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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:

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την προώθηση ενός στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ για τα εθνικά σχέδια ενσωμάτωσης των Ρομά·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη- για να εξασφαλίζονται πόροι στους Ρομά που 
έχουν περισσότερη ανάγκη και να τους δοθεί η δυνατότητα ανάληψης μακροπρόθεσμων 
σχεδίων - να αναλάβουν μια πραγματική δέσμευση στη δρομολόγηση πιο
στοχοθετημένων, πολυδιάστατων και ευέλικτων προγραμμάτων με μακροπρόθεσμη 
κάλυψη και ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της 
περιαστικής και αγροτικής φτώχειας και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των κακών συνθηκών στέγασης και στην κατάργηση του 
διαχωρισμού στις γειτονιές των Ρομά·

3. ζητεί την δρομολόγηση μελετών σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση (κυρίως 
όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση και την απασχόληση) των Ρομά, και 
καλεί τις διεθνείς οργανώσεις να εξετάσουν αυτά τα θέματα στο πλαίσιο των γενικών 
τους ερευνών, ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων·

4. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ειδικό όργανο για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των κρατών μελών να απορροφήσουν κεφάλαια της ΕΕ, και ζητεί, 
επειγόντως, τη συλλογή στοιχείων, λαμβάνοντας 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·

5. εκτιμά, ότι υπάρχει, επίσης, η ανάγκη νέων κανονισμών για τα διαρθρωτικά κεφάλαια, 
που θα προβλέπει τη χορήγησή τους με την προϋπόθεση της εξάλειψης του διαχωρισμού 
και την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των Ρομά στις δημόσιες υπηρεσίες·

6. καλεί την Επιτροπή να εισάγει βαθμιαία υποχρεωτικές θεσμικές εγγυήσεις για την 
εισαγωγή μέτρων κατά των διακρίσεων και του διαχωρισμού και την παρακολούθηση 
αυτών των μέτρων· 

7. προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει τα απαραίτητα μέσα καθοδήγησης στα κράτη μέλη, 
για την επίτευξη της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και του γεωργικού 
ταμείου αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), υπέρ της προώθησης της ενσωμάτωσης των 
Ρομά·

8. καλεί την Επιτροπή να αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την διασταυρούμενη 
χρηματοδότηση, να μειώσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, να απλοποιήσει τις 
διαδικασίες άντλησης ενωσιακών κεφαλαίων, και να ζητήσει από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν απλές χρηματοδοτικές διαδικασίες στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών,
και να κάνουν χρήση των συνολικών επιχορηγήσεων·
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9. ζητεί τη συγκρότηση οργάνων της ΕΕαρμόδιων για την ανάπτυξη, με εξουσία λήψης 
αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη όπου υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ρομά, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης θα προσανατολίζεται προς την 
ανάπτυξη, με τη στήριξη των κατάλληλων τοπικών πρωτοβουλιών·

10. ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη δεικτών και σημείων αναφοράς, ανεξάρτητων εποπτικών 
μηχανισμών καθώς και συστημάτων αξιολόγησης των επιπτώσεων, για την εκτίμηση της 
αποδοτικότητας και των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, αντί της 
απλής επαλήθευσης ότι τα προγράμματα που λαμβάνουν επιχορήγηση πληρούν τις 
τυπικές απαιτήσεις·

11. 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·

12. τονίζει ότι είναι απαραίτητη η δρομολόγηση σύνθετων προγραμμάτων προσαρμοσμένων 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των κοινοτήτων Ρομά, και η παροχή στους Ρομά πρόσβασης 
σε εξατομικευμένες υπηρεσίες επί τόπου·

13. 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·

14. θεωρεί ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά δεν είναι δυνατή χωρίς τη δημιουργία και 
την ενίσχυση της εκπροσώπησης των συμφερόντων τους, και χωρίς την ανάληψη δράσης
σε επίπεδο πολιτών μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

15. θεωρεί απαραίτητο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων για την 
ενσωμάτωση των Ρομά σε συνεργασία με τοπικές αρχές και με ομάδες πολιτών Ρομά και 
άλλες, ώστε να υπάρξει αυξημένη αποδοχή της συγκεκριμένης πολιτικής.


