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Pressmeddelande

Luxemburg den 28 juni 2016

Integrering av romer: stora framsteg men hinder och svårigheter
kvarstår, säger EU:s revisorer
EU:s politiska initiativ och EU-finansierade projekt som främjar romernas integrering har gjort
stora framsteg, men det finns fortfarande hinder och svårigheter som gör att pengarna inte får
största möjliga effekt, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. I synnerhet har
framstegen hindrats av bristen på lämpliga uppgifter, däribland uppgifter om etnicitet.
Revisorerna bedömde om EU:s politiska initiativ och ekonomiska stöd på ett ändamålsenligt sätt hade
bidragit till integreringen av romer under de senaste tio åren. De besökte fyra medlemsstater: Bulgarien,
Spanien, Ungern och Rumänien.
Som det ser ut nu vet vi egentligen inte hur väl romerna integreras eftersom vi saknar tillförlitliga uppgifter
– vi vet inte ens hur många romer det finns. Etnicitet är naturligtvis en känslig fråga, men om man inte
finner en lösning på detta problem kommer snart det politiska beslutsfattandet att försvåras ända fram till
2020, sade Henri Grethen, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten.
Revisorerna konstaterade att kommissionen hade gjort stora framsteg och tagit fram EU-politiska initiativ
som främjar romernas integrering och att alla medlemsstater hade utarbetat en nationell strategi för
integrering av romer till 2012. Men det skedde för sent för att påverka programmen och projekten för
2007–2013, och ett antal brister kvarstod. För det första angav inte strategierna hur stor finansiering som
behövdes eller hur mycket pengar som fanns tillgängliga, för det andra hade man inte lagt tillräcklig vikt vid
anti-diskriminering, i synnerhet antiziganism, för det tredje tog man inte alltid hänsyn till behovet av att
företrädare för romerna aktivt deltar, och slutligen hade de nationella kontaktpunkterna för romer som
inrättades för att samordna utvecklingen och genomförandet av de nationella strategierna ibland
försvagats av att det har rått obalans mellan ansvar och resurser.
Inför perioden 2014–2020 noterade revisorerna ett antal förbättringar: integrering av romer nämns
uttryckligen i förordningen om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och en specifik
finansieringsprioritering har införts för att hantera frågan. Medlemsstater som har fått landsspecifika
rekommendationer, som utfärdats inom ramen för den europeiska planeringsterminen, om integreringen
av romer är skyldiga att anslå EU-medel för att främja detta arbete. Revisorerna påpekar dock att både
kommissionen och medlemsstaterna måste anstränga sig mer för att säkerställa att ändringarna kommer
att leda till EU-finansierade projekt som bidrar bättre till romernas integrering på fältet.
De flesta projekt hade uppnått sina allmänna integrationsmål, även om dessa sällan gällde specifikt romer.
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu
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Det var mer sannolikt att projekt som valdes ut och genomfördes i enlighet med rådets kriterier för bästa
praxis var verkningsfulla.
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till medlemsstaterna och kommissionen.
Medlemsstaterna bör vidta följande åtgärder:
•

När medlemsstaterna ser över sina nationella strategier för integrering av romer bör de
o
ange hur stor finansiering som behövs för de åtgärder för integration av romer som
föreslås i respektive strategier,
o
inkludera indikatorer och mål som handlar om anti-diskriminering eller, mer specifikt,
antiziganism,
o
säkerställa att företrädare för romer rådfrågas och inkluderas när åtgärder för integrering
av romer planeras,
o

•

närmare definiera den roll som nationella kontaktpunkter för romer spelar.

När de genomför sina operativa program bör de
o
använda kriterier för bästa praxis för integrering av romer i ansökningsomgångar och för
urval av projekt,
o
vid behov komplettera de gemensamma output- och resultatindikatorerna med specifika
indikatorer för romer.

•
De bör också överväga att agera tillsammans för att uppnå rättslig säkerhet om att ESF får
användas för social integration oavsett om det finns en koppling till sysselsättning eller ej.
Kommissionen bör
•
säkerställa att åtgärder som utförs inom ESI-fonderna är inkluderande till sin karaktär och
innehåller bestämmelser som syftar till att bekämpa segregering,
•

fullt ut använda rapporterna från medlemsstaterna om verkningsfulla åtgärder för integrering av
romer,

•
se till att målen för integrering av romer i de nationella strategierna för integrering av romer
återspeglas i ramen för ESI-fonderna,
•
föreslå lagstiftning för att säkerställa att fördelningen av medel mellan medlemsstaterna från
2020 tar hänsyn till särskilda indikatorer för social integration,
•

tillsammans med medlemsstaterna utarbeta en gemensam metod för uppgifter om romer och
etnicitet för att övervaka deras sociala integration,

•
uppmana medlemsstaterna att samla in heltäckande statistiska uppgifter om etnicitet inom de
kommande två åren.
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Meddelande till redaktörerna
Romerna är ättlingar till grupper som lämnade den indiska subkontinenten för omkring tusen år sedan och
började anlända till det territorium som i dag är Europeiska unionen på 1300-talet. Beteckningen "romer"
används för olika grupper som delar vissa kulturella kännetecken liksom en historia av bestående
marginalisering i europeiska samhällen. I dag är romerna den största etniska minoriteten i Europa.
Folkgruppens storlek uppskattas till allt mellan tio och tolv miljoner. Av dessa bor omkring 6,2 miljoner i
EU, varav de flesta i medlemsstater i Central- och Östeuropa. Den stora majoriteten av romer i Europa (8085 %) är numera bofasta. I de medlemsstater där koncentrationen av romer är högst är mellan 15 och 20 %
av skoleleverna och nykomlingarna på arbetsmarknaden romer.
Större delen av EU:s ekonomiska stöd till social integration kommer från Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Även om det saknas specifika uppgifter om integrationen
av romer tyder medlemsstaternas planeringsdokument på att omkring 1,5 miljarder euro har öronmärkts
för integrationen av marginaliserade grupper som romer mellan 2014 och 2020.
Särskild rapport nr 14/2016 EU:s politiska initiativ och ekonomiska stöd till integrering av romer: stora
framsteg har gjorts under det senaste årtiondet men det krävs ytterligare ansträngningar på fältet finns för
närvarande tillgänglig på engelska, franska, tyska, bulgariska, ungerska, rumänska och spanska. Övriga
språkversioner kommer inom kort.
En videointervju på engelska, franska och tyska (med utsändningskvalitet) med revisionsrättens ledamot
Henri Grethen om rapportens huvudbudskap finns på vår YouTube-kanal (EUauditorECA) på följande länk:

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