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Priopćenje za medije

Luxembourg, 28. lipnja 2016.

Integracija Roma: postignut je znatan napredak, ali i dalje postoje
prepreke i nedoumice, poručuju revizori EU-a
Političkim inicijativama EU-a i projektima koje EU financira s ciljem promicanja integracije
Roma ostvaren je znatan napredak, ali i dalje postoje prepreke i nedoumice zbog kojih se
uloženim sredstvima ne ostvaruje najveći mogući učinak, navodi se u novom izvješću
Europskog revizorskog suda. Revizori ističu da je postizanje napretka posebno otežano
nedostatkom odgovarajućih podataka, uključujući podatke o etničkoj pripadnosti.
Revizori su procijenili jesu li političke inicijative i financijska potpora EU-a djelotvorno doprinijele integraciji
Roma tijekom posljednjeg desetljeća. Posjetili su četiri države članice: Bugarsku, Španjolsku, Mađarsku i
Rumunjsku.
„Trenutačno ne znamo u kojoj su mjeri Romi u stvarnosti integrirani jer ne raspolažemo pouzdanim
podatcima, pa čak ni podatcima o broju romskog stanovništva. Dakako, etnička pripadnost osjetljivo je
pitanje, no ako se ovaj problem ne riješi, nepovoljno će utjecati na donošenje politika sve do 2020. godine”,
istaknuo je Henri Grethen, član Europskog revizorskog suda zadužen za izvješće.
Revizori su utvrdili da je Komisija ostvarila znatan napredak u osmišljavanju političkih inicijativa EU-a kojima
se promiče integracija Roma te da su sve države članice do 2012. godine utvrdile nacionalne strategije za
integraciju Roma. Međutim, to je učinjeno prekasno da bi imalo učinak na programe i projekte u razdoblju
2007. – 2013., te je i dalje postojao niz nedostataka. Prije svega, u nacionalnim strategijama nisu naznačeni
ni potreban ni dostupan iznos financijskih sredstava. Osim toga, nije posvećena dovoljna pozornost
suzbijanju diskriminacije, a posebno netrpeljivosti prema Romima, nije uvijek uzeta u obzir potreba za
aktivnim sudjelovanjem predstavnika Roma, te, konačno, rad nacionalnih kontaktnih točaka za Rome, koje
su uspostavljenje kako bi se koordinirala izrada i provedba nacionalnih strategija, u nekim je slučajevima
bio otežan zbog neusklađenosti resursa s dodijeljenim odgovornostima.
Kad je riječ o razdoblju 2014. – 2020. revizori su utvrdili niz poboljšanja: u uredbi o Europskim strukturnim i
investicijskim fondovima izričito se upućuje na uključivanje Roma te je u svrhu rješavanja tog pitanja
uveden poseban prioritet ulaganja. Države članice za koje su u kontekstu europskoga semestra iznesene
preporuke za pojedinu zemlju u vezi s integracijom Roma obvezne su uložiti sredstva u promicanje takve
integracije. Međutim, revizori ističu da i Komisija i države članice trebaju uložiti dodatne napore kako bi se
zajamčilo da će te promjene dovesti do toga da se projektima koje financira EU bolje doprinosi uključivanju

Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke tematskog izvješća koje je usvojio Europski revizorski sud.
Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na www.eca.europa.eu.
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Roma na terenu.
U okviru većine projekata postignuti su opći ciljevi u području uključivanja, ali ti se ciljevi u mnogim
slučajevima nisu odnosili posebno na Rome. Vjerojatnost da će projekti biti djelotvorni bila je veća u slučaju
projekata odabranih i provedenih u skladu s kriterijima najbolje prakse koje je usvojilo Vijeće.
Revizori iznose niz preporuka državama članicama i Europskoj komisiji.
U nastavku su navedeni koraci koje bi države članice trebale poduzeti:
•

Pri preispitivanju svojih nacionalnih strategija za integraciju Roma države članice trebale bi:
o
navesti iznos sredstava potrebnih za mjere integracije Roma koje su predložile u svojim
strategijama
o
uključiti pokazatelje i ciljne vrijednosti koji se odnose na suzbijanje diskriminacije i,
konkretnije, netrpeljivosti prema Romima
o
voditi računa o tome da su predstavnici Roma uključeni u planiranje mjera integracije te
da se obavlja savjetovanje s njima u tom pogledu, te
o

•

podrobnije utvrditi ulogu nacionalnih kontaktnih točaka za Rome

Pri provedbi svojih operativnih programa, države članice trebale bi:
o
upotrebljavati kriterije najbolje prakse za integraciju Roma u okviru prijedloga i odabira
projekata, te
o
po potrebi nadopuniti postojeće pokazatelje ostvarenja i rezultata s pokazateljima koji se
odnose posebno na Rome.

•
Također bi trebale razmotriti mogućnost suradnje kako bi zajamčile pravnu sigurnost u pogledu
uporabe sredstava ESF-a u svrhu socijalnog uključivanja bez obzira na poveznicu sa zapošljavanjem.
Komisija bi trebala:
•
zajamčiti da su mjere koje se provode u okviru ESIF-a uključive te da sadrže odredbe usmjerene na
suzbijanje segregacije
•

u potpunosti iskoristiti izvješća država članica o djelotvornim mjerama integracije Roma

•
zajamčiti da se ciljevi u vezi s integracijom Roma iz njihovih nacionalnih strategija za integraciju
Roma odražavaju u okviru za ESIF
•
razmotriti donošenje zakonskih akata kojima bi se zajamčilo da se od 2020. godine pri raspodjeli
sredstava među državama članicama vodi računa o pokazateljima socijalnog uključivanja
•

surađivati s državama članicama na utvrđivanju zajedničke metodologije u vezi s podatcima o
pripadnosti romskoj etničkoj skupini kako bi se pratilo socijalno uključivanje Roma, te

•
poticati države članice da tijekom sljedećih dviju godina prikupe statističke podatke o etničkoj
pripadnosti.
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Napomena za urednike
Romsko stanovništvo čine potomci skupina koje su prije otprilike 1000 godina napustile Indijski
potkontinent i u 14. stoljeću stigle na područje današnje Europske unije. Izraz „Romi” odnosi se na različite
skupine s određenim zajedničkim kulturnim obilježjima i s poviješću stalne marginalizacije u europskim
društvima. Danas je romsko stanovništvo najveća etnička manjina u Europi. Prema procjenama, među
kojima postoje velike razlike, romsku zajednicu čini od 10 do 12 milijuna ljudi. Od toga otprilike 6,2 milijuna
živi u EU-u, većinom u središnjim i istočnim državama članicama. Velika većina Roma u Europi (80 – 85 %)
danas živi sjedilačkim načinom života. U državama članicama u kojima je koncentracija romskog
stanovništva najveća Romi čine od 15 % do 20 % učenika i novih sudionika na tržištu rada.
Najveći dio financijske potpore EU-a za socijalno uključivanje pruža se iz Europskog fonda za regionalni
razvoj i Europskog socijalnog fonda. Iako nisu zabilježeni konkretni iznosi u vezi s uključivanjem Roma, iz
planskih dokumenata država članica može se zaključiti da je za razdoblje 2014. – 2020. izdvojeno otprilike
1,5 milijardi eura za integraciju marginaliziranih zajednica kao što su Romi.
Tematsko izvješće br. 14/2016 pod nazivom „Političke inicijative i financijska potpora EU-a za integraciju
Roma: tijekom posljednjeg desetljeća postignut je znatan napredak, ali potrebni su dodatni napori na
terenu” trenutačno je dostupno na engleskom, francuskom, njemačkom, bugarskom, mađarskom,
rumunjskom i španjolskom jeziku, a uskoro će biti dostupno i na ostalim jezicima EU-a.
Videosnimka razgovora s članom Suda Henrijem Grethenom o ključnim porukama izvješća dostupna je (u
visokoj kvaliteti) na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na našem kanalu na YouTubeu
(EUauditorECA) te joj možete pristupiti preko sljedeće poveznice:

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos
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