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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 20121, και την πρόταση σύστασης του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων ένταξης 
των Ρομά στα κράτη μέλη2, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση πρόσβασης στην 
απασχόληση, τη στέγαση, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, και καλεί τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις και να ενσωματώσουν στις εθνικές δράσεις 
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις στρατηγικές τους για 
την ένταξη των Ρομά·

2. καλεί τα κράτη μέλη προς τα οποία διατυπώθηκαν, μεταξύ άλλων, ειδικές συστάσεις ανά 
χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για θέματα που αφορούν τους Ρομά, να 
εφαρμόσουν άμεσα τις εν λόγω συστάσεις, να καταπολεμήσουν την εισαγωγή 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων και στον χώρο εργασίας, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών –συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των Ρομά– στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και να διαθέσουν, όχι μόνο ενωσιακούς, αλλά και εθνικούς 
και άλλους πόρους, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
τους για την ένταξη των Ρομά (ΕΣΕΡ)·

3. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή των συστάσεών της με 
περισσότερες λεπτομέρειες και να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για 
να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα βελτιώσουν τη νομοθεσία τους και θα 
καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και τον διαχωρισμό·

4. επισημαίνει ότι η ανεπαρκής απασχολησιμότητα και τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης 
μεταξύ των γυναικών Ρομά, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης και 
κατάρτισης, πρακτικών διακρίσεων εις βάρος τους, της έλλειψης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι κρίσιμο 
ζήτημα·  τονίζει ως εκ τούτου ότι η αύξηση της απασχολησιμότητας και των ποσοστών 
απασχόλησης καθώς και  η καταπολέμηση των διακρίσεων τόσο στο σχολείο όσο και 
στην αγορά εργασίας είναι μεταξύ των σημαντικότερων εργαλείων για την επίτευξη 
υψηλότερου ποσοστού απασχόλησης, μείωσης της εξάρτησης από την κοινωνική πρόνοια 
και περιορισμού του κινδύνου της φτώχειας, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική αυτονομία 
και να βελτιωθεί ουσιαστικά η κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών Ρομά·

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν με τρόπο συνεπή το θέμα της 
ισότητας των δύο φύλων κατά την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και να θέσουν το ζήτημα της κατάργησης των 
φραγμών στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας ως άμεση προτεραιότητα·

6. καλεί την Επιτροπή να προβεί στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση του βαθμού 

                                               
1 COM (2012) 226 τελικό.
2 COM (2013) 460 τελικό.
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στον οποίο οι εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά λαμβάνουν υπόψη το ζήτημα 
της διάστασης του φύλου και των πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που έχουν 
οριστεί (απασχόληση, υγεία, στέγαση και εκπαίδευση) και, ιδίως, όσον αφορά τις δράσεις 
εξάλειψης των διακρίσεων και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να άρουν τους φραγμούς που 
εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά στην αγορά εργασίας και να δώσουν τη 
δέουσα προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την ενθάρρυνση 
των παιδιών τους και των μελών της κοινότητάς τους ως προς τη συμμετοχή τους στην 
εκπαίδευση και, σε μεταγενέστερο στάδιο, την είσοδό τους στην αγορά εργασίας·

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
Ρομά όσον αφορά την αυτοαπασχόληση, προκειμένου να δημιουργήσουν προγράμματα 
που θα επιτρέπουν την εύκολη, ταχεία και οικονομική έναρξη εργασιών για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες που προέρχονται από την κοινότητα Ρομά και να διευκολύνουν τη 
χορήγηση πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικροπιστώσεων, παράλληλα με την 
υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων καθοδήγησης και κατάρτισης·

9. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συστήματα χορήγησης μικροδανείων, ειδικά για την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και για την επιχειρηματικότητα, με προτιμόμενους 
αποδέκτες τις γυναίκες Ρομά·

10. επαναλαμβάνει το γεγονός ότι τα κενά που παρατηρούνται στην εκπαίδευση των Ρομά 
χαρακτηρίζονται έντονα από τη διάσταση του φύλου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με 
στοιχεία, τα ποσοστά αλφαβητισμού των γυναικών Ρομά κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 
68% σε σχέση με το 81% των ανδρών Ρομά και το ποσοστό εγγραφής στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση για τα κορίτσια Ρομά είναι μόλις 64%, χάσμα που διαπιστώνεται και στα 
ποσοστά εγγραφής για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων· παρατηρεί ότι, 
ομολογουμένως, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία·

11. επισημαίνει ότι η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση αυξάνει τις πιθανότητες 
πρώιμου γάμου και πρώιμης εγκυμοσύνης, γίνεται αιτία για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου και οδηγεί στον περιορισμό των προοπτικών απασχόλησης μετά την ενηλικίωση 
και, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, σε αυξημένο κίνδυνο φτώχειας· παροτρύνει ως 
εκ τούτου όλους τους συμμετέχοντες φορείς να διακόψουν τον εν λόγω φαύλο κύκλο· 

12. συντάσσεται με την άποψη ότι η αύξηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στους 
μαθητές Ρομά θα έχει ενδεχομένως θετικό αντίκτυπο στο ζήτημα της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, δεδομένου ότι τούτο οφείλεται συχνά στην πρώιμη 
εγκυμοσύνη και στον πρώιμο γάμο·

13. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα οικογενειακού 
προγραμματισμού (με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την πρόσβαση σε οικονομικούς 
πόρους κ.ά.) ώστε να βελτιωθεί η μητρική υγεία των γυναικών Ρομά· καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να μειώσουν τη βρεφική και τη μητρική θνησιμότητα, καθώς και τις πρόωρες 
γεννήσεις, μέσω της έγκαιρης κάλυψης και παρακολούθησης των εγκύων γυναικών και 
της παροχής συμβουλών σε αυτές·
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14. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών ένταξης των 
Ρομά (ΕΣΕΡ), καθώς και την Επιτροπή, στο πλαίσιο του συντονισμού και της 
αξιολόγησης των εν λόγω στρατηγικών, να προωθήσουν πρωτίστως τα μέτρα που 
αφορούν την εκπαίδευση των κοριτσιών, την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου και των συχνών απουσιών·

15. καλεί επίσης την Επιτροπή να εφαρμόσει, κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας, μια 
προσέγγιση με βάση το φύλο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες 
για τα κορίτσια και τις γυναίκες που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες 
Ρομά·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιούν προγράμματα συστηματικής 
κατάρτισης με θέμα την ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσταση του φύλου και τις 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες για παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης·

17. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών Ρομά μπορεί να έχει έναν πολυσύνθετο 
αντίκτυπο στη διαβίωση των πληθυσμών Ρομά, καθώς αποτελεί, μεταξύ άλλων, κρίσιμη 
προϋπόθεση προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των γυναικών Ρομά, να 
διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και να υπάρξει μια ορισμένη 
εισοδηματική ασφάλεια, είναι δε ουσιώδες στοιχείο στην προσπάθεια να υπερνικηθεί η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός· παρατηρεί εξάλλου ότι η διεύρυνση των γνώσεων 
των δασκάλων σχετικά με τον πολιτισμό των Ρομά βοηθά στη μείωση του αποκλεισμού·  
καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον διαχωρισμό, να μεριμνήσουν ώστε 
να μειωθούν οι αποκλεισμοί και να αυξηθεί η πρόσβαση στα εκπαιδευτικά συστήματα, να 
εφαρμόζονται πολιτικά ευαίσθητες μέθοδοι διδασκαλίας, να ενθαρρύνεται η συμμετοχή 
βοηθών με καταβολές Ρομά καθώς και των γονέων στη σχολική ζωή, θέτοντας ως 
προτεραιότητα τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων προκειμένου να 
ανταποκρίνονται οι τελευταίες στις απαιτήσεις της σχετικής εργασίας·

18. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
προγράμματα για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών με σκοπό την αύξηση της σχολικής 
φοίτησης των παιδιών Ρομά, και ιδίως των κοριτσιών· τονίζει επίσης εν προκειμένω την 
ιδιαίτερη σημασία των κοινωνικών ομάδων αναφοράς «κορίτσια», «γονείς», «συγγενείς» 
ή «φίλοι», που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό·  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση των κοριτσιών 
στο σύνολό της, μεταξύ άλλων και μέσω υποστήριξης των προσώπων που ασκούν τη 
μεγαλύτερη επιρροή στους νέους· 

19. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ολοκληρωμένη, ευαίσθητη σε ζητήματα φύλου και 
πολιτισμικά ευαίσθητη εκπαίδευση, ώστε η εκπαίδευση να καταστεί πιο ελκυστική για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομά·

20. καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν να συμπεριληφθούν θετικές δράσεις στις στρατηγικές 
τους για τους ανθρώπινους πόρους, όπως επιμορφωτικά μαθήματα, μαθήματα 
αλφαβητισμού και πρακτικές ασκήσεις για τις γυναίκες Ρομά, με σκοπό την αύξηση της 
απασχολησιμότητάς τους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·
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21. επισημαίνει ότι οι νέοι Ρομά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι απέναντι στην ανεργία, 
διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν αποκλεισμένοι επί μακρόν από τον βασικό κορμό της 
κοινωνίας και ως εκ τούτου να εκτεθούν αργότερα και σε αυξημένο κίνδυνο φτώχειας· 
τονίζει συνεπώς πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί η τακτική παρακολούθηση και 
ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας και/ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της 
επαγγελματικής κατάρτισης αργότερα, πράγμα που μπορεί, σε συνδυασμό με αυστηρές 
πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να 
αυξήσει δραστικά την απασχολησιμότητα και η δυνατότητα ένταξης των νέων Ρομά στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν τη δυνατότητα παροχής ατομικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους 
φοιτητές Ρομά, στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό 
να μπορεί να αποκτήσει ένας αυξανόμενος αριθμός φοιτητών Ρομά, ιδίως κοριτσιών, 
επαρκές επίπεδο εκπαίδευσης·

22. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να προβούν στα αναγκαία μέτρα για 
να αυξήσουν τη συμμετοχή των Ρομά στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου 
εκπαίδευση, για να αυξηθούν οι ευκαιρίες που θα έχουν στην αγορά εργασίας και να 
μειωθεί η φτώχεια·

23. ζητεί τη στήριξη και την προώθηση της εισόδου των Ρομά στην αγορά εργασίας· 
παρατηρεί ότι, για τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των μέτρων εργατικού 
δυναμικού και διοίκησης και την ανάπτυξη διαδικασιών καθοδήγησης, απαιτούνται 
προσωπικό υποστήριξης και διαχειριστές υποθέσεων με καταβολές Ρομά·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν για τους νέους Ρομά ένα ειδικό 
σύστημα εκπαίδευσης, καθοδήγησης και στήριξης σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και 
κοινωνικών υπηρεσιών, από την προσχολική ηλικία έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που άπτονται της διάστασης του φύλου·

25. συντάσσεται με την άποψη ότι είναι απαραίτητη η προσαρμογή των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας για την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής για όλους, με 
παράλληλη ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην αγορά εργασίας, βελτίωση των 
προοπτικών απασχόλησης στην πρωτοβάθμια αγορά εργασίας και καταπολέμηση των 
διακρίσεων· ζητεί να προωθηθεί η ενσωμάτωση των Ρομά, οι δε κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τους αποκλεισμούς και να 
αποκτήσουν αποτελεσματικότερη στόχευση·

26. παρατηρεί ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και η αύξηση των 
προσπαθειών να προσφερθεί ισότιμη πρόσβαση σε υποδομές παιδικής μέριμνας, 
προκειμένου να συνυπάρξουν αρμονικά η οικογενειακή και η επαγγελματική ζωή, σε 
ποιοτική νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση, σε υπηρεσίες παιδικής ανάπτυξης και  
στην εκπαίδευση βασιζόμενη σε συλλόγους γονέων, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, 
μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ένταξη των Ρομά και στην επαγγελματική 
ένταξη των γυναικών Ρομά·  υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ευθύνη των κρατών 
μελών να προβούν σε επενδύσεις για την αύξηση του προσωπικού και για την ποιότητα 
των εθνικών τους φορέων μέριμνας, για να επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης για τα 
κέντρα παιδικής φροντίδας·

27. ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν τα 
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διαθρωτικά ταμεία, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τη βελτίωση 
τόσο της εκπαίδευσης όσο και της απασχόλησης των Ρομά, ώστε να εξασφαλίσουν 
αποτελεσματικές προοπτικές κοινωνικής ένταξης και να ξεφύγουν από τα πάντοτε υψηλά 
ποσοστά φτώχειας· προτρέπει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τακτικά τη σχετική 
πρόοδο, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων Ρομά, και 
ειδικότερα των γυναικών. 

28. ζητεί τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά τη στέγαση και τη μείωση 
της ανασφάλειας.

29. υπογραμμίζει ότι η πρόληψη της περιθωριοποίησης πρέπει να αρχίζει από την πρώιμη 
παιδική ηλικία· θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα 
στοχεύει στις γυναίκες διαφόρων ηλικιακών ομάδων προκειμένου να ανακοπεί η 
μεταβίβαση της φτώχειας μεταξύ των γενεών.

30. καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τον διαχωρισμό ως προς τον χώρο, τις 
εξαναγκαστικές εξώσεις και την έλλειψη στέγης που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, και να 
θεσπίσουν αποτελεσματικές και διαφανείς στεγαστικές πολιτικές.

31. ζητεί την προώθηση της ανάπτυξης της γλώσσας και του πολιτισμού των Ρομά, την 
ανάπτυξη διοικητικών δομών που θα επιφορτιστούν με θέματα σχετικά με τους Ρομά, την 
ενίσχυση της πολιτικής για τους Ρομά και της εφαρμογής της καθώς και την ενίσχυση της 
συμμετοχής σε σχήματα διεθνούς συνεργασίας για θέματα σχετικά με τους Ρομά.

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
όλων των μορφών, και να καταπολεμήσουν την εμπορία ανθρώπων, θύματα των οποίων 
είναι σε μεγάλο βαθμό οι γυναίκες Ρομά, λόγω της εξαθλίωσης και του κοινωνικού 
αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν, φαινόμενα που οφείλονται με τη σειρά τους στα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας και την έλλειψη εκπαίδευσης·

33. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα 
οποία «ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συμφέροντα και τις δυσκολίες των Ρομά 
γυναικών και κοριτσιών», και ζητεί η διάσταση του φύλου να ενσωματώνεται σε όλες τις 
πολιτικές και τις δράσεις για την ένταξη των Ρομά.

34. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την ισότιμη 
μεταχείριση των δύο φύλων και την ενεργό συμμετοχή των γυναικών Ρομά ως φορέων 
αλλαγής, στοιχείο το οποίο δεν προβλέπεται προς το παρόν στις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά.

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν ως οριζόντιο στόχο την 
οικοδόμηση ικανοτήτων και την αυτονόμηση των γυναικών Ρομά σε όλους τους τομείς 
προτεραιότητας της Στρατηγικής της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά.

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την ιδέα της ενισχυμένης και 
αποτελεσματικότερης συμμετοχής των γυναικών Ρομά στην εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των Ρομά.
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37. καλεί τα κράτη μέλη και τις υπό ένταξη χώρες να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές 
στρατηγικές τους ενθαρρύνουν την αυτονόμηση, την ανάπτυξη δυναμικού και τα 
προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων για τα κορίτσια και τις γυναίκες Ρομά, που 
διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία οικοδόμησης κοινοτήτων.

38. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν, να αναλύσουν και να δημοσιεύσουν 
αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία ανά φύλο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σωστή 
αξιολόγηση και επικαιροποίηση των στρατηγικών και να μετρηθεί ο αντίκτυπος που 
έχουν στις γυναίκες Ρομά τα έργα και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο των στρατηγικών.
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