitteiden käyttöä sitoutumisen ja 
vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi; katsoo, että kansallisten strategioiden 
täytäntöönpanon parantaminen edellyttää, että tällaiset strategiat sisällytetään 
kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin alakohtaisiin toimintapolitiikkoihin ja että EU:n 
rahoitusta käytetään tehokkaammin erityisesti pitkän aikavälin integrointihankkeissa;

S. katsoo, että tarvitaan romaniväestön tasa-arvoa, osallisuutta, osallistumista ja 
romanivastaisuuden torjuntaa koskeva lainsäädäntöehdotus, joka olisi laadittava 
romanijärjestöjen, myös paikallistason kansalaisjärjestöjen, tuella kerättyjen 
realistisempien määrällisten ja laadullisten eriteltyjen tietojen perusteella;

T. ottaa huomioon, että romanikulttuuri on osa Euroopan kulttuuria ja arvoja ja että 
romanit ovat osaltaan edistäneet EU:n kulttuurin rikkautta, moninaisuutta, taloutta ja 
yhteistä historiaa; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden kansallisiin vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden kulttuuriperinnön suojeleminen ja vahvistaminen on ratkaisevan 
tärkeä osa sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

U. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti vastuussa 
romanien osallisuutta edistävien kansallisten strategioiden kehittämisestä ja tehokkaasta 
täytäntöönpanosta; toteaa, että jäsenvaltioiden paikallisista, alueellisista ja kansallisista 
talousarvioista olisi kohdennettava riittävästi rahoitusta vuoden 2020 jälkeisen ajan 
kattavien romanitaustaisten henkilöiden osallisuutta edistävien kansallisten 
strategioiden toteuttamiseksi, ja sitä olisi täydennettävä unionin rahoituksella; toteaa, 
että on kehitettävä tehokkaita ja vahvistettuja seuranta- valvonta-, ja 
seuraamusmekanismeja; toteaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
määrärahoja kohdennetaan tavoitteisiin ja hankkeisiin, joilla on suurin mahdollinen 
pitkän aikavälin vaikutus romaniväestön tilanteeseen, ja että niitä ei käytetä väärin;



V. ottaa huomioon, että noin puolet Euroopan romaneista asuu Euroopan unionin 
ulkopuolella; ottaa huomioon, että heidän tilanteensa on edelleen erityisen 
ongelmallinen useimmissa ehdokasvaltioissa, mahdollisissa ehdokasvaltioissa ja 
naapurimaissa; katsoo, että Euroopan unionilla voi olla vahva vaikutus heidän 
tilanteeseensa liittymisneuvottelujen sekä rahoitusavun avulla;

W. toteaa, että romanien yhtäläinen osallistuminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
päätöksentekoon kaikilla tasoilla olisi varmistettava paremmin; toteaa, että paikalliset, 
alueelliset ja eurooppalaiset sidosryhmät (kansalaisjärjestöt, aktivistit, asiantuntijat, 
yhteisön jäsenet jne.) olisi otettava merkittävästi mukaan romanitaustaisia henkilöitä 
koskevan vuoden 2020 jälkeisen ajan kattavan julkisen politiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon ja seurantaan;

X. ottaa huomioon, että useimmat epäsuotuisassa asemassa olevat romaniyhteisöt jäävät 
monesti jälkeen kansallisten osallisuusohjelmien eduista ja jätetään niiden ulkopuolelle, 
koska eniten tukea tarvitsevien yhteisöjen kartoitusmenetelmät ovat puutteelliset; 
katsoo, että ohjelman tukitoimia suunniteltaessa olisi analysoitava täsmällistä 
maantieteellistä aluetta ja sosioekonomisesta syrjäytymisestä kärsivien perheiden ja 
henkilöiden määrää;

Y. katsoo, että romaniväestön osallistamista koskevat tavoitteet olisi mukautettava 
Euroopan unionin horisontaalisiin tavoitteisiin ja erityisesti elpymissuunnitelmaan, 
uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen vuosille 2021–2027, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon, YK:n vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin, uuteen yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon, Euroopan uuteen 
osaamisohjelmaan, Euroopan digitaalistrategiaan sekä pk-yritysten kestävää ja 
digitaalista Eurooppaa koskevaan strategiaan; katsoo, että poliittinen tuki on keskeinen 
tekijä romaniväestön osallistamisessa; katsoo, että keskeisten sidosryhmien laaja 
aktivointi kaikilla tasoilla, myös neuvostossa, on tarpeen jäsenvaltioiden poliittisen 
sitoutumisen ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi;

Z. ottaa huomioon, että yhteiskunnissamme on ollut romanivastaisuutta jo vuosisatojen 
ajan ja että se oli julminta holokaustin aikana, jolloin arviolta 500 000 romania 
surmattiin; ottaa huomioon, että nykyisen Romanian alueella romanivastaisuus ilmeni 
romaniväestön orjuuden muodossa lähes 500 vuoden ajan; ottaa huomioon, että romanit 
eivät vuosisatojen syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen vuoksi ole voineet hyötyä 
tehokkaasti ja merkittävästi yhteiskuntiemme jatkuvasta sosioekonomisesta 
kehityksestä; ottaa huomioon, että he jäivät jälkeen ja että näin ollen romanien ja muun 
väestön väliset erot ovat kasvaneet;

AA. katsoo, että covid-19-kriisi on osoittanut, että liian ahtailla asuma-alueilla ja leireillä 
asuvien marginalisoituneiden romaniyhteisöjen tilanne on huonontunut, että rasismi, 
syrjintä, syrjäytyminen, poliisin romanitaustaisiin henkilöihin kohdistama väkivalta ja 
romanivastaiset asenteet, joilla romanitaustaisia henkilöitä kohdellaan viruksen 
levittäjinä, ovat pahentuneet, ja että koska romaniväestön mahdollisuudet saada 
asianmukaista terveydenhuoltoa, juomavettä, sanitaatiota ja ruokaa ovat rajalliset, he 
ovat suuremmassa vaarassa saada covid-19-tartunnan; katsoo, että covid-19-kriisitilanne 
on näin ollen osoittanut selvästi, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on kiireellisesti 
puututtava romaniväestön osallistamiseen; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi annettava 
hätätilanteen tukea ja sairaanhoitoa viruksen leviämisen rajoittamiseksi ja että covid-19-
kriisin taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset uhkaavat vaikuttaa romaniväestöön 



pahimmin ja syventää vallitsevaa eriarvoisuutta kaikilla romaniväestön osallistamisen 
painopistealueilla;

Romaniväestön tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista sekä romanivastaisuuden 
torjuntaa koskeva EU:n lainsäädäntöehdotus – vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskeva 
strateginen ehdotus, painopisteet ja riittävä rahoitus

1. panee merkille, että romaniväestöön kohdistuu sitkeää romanivastaisuutta, joka on 
erityinen rasismin muoto ja johtaa suurimpaan köyhyysasteeseen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen; pitää valitettavana, että romaniväestön kokonaistilanne ei ole 
parantunut EU:ssa siitä huolimatta, että EU:n sosioekonominen tilanne on kehittynyt 
jatkuvasti ja on toteutettu toimia romanien osallisuuden varmistamiseksi sekä EU:n että 
kansallisella tasolla; katsoo, että tämä johtuu usein sitkeästä romanivastaisuudesta ja 
poliittisen tahdon puutteesta; kehottaa tämän vuoksi komissiota toimimaan esimerkkinä 
ja ottamaan käyttöön romanien valtavirtaistamista koskevan politiikan, jotta 
romaniväestön näkökulma otetaan huomioon yleisen politiikan ja yleisten ohjelmien ja 
hankkeiden kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla, sulkematta kuitenkaan pois 
kohdennettua lähestymistapaa, ja estämään syrjintää EU:n politiikassa yleisesti ottaen 
sekä helpottamaan positiivisia toimia ja aktiivista yhteydenpitoa romanienväestön 
kanssa; kehottaa jäsenvaltioita myös noudattamaan tätä esimerkkiä ja laatimaan 
toimintapolitiikkoja, joilla autetaan romaniväestön aktiivista osallistumista 
yhteiskuntiimme;

2. kehottaa komissiota esittämään romaniväestön tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista 
sekä romanivastaisuuden torjuntaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen, joka laaditaan 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin perusteella ja kuullen järjestelmällisesti romaneja, 
romaniasiantuntijoita ja romanien etuja ajavia asiantuntijoita sekä kansallisia, alueellisia 
ja erityisesti ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjä ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä, 
kuten Euroopan neuvostoa ja Euroopan unionin perusoikeusvirastoa; katsoo, että tämä 
ehdotuksen perustana voisi olla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
19 artiklan 2 kohta, sillä se koskee tarvittavia toimia romanien etniseen alkuperään 
perustuvan syrjinnän torjumiseksi; katsoo, ettei aiemmin sovellettu neuvoston suositus 
ole asianmukainen säädösmuoto, sillä se ei ollut oikeudellisesti sitova eikä sillä ole ollut 
merkittävää myönteistä vaikutusta romaniväestöön; kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon yhteisön sisäisen heterogeenisyyden vuoden 2020 jälkeisen ajan kattavan 
ehdotuksen painopistealoilla ja varmistamaan, ettei ketään unohdeta, ja suosittaa 
vahvasti käsitteen ”romaniväestö” käyttämistä viitattaessa romaniryhmiin vuoden 2020 
jälkeisen ajan kattavissa EU:n toimintapolitiikoissa ja keskusteluissa; toteaa, että 
vuoden 2020 jälkeisen ajan kattavassa romaniväestöä koskevassa ehdotuksessa olisi 
neljän ensisijaisen kohteen (koulutuksen, työllisyyden, asumisen ja terveydenhuollon) 
lisäksi erikseen mainittava romanien tasavertainen osallistuminen julkisen elämän eri 
osa-aloille ja politiikkaan sekä romanien kieli, taiteet, kulttuuri ja historia;

3. katsoo, että ehdotuksessa on asetettava painopisteeksi merkittävän myönteisen 
vaikutuksen aikaansaaminen; katsoo, että siinä olisi yhdistettävä sosioekonomiset 
näkökohdat ja oikeuksiin perustuva lähestymistapa, mukaan lukien asumiseen, 
terveydenhuoltoon, työllisyyteen ja koulutukseen liittyvän eriarvoisuuden poistamista 
koskeva suunnitelma; katsoo, että ehdotuksessa olisi oltava erilliset, vertailtavissa ja 
saavutettavissa olevat, sitovat ja aikasidonnaiset tavoitteet, jotka koskevat 
romaniväestön, myös moniperusteisen syrjinnän uhrien ryhmään kuuluvien, kuten 
nuorten, naisten ja tyttöjen sekä hlbti-henkilöiden ja vammaisten henkilöiden, 
osallisuuden suojaamista ja parantamista, osallistavan koulutuksen ja varhaislapsuuden 



kehityksen edistämistä sekä syrjinnän ja erottelun torjuntaa; katsoo, että ehdotuksessa 
olisi asetettava etusijalle oikeudenmukaisuuteen perustuva lähestymistapa, kun otetaan 
huomioon, että romaneihin kohdistuva syrjintä on kollektiivista ja rakenteellista; 
korostaa, että vuoden 2020 jälkeisen ajan kattavassa komission ehdotuksessa olisi 
keskityttävä köyhyyden ja romanivastaisuuden torjuntaan, elin- ja terveysolojen 
parantamiseen ja kohdennetun ja yleisen lähestymistavan yhdistämiseen;

4. toteaa, että romaniväestöä koskevia toimintapolitiikkoja laadittaessa on muutettava 
lähestymistapaa perustavanlaatuisesti siirtymällä holhoavasta lähestymistavasta 
holhoamattomaan lähestymistapaan, jotta EU:n tuleva romanien osallisuutta koskeva 
prosessi onnistuu ja on uskottava; korostaa, että romanien osallisuutta koskevia 
kansallisia toimia olisi nopeutettava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa; korostaa kuitenkin, 
että olisi keskityttävä niihin jäsenvaltioihin, joissa on suuri romaniväestö ja joissa 
tehoton romanien osallisuusprosessi aiheuttaa makrotaloudellisia haasteita, syventää 
alueellisia eroja ja vaikeuttaa siten EU:n sosiaalista yhteenkuuluvuutta; korostaa, että 
kyseisille maille annettava EU:n tuki olisi sovitettava yhteen niiden haasteiden kanssa ja 
että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota kyseisten maiden toimintapolitiikkojen ja 
toimenpiteiden tehokkuuteen, ja katsoo, että vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaan 
ehdotukseen olisi sisällytettävä myös ulkoisen ulottuvuuden osa, joka koskee 
ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita sekä naapurimaita ja jonka avulla EU voisi 
tukea näitä maita romanien osallisuutta koskevien pitkän aikavälin strategioiden 
kehittämisessä ja tarjota taloudellista tukea muun muassa koulutuksen, 
terveyspalvelujen, asumisen ja työllisyyden aloilla;

5. kehottaa komissiota vahvistamaan yhteyttä EU:n yleisten rahoitusvälineiden ja 
toimintapoliittisten välineiden sekä komission oikeudellisesti sitovassa ehdotuksessa 
esitettyjen romanien sosioekonomiseen kehitykseen ja osallisuuteen liittyvien 
tavoitteiden välillä; kehottaa komissiota osoittamaan 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja EU:n elpymissuunnitelmassa käyttöön määrärahoja romanien 
tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista varten; vaatii tältä osin, että yhteisöt, jotka 
harjoittavat romaneihin kohdistuvia syrjiviä käytäntöjä tai tekevät päätöksiä tai 
toteuttavat toimenpiteitä, joilla on tällaisia vaikutuksia, eivät voi saada rahoitusta 
unionin talousarviosta; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja laajentumismaita 
mukauttamaan nykyisiä yleisiä rahoitusmekanismeja ja tekemään niistä joustavia, jotta 
romaniyhteisöt voivat yhdistää rahoituslähteitä, mahdollistamalla tiedon saannin, 
tavoitettavuuden, valmiuksien kehittämisen, teknisen avun ja takuiden tarjoamisen 
rahoituksen hakuprosessin aikana; katsoo, että paikallishallinnot ja kansalaisjärjestöt 
käyttävät määrärahoja usein tehokkaimmin paikallistasolla, ja kehottaa siksi komissiota 
lisäämään suoraan niille myönnettäviä määrärahoja ja ottamaan romanien paikalliset 
edustajat mukaan toteutusprosessiin; katsoo, että romanien kansalaisjärjestöjen ja 
romanien etuja ajavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi olisi noudatettava 
joustavampia yhteisrahoitusvaatimuksia, sillä useilla kansalaisjärjestöillä, erityisesti 
paikallisilla järjestöillä, ei ole varaa osallistua rahoitukseen, mikä estää 
ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia saada EU:n määrärahoja; 
kehottaa komissiota vastaamaan tehokkaasti huoleen siitä, että joidenkin jäsenvaltioiden 
riippumattoman kansalaisyhteiskunnan toimintatila kapenee yhä voimakkaammin; on 
huolissaan siitä, että koronaviruspandemia voi johtaa perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmien leikkauksiin vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä, mikä 
vaikuttaisi kielteisesti romaniyhteisöjä tukeviin kansalaisyhteiskunnan järjestöihin ja 
siten yhteydenpitoon romaniyhteisöjen kanssa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan tehokkaasti tähän vaaraan;



6. kehottaa jäsenvaltioita täydentämään EU:n rahoitustukea romanien tilanteen 
parantamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan, kuinka paljon rahoitusta romanien 
osallisuuden edistämiseksi ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittaisiin ja 
kuinka paljon kansallisesta ja EU:n talousarviosta myönnettävää rahoitusta on 
käytettävissä edellä mainittuja toimenpiteitä varten;

7. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään alueellisiin ja paikallisiin kehitysrakenteisiinsa 
parempia menetelmiä syrjäytyneiden romaniyhteisöjen kartoittamiseksi ja vahvistettuja 
rahoitusmekanismeja, jotka mahdollistavat paremmin kohdennetut investoinnit 
syrjäytyneisiin romaniyhteisöihin ja parantavat romaniyhteisöjen osallistumista varojen 
käyttöön, jotta voidaan varmistaa, että romanit saavat kohdennetut määrärahat ja että 
rahoja käytetään asianmukaisesti eikä väärin;

Eriteltyjen tietojen keruu

8. korostaa tarvetta kerätä järjestelmällisesti luotettavaa tietoa etnisen taustan ja 
sukupuolen mukaan eriteltynä, jotta sitä voidaan käyttää tarve- ja kontekstianalyyseissä 
ja jotta voidaan auttaa asettamaan tavoitteita ja vaikutusindikaattoreita, jotta voidaan 
varmistaa paras tulos, jossa tarpeet on sovitettu yhteen suunnittelun ja budjetoinnin 
kanssa sekä kansallisella että EU:n tasolla; korostaa vaihtoehtoisten 
vaikutustenarviointimenetelmien merkitystä, jotta voidaan kuroa umpeen poliittisten 
kehysten ja käytännön täytäntöönpanon välistä kuilua; muistuttaa, että joitakin toimia 
rajoittaa kriittisesti se, että tavoite ja käytössä olevan rakenteen valmiudet saada aikaan 
tuloksia eroavat, mikä johtuu tietopohjaisen suunnittelun puutteesta, riittämättömistä 
määrärahoista ja uusien ennakoimattomien tarpeiden ilmaantumisesta;

9. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin totesi vuonna 2016, että romanien 
integraatiota edistävien kansallisten strategioiden edistymisen seuranta ja arviointi oli 
merkittävä haaste kaikille tarkastetuille jäsenvaltioille; kehottaa komissiota laatimaan 
innovatiivisia, vaikutuksiin keskittyviä ja tietoihin perustuvia lähestymistapoja, joita 
sovelletaan suoraan seuraavan sukupolven ohjelmissa;

10. kehottaa komissiota kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa yhteiset menetelmät, 
joita sovelletaan, kun kerätään ja julkaistaan rotujen välistä tasa-arvoa koskevassa 
direktiivissä määritellyn etnisen alkuperän mukaan eriteltyjä tasa-arvoa koskevia tietoja 
siten, että se on vapaaehtoista, anonyymiä ja että taataan henkilötietojen suoja, 
itsemäärittely ja asiaankuuluvien yhteisöjen kuuleminen, jotta voidaan saada luotettavia 
ja vertailukelpoisia tietoja asiaankuuluvia kansallisia oikeuskehyksiä ja EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen ja tukea näyttöön perustuvia toimintapolitiikkoja, 
parantaa strategioiden ja toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta ja tunnistaa 
rakenteellisia ongelmia;

11. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään kaikkia saatavilla olevia tietoja vertailuarvojen 
määrittämiseksi ja politiikkaohjelmien kehittämisen ohjaamiseksi; korostaa, että on 
tärkeää saada tarkempi kuva romaniväestöstä ja heidän tarpeistaan myös 
ehdokasvaltioissa; korostaa, että perusoikeusviraston suuntaviivat olisivat tältä osin 
keskeisiä;



Romaniväestön tasavertainen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin ja kansalliset 
osallisuutta edistävät strategiat

12. kehottaa komissiota luomaan osallisuutta edistävän mekanismin, jolla varmistetaan 
romanien ja romanien etuja edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
asiantuntijoiden ja yhteisön kaikkien tasojen jäsenten, mukaan lukien paikallis- ja 
aluetasolla aktiivisesti toimivien tahojen, tasavertainen osallistuminen ja jonka avulla 
siirrytään holhoavasta lähestymistavasta holhoamattomaan lähestymistapaan ja jossa 
otetaan huomioon sukupuolinäkökulma periaatekeskustelussa ja päätöksenteossa; 
kehottaa jäsenvaltioita edistämään romaniäänestäjien valistusta ja kasvattamaan 
romanien äänestysprosenttia;

13. kehottaa komissiota perustamaan EU:n tason romanityöryhmän, joka helpottaa 
romanien osallistumista eri politiikanaloille ja lisää romaniväestön 
vaikutusmahdollisuuksia tukemalla kaikkien niiden toimijoiden valmiuksien 
kehittämistä, jotka osallistuvat romaneja koskevien kansallisten ja EU:n 
toimintapolitiikkojen hallintaan ja täytäntöönpanoon, asianmukaisella, kunnioittavalla, 
puolueettomalla ja avoimella tavalla; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan samoin 
laatiessaan omia vuoden 2020 jälkeisen ajan kattavia romanien osallisuuden edistämistä 
koskevia kansallisia strategioita; korostaa, että paikalliset ja alueelliset sidosryhmät, 
kuten kansalaisjärjestöt, aktivistit, paikalliset ja alueelliset asiantuntijat, yhteisön 
jäsenet, henkilöt, joihin romanivastaisuus vaikuttaa, on otettava merkittävällä tavalla 
mukaan osallisuutta edistävien kansallisten strategioiden ja muiden romaneja koskevien 
julkisten toimintapolitiikkojen laatimiseen, täytäntöönpanoon ja seurantaan ja romanien 
osallistuminen on otettava tulevan puitekehyksen ja osallisuutta edistävien kansallisten 
strategioiden sitovaksi yhteiseksi laatunormiksi;

14. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan vuoden 2020 jälkeisen ajan kattavia kansallisia 
romanien osallisuutta edistäviä strategioita ja kattavan yhteisen arviointikehyksen, joille 
on varattu ennalta riittävät määrärahat kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa 
talousarvioissa ja joita tarkistetaan ja arvioidaan jaksoittain ja joissa otetaan huomioon 
romanien sosiaalisen osallisuuden tarpeiden laajuus; korostaa, että romanien 
osallisuuden on oltava yksi painopisteistä, kun laaditaan paikallisia, alueellisia ja 
kansallisia talousarvioita; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään osallisuutta edistäviin 
kansallisiin strategioihinsa romanivastaisuuden torjunnan horisontaalisena 
lähestymistapana kaikilla julkisen elämän aloilla; kehottaa komissiota sisällyttämään 
maakohtaisiin suosituksiin arvion siitä, miten osallisuutta edistävissä strategioissa 
esitettyjen tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty;

Romanivastaisuus ja moniperusteinen syrjintä

15. palauttaa mieliin kantansa ja suosituksensa, jotka se esitti 25. lokakuuta 2017 
antamassaan päätöslauselmassa perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa 
EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta; toteaa, että tähän mennessä on toteutettu vain 
rajallisesti toimia, ja kehottaa sen vuoksi komissiota sisällyttämään vuoden 2020 
jälkeisen ajan kattavaan, romaniväestön tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista sekä 
romanivastaisuuden torjuntaa koskevaan ehdotukseen edellä mainitut suositukset, 
erityisesti romanivastaisuuteen ja totuuteen ja sovintoon liittyvät suositukset, koska 
nämä ovat vahvan ja osallistavan yhteiskunnan rakentamisen kulmakiviä; torjuu jyrkästi 
poliittisen narratiivin ja populismin, joiden tarkoituksena on rakentaa hallituspolitiikkaa, 
joka yllyttää romanivastaisuuteen, esittää romanit syntipukkeina ja edistää syrjintää tai 
erottelua sekä suoraan että välillisesti; katsoo, että tällaiset poliittiset toimet ovat paitsi 



kansallisten perustuslakien myös EU:n perussopimuksissa vahvistettujen 
perusoikeuksien ja -arvojen vastaisia; kehottaa tämän vuoksi komissiota ryhtymään 
välittömästi toimiin ja käynnistämään rikkomusmenettelyjä, kun on olemassa vaara, että 
unionin oikeutta rikotaan;

16. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan virallisesti, että romanivastaisuus on 
romaniväestöön kohdistuva rasismin erillinen muoto;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan romanivastaisuutta vuoden 2020 
jälkeisen ajan kattavan romaneja koskevan ehdotuksen keskeisillä aloilla ja vaatii 
tehokkaita unionin ja kansallisia lainsäädäntö- ja politiikkatoimia tämän ilmiön 
torjumiseksi sekä jäsenvaltioissa että laajentumismaissa; katsoo, että 
romanivastaisuuden torjunta on horisontaalinen kysymys ja että se olisi otettava 
huomioon kaikilla unionin politiikan aloilla, myös uusia teknologioita koskevassa 
politiikassa; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että lainvalvontaviranomaisten 
suunnittelemat ja käyttämät uudet teknologiat eivät aiheuta rotuvähemmistöjen ja 
etnisten vähemmistöjen syrjinnän riskiä; kehottaa komissiota integroimaan kansallisten 
tasa-arvoa edistävien elinten työn tiiviimmin tulevan poliittisen kehyksen kehittämiseen 
ja täytäntöönpanoon; pyytää lisäksi komissiota kehittämään vahvempia synergioita 
kansallisten tasa-arvoa edistävien elinten ja romanien kansallisten yhteyspisteiden 
välille romanivastaisuuden torjumiseksi; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan tasa-arvoa 
edistävien elinten todellisen riippumattomuuden, toimivaltuudet ja tarvittavat resurssit, 
jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä ja edistää ja suojella myös romanien perusoikeuksia; 
katsoo, että tasa-arvoa edistävät elimet ovat oikeita tahoja keräämään 
romanivastaisuutta koskevia tietoja ja arvioimaan sitä koskevia suuntauksia ja 
kanavoimaan niitä Euroopan tasolle;

18. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan romaneille yhtäläisen oikeussuojan saatavuuden ja 
yhdenvertaisuuden lain edessä; kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan romaneja 
äärioikeistolaisten ryhmien uhkailulta, tutkimaan poliisin väärinkäytöstapauksia ja 
varmistamaan romanien osallistumisen lainvalvonta- ja turvallisuusjoukkoihin;

19. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään suuntaviivat ja kehittämään poliisivoimille 
koulutusta, jonka avulla torjutaan romaniväestön suhteetonta kriminalisointia, etnistä 
profilointia, liiallisia pysäytys- ja etsintämenettelyjä, romaniasutusten tarpeettomia 
ratsioita, mielivaltaista takavarikointia ja omaisuuden tuhoamista, liiallista 
voimankäyttöä pidätystilanteissa, hyökkäyksiä, uhkauksia, nöyryyttävää kohtelua, 
fyysistä pahoinpitelyä, oikeuksien epäämistä poliisikuulusteluissa ja pidätyksen aikana 
sekä alimitoitettua poliisitoimintaa tilanteissa, joissa romanit ovat rikosten uhreja ja 
joissa ei anneta yhtään tai vain vähän apua, suojaa (kuten ihmiskaupan ja 
perheväkivallan uhreille) tai joissa tutkitaan romanien ilmoittamia rikoksia (erityisesti 
viharikokset); kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset 
tutkivat täysimääräisesti tällaisia tapauksia; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
asianmukaiset oikeussuojakeinot;

20. suhtautuu myönteisesti Euroopan neuvoston lausuntoihin, joiden mukaan verkossa 
esiintyvien vihapuheiden ilmiötä on analysoitava lisää ja on ryhdyttävä toimiin sen 
säätelemiseksi ja uusien keinojen löytämiseksi vihapuheiden torjumista varten, kuten 
vaihtoehtoiset narratiivit ja faktantarkistusteknologiat;

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin 
tehokkaan täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan käytännössä ja varmistamaan 



rasismista ja muukalaisvihasta tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanon tehokkaan 
valvonnan sitkeän romanivastaisuuden torjumiseksi; kehottaa jälleen neuvostoa 
aloittamaan uudelleen neuvottelut horisontaalisesta syrjinnän vastaisesta direktiivistä, 
koska se on edellytys tasa-arvon saavuttamiselle EU:ssa; 

22. kehottaa lisäksi jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan syrjinnän, vihapuheen ja 
viharikosten torjumiseksi kansallisessa ja EU:n syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä, 
erityisesti näiden kohteena olleiden romaniuhrien tilanteen seurannan ja oikeusavun 
tarjoamisen osalta;

23. palauttaa mieliin rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin mukaisen 
jäsenvaltioiden velvoitteen nimetä erikoistunut elin, joka edistää kaikkien henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua ilman rotuun ja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää;

24. katsoo, että unionin ja jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin moniperusteista 
syrjintää EU:ssa kokevien henkilöiden tilanteen ja oikeuksien osalta, erityisesti naisten, 
hlbti-henkilöiden ja vammaisten henkilöiden osalta;

25. muistuttaa, että tiedotusvälineet voivat auttaa vähentämään merkittävästi 
romanivastaisuutta käsittelemällä vähemmistöjä syrjimättömällä tavalla;

Terveys

26. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään toimenpiteitä, joilla parannetaan romaniväestön ja 
erityisesti naisten, lasten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
saada laadukasta ja kohtuuhintaista ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja 
sairaanhoitoa, mukaa lukien seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuolto; muistuttaa, että 
tässä yhteydessä on keskeisen tärkeää parantaa terveyspalvelujen saatavuutta 
parantamalla niiden fyysistä saatavuutta ja poistamalla ennakkoluulojen ja rasismin 
aiheuttamia näkymättömiä esteitä;

27. kehottaa jäsenvaltioita kohdentamaan riittävästi määrärahoja romaniyhteisöjen yleisen 
terveydentilan parantamiseen terveys- ja sukupuolikasvatuksen, erotelluilla alueilla 
toteutettavien liikkuvien terveysseulontatoimien, ennaltaehkäisyä koskevien 
terveyskasvatuskampanjoiden ja terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöille annettavan 
moninaisuutta koskevan koulutuksen avulla, mikä edistää EU:n 
terveydenhuoltojärjestelmien mukauttamista monimuotoisuuteen;

28. tuomitsee jyrkästi romaninaisten etnisen erottelun äitiysterveydenhuollossa; kehottaa 
jäsenvaltioita kieltämään viipymättä kaikenlaisen etnisen erottelun 
terveydenhuoltopalveluissa, äitiysterveydenhuolto mukaan luettuina;

29. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tehokkaat ja oikea-aikaiset oikeussuojakeinot 
kaikille pakkosteriloinnin uhreille, myös ottamalla käyttöön tehokkaita 
korvausjärjestelmiä;

Yhdenvertainen ja tasapuolinen pääsy koulutukseen, romanitaiteet, -kieli ja -kulttuuri

30. kehottaa komissiota suunnittelemaan jäsenvaltioiden toimenpiteitä täydentäviä uusia 
rahoitusvälineitä tai alaohjelmia, joiden avulla annettaisiin kohdennettua ja tarpeisiin 
sovitettua koulunkäyntitukea 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille romanioppilaille, jotka 
elävät äärimmäisessä köyhyydessä eivätkä voi hyödyntää nykyisiä ja tulevia 
koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen rahoittamista koskevia EU-



aloitteita, kuten Erasmus+-ohjelmaa, lapsitakuuta tai Euroopan sosiaalirahasto plus -
rahastoa;

31. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on viime vuosina edistytty vain vähän sosiaalisesti 
heikommassa asemassa olevien romanilasten koulutuksessa erityisesti poliittisen tahdon 
puutteen ja romanivastaisuuden vuoksi, joiden takia romanioppilaiden ja -opiskelijoiden 
ja muiden oppilaiden ja opiskelijoiden väliset erot oppimistuloksissa ovat edelleen 
suuria; palauttaa mieliin, että yhdenvertaisten lähtökohtien tarjoaminen romanilapsille 
on olennaisen tärkeää, jotta voidaan katkaista sukupolvelta toiselle siirtyvä köyhyyden 
kierre; kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa kaikilla 
politiikan aloilla ja asettamaan romanilasten koulutuksen hallitusohjelmiensa kärkeen;

32. suosittaa, että heikossa asemassa olevien romanioppilaiden opetus olisi aloitettava 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion erityiset 
olosuhteet ja heille olisi tarjottava yhdenvertaisia, kohtuuhintaisia, helposti saatavilla 
olevia ja osallisuutta edistäviä varhaiskasvatus- ja lastenhoitopalveluja; kehottaa 
jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön strategioita ja ohjelmia, joilla pyritään 
helpottamaan romanien lastenhoitopalveluihin, kouluihin ja yliopistoihin pääsyä, joka 
on henkilökohtaisen kehityksen ja urakehityksen ennakkoedellytys, ja palauttaa mieliin, 
että liikunnan tai taidetoiminnan kaltainen harrastustoiminta on erinomainen osallisuutta 
edistävä keino;

33. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan riittävästi määrärahoja tällaista 
toimintaa tarjoaville kansalaisjärjestöille, koska toiminta on ratkaisevan tärkeää 
luotaessa ympäristöä ja olosuhteita, joissa kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet 
taustaan katsomatta; katsoo, että jäsenvaltioiden välinen hyvien käytäntöjen vaihto on 
myös ratkaisevan tärkeää tällä alalla;

34. on erityisen huolestunut romanilasten erottelun yleisyydestä kouluissa ja syrjivästä 
käytännöstä sijoittaa romanilapsia kehitysvammaisille lapsille tarkoitettuihin kouluihin, 
mitä esiintyy edelleen joissakin jäsenvaltioissa; kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita 
lopettamaan tällaiset käytännöt sovellettavan syrjinnän vastaisen lainsäädännön 
mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle toimenpiteet, joilla pyritään 
poistamaan romanioppilaiden erottelu kouluissa tai luokissa neuvoston vuonna 2013 
antaman suosituksen mukaisesti, ja toteuttamalla monenlaisia toimenpiteitä, joihin 
osallistuu aktiivisesti paikallisia sidosryhmiä, erityisesti romanivanhempia ja -lapsia 
sekä yhteisöjärjestöjä, ja kehittämällä valistustoimia;

35. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki koulut ja tarkastuselimet 
tosiasiallisesti täyttävät lakisääteisen velvoitteensa lakkauttaa erottelu kouluissa ja 
sitoutuvat myös keräämään ja julkaisemaan vuosittain tietoja koulujen kaikkien tasojen 
erottelutilanteesta, myös määräämällä seuraamuksia niille, jotka eivät noudata sääntöjä; 
kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan hyviä käytäntöjä, kuten erottelun lakkauttamisesta 
vastaavan hallintoelimen perustaminen sekä toimivaltuuksien ja resurssien antaminen 
sille, jotta voidaan tukea kouluja, jotka pyrkivät lakkauttamaan erottelun, ja rangaista 
niitä, jotka eivät noudata sääntöjä; muistuttaa, että komissio käynnisti kolme 
rikkomismenettelyä romanilasten erottelusta; katsoo, että tilanne ei ole parantunut viime 
vuosina komission ponnisteluista huolimatta; kehottaa siksi komissiota ryhtymään 
lisätoimiin ja saattamaan nämä tapaukset tarvittaessa unionin tuomioistuimen 
käsiteltäväksi;



36. palauttaa mieliin, että on erittäin tärkeää, että romanivanhemmat ovat osallisina lastensa 
koulunkäynnin ja opiskelun kaikissa vaiheissa; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
ohjelmia, joilla pyritään saamaan romanivanhemmat osallisiksi lastensa 
koulunkäyntiprosessiin, koulutukseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen; korostaa, että 
jäsenvaltioiden valmiudet varmistaa romanivanhempien osallisuus riippuvat paljon 
useista yhteiskunnallisista ja taloudellisista tekijöistä, ja kehottaa antamaan erityistukea 
terveydenhuollon, kouluruokailun ja vaatelahjoitusten muodossa romaniperheille, joilla 
on taloudellisia, yhteiskunnallisia, terveyteen tai asumiseen liittyviä ongelmia; katsoo, 
että koulunkäynnin keskeyttäneille ja/tai lukutaidottomille lapsille, joilla ei ole 
perustaitoja, olisi suunniteltava uusia mahdollisuuksia jatkaa koulutusta; kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoa tätä varten;

37. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan romanilasten yhdenvertaisen pääsyn 
laadukkaaseen koulutukseen myös vapaaehtoistyössä oppimisen ja elinikäisen 
oppimisen avulla; kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään koulujen virallisissa 
opetussuunnitelmissa ja tiedotusvälineissä rakentavasti monimuotoisuuden, kulttuurien 
välisen ymmärryksen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään opetussuunnitelmiinsa ihmisoikeuksia, johtajuutta ja demokraattista 
kansalaisuutta koskevaa opetusta sekä romanien historiaa sekä jakamaan ja 
laajentamaan romaneja koskevia yliopisto-ohjelmia Euroopan tasolla;

38. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan lakeja ja poliittisia toimenpiteitä, joilla pyritään 
varmistamaan oikeussuojakeinot niille romanilapsille, jotka on diagnosoitu väärin ja 
sijoitettu erityiskouluihin tai pelkästään romaneille tarkoitettuihin luokkiin ja kouluihin 
heidän etnisen alkuperänsä perusteella ja joilta on siten evätty perusoikeudet ja 
mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen ja hyviin työpaikkoihin;

39. katsoo, että covid-19-pandemian vuoksi tieto- ja viestintäteknologian ja -menetelmien 
aktiivisesta käytöstä on tullut välttämätöntä; korostaa kuitenkin pandemian osoittaneen, 
ettei digitaalisen muutokseen ole valmistauduttu riittävällä tavalla, sillä useilla 
romanitaustaisilla perheillä ja näiden kouluilla ei ole asianmukaisia tieto- ja 
viestintäteknologian laitteita ja niiden käyttötaitoja eikä niillä usein ole varaa sähköön ja 
digitaalisiin yhteyksiin, katsoo, että tieto- ja viestintäteknologian laitteen omistaminen 
on digitaalisen koulutuksen avaintekijä, ja kehottaa sen vuoksi komissiota luomaan 
tieto- ja viestintäteknisten laitteiden varaston ja antamaan sieltä laitteita heikossa 
asemassa oleville perheille ja lapsille, jotta nämä saavat perusvälineet etäoppimista 
varten ja voivat valmistautua digitaaliseen aikakauteen; katsoo, että internetyhteys ja 
tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat tulevan digitaalisen aikakauden kulmakivi kaikille 
kansalaisille, minkä vuoksi ne ovat olennaisen tärkeitä myös romanien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi; kehottaa tämän vuoksi komissiota lisäämään 
vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaan ehdotukseen internetyhteyttä koskevia 
säännöksiä; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tieto- ja viestintätekniikkataidot 
opetussuunnitelmiinsa jo varhaiskasvatuksesta lähtien ja investoimaan digitaalisen 
lukutaidon ohjelmiin, joilla voidaan tukea romanilapsia;

40.  kehottaa jäsenvaltioita tekemään romanien kieltä, kulttuuria ja historiaa tunnetuksi 
koulujen opetussuunnitelmissa, museoissa ja muissa kulttuurisen ja historiallisen 
ilmaisun muodoissa sekä tunnustamaan romanikulttuurin panoksen Euroopan 
kulttuuriperintöön; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään yhdenmukaisia ja 
johdonmukaisia toimenpiteitä riittävin määrärahoin romanitaiteiden ja -kulttuurin 
kannustamiseksi, tukemiseksi ja edistämiseksi, ja tutkimaan ja säilyttämään perinteisen 



romanikulttuurin aineellista ja aineetonta perintöä sekä elvyttämään ja tekemään 
tunnetuksi romanien perinteisiä käsitöitä;

Laadukkaat ja kohtuuhintaiset asunnot sekä ympäristöön liittyvä oikeudenmukaisuus

41. korostaa, että asuminen ei ole hyödyke vaan välttämättömyys, jota ilman ihmiset eivät 
voi osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan ja nauttia perusoikeuksista; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään toimintapolitiikkoihinsa suositukset, joita 
esitetään Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kohtuuhintaista asumista 
koskevassa raportissa (The right to affordable housing: Europe's neglected duty), ja 
erityisesti varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät viipymättä sitoutumisen 
tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 31 artiklaan, joka koskee oikeutta 
asuntoon, ja lisäävät investointeja sosiaalisiin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin, jotta 
voidaan poistaa asuntokustannusten kohtuuttomuus erityisesti syrjäytyneiltä ryhmiltä;

42. kannustaa painokkaasti jäsenvaltioita varmistamaan, että romanit rekisteröidään 
asianmukaisesti, heillä on henkilö- ja syntymätodistukset ja heidän omaisuutensa (maat 
ja talot) rekisteröidään yhdenvertaisesti, ja varmistamaan joustavammat oikeudelliset ja 
hallinnolliset menettelyt tulevaisuudessa;

43. kehottaa jäsenvaltioita minimoimaan covid-19-pandemian vaikutuksia romanien 
ahtaissa ja epäinhimillisissä asuinoloissa laillistamalla näiden epäviralliset asumukset 
sekä investoimalla uusien laillistettujen asumusten infrastruktuurin ja asumisolojen 
parantamiseen;

44. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kattavan mekanismin sen varmistamiseksi, 
että romaniväestöön kohdistuva syrjintä ja hyväksikäyttö asuntoalalla estetään ja että 
siitä määrätään seuraamuksia, puuttumaan kodittomuuteen ja tarjoamaan riittävästi 
asianmukaisia leiriytymispaikkoja kiertäville romaneille; kehottaa jäsenvaltioita 
ehkäisemään romanien lisähäätöjä varmistamalla, että kyseisissä tilanteissa noudatetaan 
aina kansanvälistä, eurooppalaista ja kansallista oikeutta, kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että häädön kohteena oleville henkilöille ilmoitetaan asiasta riittävän 
ajoissa ja asianmukaisesti, ja toteaa, 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; kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
alueellisen erottelun torjuntaa ja 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 elinten kanssa ja että 
romanien asumista koskevat toimet olisi sisällytettävä laajempiin kansallisiin toimiin ja 
lainsäädäntöaloitteisiin, jotka koskevat sosiaalisen asuntotarjonnan tai asumistuen 
ohjelmia;

45.  muistuttaa, että covid-19-pandemia vaikuttaa EU:ssa eniten vähävaraisimpiin, kuten 
romaniyhteisöihin, ja pitää valitettavana, että romaniyhteisöjä syrjitään ja 
marginalisoidaan edelleen koronaviruspandemian vuoksi; 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 haavoittuvimmassa 



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;

46. kehottaa panemaan koko EU:ssa täytäntöön Århusin yleissopimuksen, jossa yhdistyvät 
ympäristö- ja ihmisoikeudet; suosittaa, että ympäristöön liittyvä epäoikeudenmukaisuus 
sisällytetään vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaan esitykseen ja kehottaa komissiota 
puuttumaan ympäristöön liittyvän syrjinnän eri muotoihin;

Romaninaiset ja -tytöt

47. korostaa, että sukupuolinäkökulma, sukupuolisensitiivinen politiikka ja väkivallan 
(myös ihmiskaupan) torjunta on asetettava painopisteeksi; kehottaa jäsenvaltioita, jotka 
eivät vielä ole ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, tekemään niin kiireellisesti; toteaa, 
että tulevissa toimintapolitiikoissa on otettava huomioon nämä erot ja puututtava niihin 
tarjoamalla romaninaisille suunnattuja erityistoimia ja erityisiä tukimuotoja; korostaa, 
että koska romaninaiset ja -tytöt joutuvat usein moniperusteisen syrjinnän kohteeksi, 
olisi suunniteltava erityisiä toimenpiteitä romaninaisten ja -tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi;

48. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia, paikallisviranomaisia ja tarvittaessa EU:n 
toimielimiä ottamaan romaninaiset mukaan naisjärjestöjen ja asiaankuuluvien 
sidosryhmien kautta romanien integraatiota edistävän strategian valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, arviointiin ja seurantaan sekä luomaan yhteyksiä sukupuolten tasa-
arvoa edistävien elinten, naisten oikeuksia ajavien järjestöjen ja sosiaalisen osallisuuden 
strategioiden välille, jotta voidaan rakentaa luottamusta yhteisöihin ja varmistaa 
paikallisen kontekstin tuntemus;

49. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että näiden romanien osallisuutta edistäviin 
kansallisiin strategioihin sisällytetään erityinen luku naisten oikeuksista ja sukupuolten 
tasa-arvosta ja että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen tähtääviä toimenpiteitä, 
joilla pyritään edistämään naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmaa, 
sovelletaan niiden kuhunkin osioon, erityisesti määrärahojen osoittamiseen noudattaen 
neuvoston päätelmiä romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevasta 
EU:n kehyksestä, jossa edellytetään sukupuolinäkökulman huomioon ottamista kaikissa 
toimintapolitiikoissa ja toimissa romanien osallisuuden edistämiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan, auttavatko toimintapolitiikat parantamaan 
romaninaisten ja -tyttöjen asemaa toivotulla tavalla, ja ryhtymään toimiin, jos edistystä 
ei tapahdu;

50. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla tuetaan romaninaisia, jotta 
he voivat täysimääräisesti hyödyntää kykyjään ja mahdollisuuksiaan toimia itsenäisinä, 
itsevarmoina ja vapautuneina aktiivisina kansalaisina; kehottaa jäsenvaltioita 
laajentamaan pakollisia romanien terveydenhuolto- ja koulusovittelujärjestelmiä 
kaikkiin romaniyhteisöihin, varmistamaan sovittelijan jokaista 500:aa henkilöä kohti 
sekä myöntämään riittävästi määrärahoja järjestelmille ja tukemaan niitä 
asianmukaisesti ja antamaan sovittelijoille keskeisemmän roolin osallistamisprosessissa;

51. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan romanitytöt ja -naiset selkeämmin 
mukaan aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, nuorisotakuu mukaan luettuna;



52. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että romaninaisten ja -lasten 
perusoikeuksia kunnioitetaan, että romaninaisille ja -tytöille tiedotetaan – myös 
valistuskampanjoiden avulla – oikeuksista, joita heillä on nykyisen kansallisen 
sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan lainsäädännön nojalla, ja että 
myös patriarkaalisia ja seksistisiä perinteitä torjutaan;

Laadukkaat työvoimapalvelut

53. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan laadukkaat työvoimapalvelut romaninuorille, 
myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville ja äärimmäisessä köyhyydessä 
eläville;

54. 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 sääntöjen laatimiseen rasismin ja rasismiin liittyvän syrjinnän ja 
häirinnän torjumiseksi työpaikalla sekä työntekijöiden rekrytoinnin, uralla 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;

55. korostaa, että romanien työllisyyden kannalta kriittisimpiä haasteita on tehokas 
siirtyminen koulutuksesta avoimille työmarkkinoille; korostaa, että on tärkeää torjua 
erilaisia pimeän työn muotoja ja työnantajien harjoittamaa syrjintää sekä sovittaa 
työvoiman kysyntä yhteen työvoiman tarjonnan kanssa;

56. kehottaa komissiota noudattamaan sitoumustaan hyväksyä toimintasuunnitelma 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi ja lisäämään romanien 
osallistamisen indikaattoriksi sosiaali-indikaattoreiden tulostauluun; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että romaniväestö saa ihmisarvoisia 
työpaikkoja, oikeudenmukaisen palkan ja työolot, ja takaamaan, että sosiaalisen 
suojelun järjestelmät ja sosiaalipalvelut ovat asianmukaisia, kaikkien mahdollisten 
edunsaajien saatavilla ja että kaikki edunsaajat käyttävät kyseisiä palveluja ja 
järjestelmiä ja että niihin sisältyy yleinen ja syrjimätön terveydenhuolto sekä 
vähimmäistoimeentulojärjestelmät ja eläkeoikeudet;

o

o     o

57. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, jäsenvaltioiden ja 
ehdokasmaiden valtiotasoa alemmille kansanedustuslaitoksille ja valtuustoille, 
Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, 
Euroopan alueiden komitealle, Euroopan neuvostolle sekä Yhdistyneille kansakunnille.


