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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 28. junija 2016

Integracija Romov: dosežen je bil velik napredek, toda ovire in
dileme še vedno obstajajo, pravijo revizorji EU
Pobude politik EU in projekti, ki jih EU financira zaradi spodbujanja integracije Romov, so
dosegli velik napredek, vendar še vedno obstajajo ovire in dileme, zaradi katerih denarna
sredstva nimajo največjega mogočega učinka, je zapisano v novem poročilu Evropskega
računskega sodišča. Po navedbah revizorjev napredek zlasti ovira pomanjkanje ustreznih
podatkov, vključno s podatki o narodnosti.
Revizorji so ocenili, ali so pobude politik in finančna podpora EU v zadnjem desetletju uspešno prispevale k
integraciji Romov. Obiskali so štiri države članice: Bolgarijo, Španijo, Madžarsko in Romunijo.
„Trenutno pravzaprav ne vemo, kako dobro poteka integracija Romov, ker nimamo zanesljivih podatkov. Ne
vemo niti tega, koliko je Romov. Narodnost je seveda občutljivo vprašanje, toda če ta problem ne bo rešen,
bo to kmalu začelo ovirati oblikovanje politik vse do leta 2020,” je dejal član Evropskega računskega
sodišča Henri Grethen, ki je pristojen za poročilo.
Revizorji so ugotovili, da je Komisija bistveno napredovala pri določanju pobud politik EU, ki spodbujajo
integracijo Romov, ter da so vse države članice do leta 2012 razvile nacionalno strategijo za integracijo
Romov, vendar se je to zgodilo prepozno, da bi vplivalo na programe in projekte v obdobju 2007–2013,
poleg tega pa so še vedno obstajale številne pomanjkljivosti. Prvič, v nacionalnih strategijah ni navedeno,
kakšna raven financiranja je potrebna ali kakšen znesek je na voljo. Drugič, protidiskriminaciji, zlasti
obravnavanju sovraštva do Romov, se ni namenjalo dovolj pozornosti. Tretjič, ni se vedno upoštevala
potreba po udeležbi predstavnikov Romov. In četrtič, vlogo nacionalnih kontaktnih točk za Rome, ki so bile
vzpostavljene za usklajevanje razvoja in izvajanja nacionalnih strategij, je včasih spodkopavalo neskladje
med viri in odgovornostmi.
Za obdobje 2014–2020 so revizorji ugotovili več izboljšav: vključevanje Romov je izrecno omenjeno v
uredbah o evropskih strukturnih in investicijskih skladih, za njegovo doseganje pa je bilo uvedeno
financiranje v okviru posebne prednostne naložbe. Države članice, za katere so bila v okviru evropskega
semestra izrečena priporočila v zvezi z integracijo Romov za posamezno državo, morajo nameniti sredstva
EU spodbujanju te integracije. Kljub temu pa revizorji opozarjajo, da so na ravni Komisije in držav članic
potrebna dodatna prizadevanja za zagotovitev, da bodo zaradi teh sprememb projekti, ki jih financira EU,
bolje prispevali k integraciji Romov na terenu.
Večina preučenih projektov je dosegla svoje splošne cilje za vključevanje, čeprav ti pogosto niso bili posebej
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
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povezani z Romi. Za projekte, izbrane in izvedene v skladu z merili najboljše prakse, ki jih je sprejel Svet, je
bila verjetnost, da bodo uspešni, večja.
Revizorji so izrekli več priporočil državam članicam in Evropski komisiji.
Države članice naj:
•

pri pregledovanju svojih nacionalnih strategij za integracijo Romov:
o
določijo, kakšna raven financiranja je potrebna za izvedbo ukrepov za integracijo Romov,
ki so predlagani v njihovi nacionalni strategiji,
o
vključijo kazalnike in ciljne vrednosti, ki se nanašajo na protidiskriminacijo in natančneje
na obravnavanje sovraštva do Romov,
o
zagotovijo posvetovanje s predstavniki Romov o načrtovanju ukrepov za integracijo in
vključevanje predstavnikov v to načrtovanje ter
o

•

podrobneje opredelijo vlogo nacionalnih kontaktnih točk za Rome;

pri izvajanju svojih operativnih programov:
o
v zvezi z integracijo Romov uporabljajo merila najboljše prakse pri predlogih in izboru
projektov ter
o
če je ustrezno, dopolnijo sedanje kazalnike izložkov in rezultatov s kazalniki posebej za
Rome.

•
Poleg tega naj razmislijo o sodelovanju, da se zagotovi pravna gotovost glede uporabe sredstev iz
Evropskega socialnega sklada za socialno vključevanje, ne glede na povezanost z zaposlovanjem.
Komisija naj:
•
zagotovi, da bodo ukrepi, ki se izvajajo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov,
vključujoči in bodo vsebovali določbe, namenjene boju proti segregaciji,
•

v celoti uporabi informacije iz poročil držav članic o uspešnih ukrepih za integracijo Romov,

•
zagotovi, da se bodo cilji za vključevanje Romov iz nacionalnih strategij za integracijo Romov
odražali v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov,
•
razmisli o zakonodaji, da se zagotovi, da se bodo od leta 2020 pri razdelitvi sredstev med državami
članicami upoštevali kazalniki socialnega vključevanja,
•
sodeluje z državami članicami pri skupni metodologiji za podatke o narodnosti za Rome zaradi
spremljanja njihove socialne vključenosti ter
•
spodbuja države članice, naj v naslednjih dveh letih zbirajo izčrpne statistične podatke o
narodnosti.
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Opombe za urednike
Romi so potomci skupin, ki so pred približno tisoč leti zapustile indijsko podcelino in v 14. stoletju dosegle
ozemlje sedanje Evropske unije. Izraz Romi se nanaša na različne skupine, ki so jim skupne nekatere
kulturne značilnosti in zgodovina trajne marginalizacije v evropskih družbah. Romsko prebivalstvo je zdaj
največja narodnostna manjšina v Evropi. Ocene velikosti njihove skupnosti so zelo različne in se gibljejo
med 10 in 12 milijonov ljudi. Od tega jih približno 6,2 milijona živi v EU, večinoma v državah članicah v
srednji in vzhodni Evropi. Velika večina evropskih Romov (80–85 %) je zdaj stalno naseljena. V državah
članicah z največjo koncentracijo romskega prebivalstva Romi dosegajo med 15 in 20 % učencev in ljudi, ki
prvič vstopajo na trg dela.
Večji del finančne podpore, ki jo EU namenja ukrepom za socialno vključevanje, se zagotavlja iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada. Točni zneski, namenjeni posebej za
vključevanje Romov, niso evidentirani, toda dokumenti držav članic o načrtovanju kažejo, da je bilo v
obdobju 2014–2020 za integracijo marginaliziranih skupnosti, kot so Romi, namenjene približno
1,5 milijarde EUR.
Posebno poročilo št. 14/2016 z naslovom Pobude politik in finančna podpora EU za integracijo Romov: v
zadnjem desetletju je bil dosežen velik napredek, toda potrebna so dodatna prizadevanja na terenu je
trenutno na voljo v angleškem, francoskem, nemškem, bolgarskem, madžarskem, romunskem in španskem
jeziku. Kmalu bodo dodane tudi različice v drugih jezikih EU.
Video posnetek pogovora v angleškem, francoskem in nemškem jeziku (v obliki za predvajanje), ki je bil
opravljen s članom Evropskega računskega sodišča Henrijem Grethnom o ključnih sporočilih poročila, je na
voljo na našem kanalu YouTube (EUauditorECA) na naslednji povezavi:

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