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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. εκτιμώντας ότι το 2005 εγκαινιάστηκε μια «Δεκαετία για την ενσωμάτωση των Ρομά» με 
σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη βελτίωση της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης των Ρομά και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της διακήρυξης της 
δεκαετίας –Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Τσεχική Δημοκρατία, 
Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας–
ανέλαβαν τη δέσμευση να εργασθούν για την εξάλειψη των διακρίσεων και την κάλυψη 
του απαράδεκτου χάσματος μεταξύ των Ρομά και της υπόλοιπης κοινωνίας·

B. εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οικονομικές και κοινωνικές αποκλίσεις 
μεταξύ διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
της κοινότητας των Ρομά ζει σε περιοχές που συγκαταλέγονται μεταξύ των λιγότερο 
οικονομικά και κοινωνικά προηγμένων περιφερειών της Ένωσης,

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την προώθηση μιας στρατηγικής της 
ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά, αλλά ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να υλοποιηθεί σε 
τοπικό επίπεδο·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν τις υφιστάμενες στρατηγικές 
και τα μέσα της ΕΕ για να διασφαλίσουν την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των 
Ρομά, και να χαράξουν και να υλοποιήσουν όλες τις συναφείς πολιτικές, λαμβάνοντας 
υπόψη –όπου ενδείκνυται– τις κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των Ρομά·

3. θεωρεί ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ηγετών των Ρομά, των τοπικών αρχών 
και των οργάνων της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για τον προσδιορισμό των βασικών 
προκλήσεων και λύσεων που αντιμετωπίζουν τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη της σε 
σχέση με την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση του πληθυσμού των Ρομά·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη- για να εξασφαλίζεται ότι οι πόροι, των οποίων οι 
ακριβείς στόχοι πρέπει να δηλώνονται και να προσδιορίζονται, καταλήγουν πράγματι 
στους Ρομά που έχουν περισσότερη ανάγκη και ότι επιφέρουν μακροπρόθεσμες 
βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσής τους - να αναλάβουν μια πραγματική δέσμευση στη 
δρομολόγηση πιο στοχοθετημένων, προσανατολισμένων στην ανάπτυξη, σύνθετων, 
ευέλικτων και βιώσιμων  προγραμμάτων με μακροπρόθεσμη κάλυψη και ανάλογα με τις 
τοπικές ανάγκες, τα οποία θα επικεντρώνονται στις πιο μειονεκτικές μικρο-περιφέρειες 
στο γεωγραφικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιό τους , ενώ παράλληλα θα 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της περιαστικής και αγροτικής φτώχειας και των χωριστών 
γειτονιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των κακών συνθηκών στέγασης (για 
παράδειγμα, έλλειψη πόσιμου νερού, θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευσης) 
και στην παροχή περαιτέρω βοήθειας σε οικογένειες για να διατηρήσουν τις βελτιωμένες 
συνθήκες στέγασής τους· Καλεί επίσης  την Επιτροπή να παρακολουθεί τα αποτελέσματα 
των προγραμμάτων μετά τη λήξη της χρηματοδότησή τους· 
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5. ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στη παροχή δεδομένων σχετικά με την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των Ρομά (κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την 
υγεία, τη στέγαση και την απασχόλησή τους), και καλεί τις διεθνείς οργανώσεις (π.χ. τη 
ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ) να εξετάσουν αυτά τα θέματα στο πλαίσιο των γενικών τους 
ερευνών, και να συμβάλουν στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, π.χ. αναφορικά με 
το ποσοστό της κοινότητας των Ρομά το οποίο ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, απασχολείται στη δημόσια διοίκηση και εκπροσωπείται σε 
διάφορους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συμβάλει στη χάραξη μιας σαφούς και βιώσιμης στρατηγικής της ΕΕ 
σχετικά με την ενσωμάτωση των Ρομά με τη βοήθεια αυτών των δεδομένων··

6. είναι της άποψης ότι τα υφιστάμενα ποσοστά απορρόφησης της κοινοτικής ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά χαμηλά· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια αυτού του 
φαινομένου και να επεξεργαστεί μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την 
παρακολούθηση της απορροφητικότητας των κεφαλαίων της ΕΕ, ιδίως δε των κεφαλαίων 
που διατίθενται ειδικά για περιθωριοποιημένες ομάδες· πρωτίστως , ζητεί, επειγόντως, τη 
συλλογή στοιχείων – λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις οδηγίες για την προστασία των 
δεδομένων - σχετικά με την αποδοτικότητα των ενωσιακών κεφαλαίων, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ανάπτυξη πολιτικών που θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία·

7. εκτιμά, ότι υπάρχει, επίσης, η ανάγκη νέων κανονισμών, που θα προβλέπουν τη χορήγηση 
των διαρθρωτικών κεφαλαίων με την προϋπόθεση της εξάλειψης του διαχωρισμού και 
την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των Ρομά στις δημόσιες υπηρεσίες· θεωρεί σκόπιμη 
τη κατάρτιση σχεδίων υπέρ των ίσων ευκαιριών και κατά του διαχωρισμού και σε τοπικό 
επίπεδο, βάσει μετρήσιμων δεικτών και συγκεκριμένων δράσεων·

8. προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει τα απαραίτητα μέσα καθοδήγησης στα κράτη 
μέλη, για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν άλλα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα PROGRESS, το 
πρόγραμμα διά βίου μάθησης, το πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013) και το 
πρόγραμμα για την υγεία (2008-2013) υπέρ της προώθησης της ενσωμάτωσης των Ρομά·

9. καλεί την Επιτροπή να αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την διασταυρούμενη 
χρηματοδότηση, να μειώσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, να απλοποιήσει και να 
επιταχύνει τις διαδικασίες άντλησης ενωσιακών κεφαλαίων, και να ζητήσει από τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν απλές χρηματοδοτικές διαδικασίες στο πλαίσιο των σχετικών 
κανονισμών, και να κάνουν χρήση των συνολικών επιχορηγήσεων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν στα όργανα λήψης αποφάσεων τις απαιτούμενες 
αρμοδιότητες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η σύνθετη και προσανατολισμένη προς την 
ανάπτυξη χρηματοδότηση της Ένωσης θα στηρίζει σωστές τοπικές πρωτοβουλίες και θα 
ανταποκρίνεται στις ποικίλες τοπικές ανάγκες των Ρομά· υπογραμμίζει τη σημασία του 
προσδιορισμού και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε σχέση με την ενσωμάτωση των 
Ρομά, καθώς και της αύξησης της προβολής των επιτυχών εγχειρημάτων· ζητεί επίσης να 
αναπτυχθεί θεσμικό πλαίσιο για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής (διοικητική αρωγή 
και συνδρομή κατά τη διαχείριση προγραμμάτων) σε τοπικό επίπεδο· 

11. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει την αναγκαία τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση των 
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διοικητικών ικανοτήτων των οργάνων που εμπλέκονται στη διαχείριση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν συμβουλές και διοικητική 
αρωγή , π.χ. οργανώνοντας μαθήματα επιμόρφωσης και παρέχοντας τόσο βοήθεια όσον 
αφορά τις αιτήσεις για ενισχύσεις όσο και εξηγήσεις, ώστε να καθίσταται ευκολότερο για 
τους Ρομά να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 
χρηματοδότησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και να 
υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις·

12. ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη- με τη βοήθεια βέλτιστων πρακτικών - δεικτών και 
σημείων αναφοράς, ανεξάρτητων εποπτικών μηχανισμών καθώς και συστημάτων 
αξιολόγησης των επιπτώσεων, για την ενίσχυση και την εκτίμηση της αποδοτικότητας και 
των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, αντί της απλής επαλήθευσης ότι 
τα προγράμματα που λαμβάνουν επιχορήγηση πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις, και 
απευθύνει έκκληση για αποτελεσματική εποπτεία της χρήσης των πόρων, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι επιφέρουν εντέλει πραγματικές βελτιώσεις στις 
συνθήκες διαβίωσης, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση 
των Ρομά·

13. θεωρεί ότι η διαρθρωμένη συνεργασία των κρατών μελών στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
ανοικτών μεθόδων συντονισμού στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής 
ένταξης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προαγωγή της πλήρους ενσωμάτωσης των 
Ρομά, και ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει ανταλλαγές ορθών πρακτικών και 
εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και όλων των μερών που ασχολούνται με ζητήματα 
των Ρομά·

14. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις οικονομικές ευκαιρίες των Ρομά, 
προωθώντας μεταξύ άλλων τον μηχανισμό των μικροπιστώσεων μεταξύ των 
επιχειρηματιών· καλεί τα κράτη μέλη να αντλήσουν διδάγματα από επιτυχή εγχειρήματα, 
για παράδειγμα από τις περιπτώσεις εκείνες όπου αδήλωτες επιχειρήσεις μετατράπηκαν 
σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσουν σαφείς πολιτικές για την 
ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης να μελετήσουν και να 
θεσπίσουν μέτρα για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της μακροχρόνιας 
εξάρτησης από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας·

16. αναγνωρίζει ότι η πλειονότητα των Ρομά απασχολείται σε αδήλωτες εργασίες και, 
δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να 
καταπολεμήσουν αποτελεσματικά αυτό το φαινόμενο·

17. απευθύνει έκκληση για την ανάληψη δέσμευσης από τα κράτη μέλη όσον αφορά την 
εξασφάλιση της συμμετοχής των δημόσιων παραγόντων, όπως οι ΜΜΕ και οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, στην υλοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης για τον πληθυσμό των 
Ρομά στο πλαίσιο της απασχολησιμότητας·

18. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ και οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση των Ρομά και υποστηρίζει μέτρα επιβράβευσης 
των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου·
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19. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν συγκεκριμένους, λεπτομερείς και μετρήσιμους στόχους 
όσον αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά κατά την μεταφορά στα εθνικά 
προγράμματα των στόχων για την κοινωνική ενσωμάτωση και τη φτώχεια στο πλαίσιο 
της Ευρώπης 2020, και ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων υπέρ της επίτευξης αυτών των 
στόχων·

20. τονίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας τα σύνθετα προγράμματα και τα προγράμματα που 
είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των κοινοτήτων Ρομά που διαβιώνουν 
υπό διαφορετικές συνθήκες, και ότι στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η παροχή στους 
Ρομά πρόσβασης σε εξατομικευμένες υπηρεσίες επί τόπου·

21. υπενθυμίζει ότι η επαρκής εισοδηματική στήριξη, οι αγορές εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς και η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της 
στρατηγικής για την ενεργητική ένταξη, η οποία παρουσιάστηκε στη σύσταση 
2008/867/ΕΚ·

22. θεωρεί ότι θα πρέπει να αναληφθεί συντονισμένη δράση και κοινή ευθύνη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας, εκ μέρους των οργανώσεων Ρομά και άλλων, των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών, καθώς και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί 
τη βάσει των βέλτιστων πρακτικών, της υφιστάμενης τεράστιας γνώσης που έχουν 
συγκεντρώσει τα κράτη μέλη και των εμπειριών της πρώτης περιόδου της Δεκαετίας για 
την Ενσωμάτωση των Ρομά· τονίζει τη σημασία της οργάνωσης εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης ιδιαίτερα για περιφέρειες με μεγάλες κοινότητες Ρομά·

23. θεωρεί ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά δεν είναι δυνατή χωρίς τη δημιουργία και 
την ενίσχυση της εκπροσώπησης των συμφερόντων τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο 
της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, και χωρίς την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
τους σε επίπεδο πολιτών μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

24. συνιστά μετ’ επιτάσεως στα όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν μεγαλύτερη συμμετοχή του 
εθνικού επιπέδου στις διαβουλεύσεις και στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων προκειμένου 
να επιτευχθεί μια μελλοντική στρατηγική που θα μπορεί να είναι επωφελής για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη· εφιστά επίσης την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο 
γεγονός ότι είναι αναγκαίο να χαραχθούν, αναπτυχθούν, υλοποιηθούν και αξιολογηθούν 
οι πολιτικές ενσωμάτωσης των Ρομά σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, με πληθυσμιακές ομάδες Ρομά και μη Ρομά, εκπροσώπους και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και με την Επιτροπή των Περιφερειών και διεθνείς οργανώσεις 
προκειμένου οι πολιτικές να καταστούν πιο αποδεκτές και αποτελεσματικές·

25. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική αρωγή, η αξιοπρεπής στέγαση και ένδυση, η πρόσβαση σε 
υψηλής ποιότητας προγράμματα πρώιμης ανάπτυξης και σε μη διαχωρισμένη, υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και με τη βούληση συμμετοχής των γονέων 
αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, της δυνατότητας της 
πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και της αποφυγής μελλοντικών διακρίσεων·
υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης των αδικαιολόγητων απουσιών και της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου καθώς και της χορήγησης υποτροφιών και 
οικονομικών ενισχύσεων· υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες επιμόρφωσης και η 
επαγγελματική βοήθεια που προσφέρονται στους ενήλικες είναι κρίσιμης σημασίας για τη 
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στήριξη των προσλήψεων και της συνεχούς απασχόλησης των Ρομά ώστε να αποφευχθεί 
η αναπαραγωγή του κοινωνικού αποκλεισμού·

26. θεωρεί ότι η πρόληψη της περιθωριοποίησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αρχίζει από την 
πρώιμη παιδική ηλικία, προκειμένου τα παιδιά να εγγράφονται από τη γέννησή τους στα 
μητρώα του πληθυσμού, ούτως ώστε να αναγνωρίζεται η ιθαγένειά τους και να υπάγονται 
σε όλους τους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών· εκτιμά, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες νηπιακής εκπαίδευσης για τα παιδιά των 
Ρομά και ότι θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της σχολικής τους 
φοίτησης·

27. υπενθυμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, ιδίως οι γυναίκες και τα 
κορίτσια, σε ό,τι αφορά την ακραία φτώχεια, τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό, 
προκλήσεις που οδηγούν σε έλλειψη πρόσβασης στις ανώτερες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, στην απασχόληση και στις κοινωνικές υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των 
κοριτσιών Ρομά, συμπεριλαμβάνοντας τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές για 
την ενσωμάτωση των Ρομά, και να παράσχουν προστασία στις ιδιαίτερα ευάλωτες 
υποομάδες·

28. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών 
τους σχετικά με την ιστορική πορεία και την υφιστάμενη κατάσταση των Ρομά, 
χρησιμοποιώντας προς τον σκοπό αυτόν ως πηγή υλικού και τις εκθέσεις από τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)·

29. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει βαθμιαία υποχρεωτικές θεσμικές εγγυήσεις για τη 
θέσπιση μέτρων κατά των διακρίσεων και του διαχωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ και να παρακολουθεί επίσης αυτά τα μέτρα και να 
καταπολεμά τον στιγματισμό·

30. επισημαίνει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης μέτρα για να διασφαλίζεται η παρακολούθηση της κατάστασης των 
Ρομά στους τομείς του σεβασμού και της προαγωγής των θεμελιωδών κοινωνικών 
δικαιωμάτων τους , της ισότητας, της κατάργησης των διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας στο εσωτερικό της ΕΕ.
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