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1.1. Νομικές συνέπειες

1.1.1. Ενίσχυση και συμπλήρωση της νομοθεσίας κατά της διακριτικής 
μεταχείρισης

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρέως διαδεδομένη εχθρότητα κατά των τσιγγάνων και την
ανεπαρκή εφαρμογή και εκτέλεση των ισχυόντων κανονισμών, πολλά πρέπει να γίνουν στον 
τομέα της καταπολέμησης της διακριτικής μεταχείρισης. Οι σχετικοί κανονισμοί είτε δεν
ρυθμίζουν ορισμένους τομείς, όπως οι πολλαπλές διακρίσεις, είτε αποδεικνύονται ανεπαρκείς
κατά την εφαρμογή τους. Ένα καλό παράδειγμα ανεπαρκούς εφαρμογής αποτελεί το χαμηλό 
επίπεδο ενημέρωσης όσον αφορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της 
διακριτικής μεταχείρισης, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των καταγγελιών που 
υποβάλλεται να είναι απίστευτα χαμηλός.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει, ωστόσο, ότι ακόμη και εάν η διακριτική μεταχείριση για λόγους
εθνοτικής καταγωγής - όπως ορίσθηκε στις οδηγίες 2000/431 και 2000/782 της ΕΕ - ήταν
δυνατό να εξαλειφθεί, ο κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός της πλειοψηφίας των Ρομά
θα εξακολουθούσε να υφίσταται, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των διασυνδεδεμένων
παραγόντων που τον προκαλούν3 (όπως σοβαρά γεωγραφικά μειονεκτήματα, χαμηλά επίπεδα 
εκπαίδευσης, η εμφάνιση ενός νέου τύπου ζήτησης εργασίας ή η κατάρρευση των οικονομιών 
κεντρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού που απασχολούσαν ένα μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων με χαμηλές ή ανύπαρκτες δεξιότητες) και των - συχνά φυσικών - φραγμών που 
εμποδίζουν την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση (όπως η απόσταση των προσιτών 
θέσεων εργασίας, η έλλειψη μεταφορικών μέσων και υποδομής ή η ανεπάρκεια των τοπικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων σε μειονεκτούσες περιοχές). Συνεπώς τα μέτρα κατά της
διακριτικής μεταχείρισης και η καταπολέμηση του ρατσισμού, αν και απολύτως απαραίτητα, 
δεν επαρκούν αφεαυτά για την αντιμετώπιση της ιστορικής και οικονομικής καθυστέρησης 
της μειοψηφίας των Ρομά 4. Η εισηγήτρια έχει την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητο να
συμπληρωθεί η ισχύουσα νομοθεσία περί ισότητας και να αντιμετωπισθούν οι ειδικές
ανάγκες των Ρομά - και των μη Ρομά που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση- σε επίπεδο 
ΕΕ και με μια εξίσου σταθερή νομική βάση που θα θεσπίζει σαφείς υποχρεώσεις για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

1.1.2. Η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση ως θεμελιώδες δικαίωμα 

Η εισηγήτρια φρονεί ότι η στρατηγική που αποσκοπεί στην κοινωνικοοικονομική 
ενσωμάτωση και επανένταξη των Ρομά δεν θα θέσει ωστόσο σε κίνδυνο τη μεταφορά ή 
εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της διακριτικής μεταχείρισης αλλά αντιθέτως θα τη 

                                               
1 Οδηγία 2000/43/EΚ του Συμβουλίου της 29 Ιουνίου 2000 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής που διατίθεται στην ιστοθέση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 Οδηγία 2000/78/EΚ του Συμβουλίου της 27ης Nοεμβρίου 2000 σχετικά με τη δημιουργία ενός γενικού
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία που διατίθεται στην ιστοθέση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:NOT
3 BABUSIK F. και ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, in: A romák esélyei Magyarországon, 
Kávé Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. και VERSTICHEL, A. 2005 Ο ρόλος της Ένωσης στην ενσωμάτωση των Ρομά: Παρόν και
δυνητικό μέλλον, European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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συμπληρώσει. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης του κοινωνικού και οικονομικού
αποκλεισμού των Ρομά, η γενική ενσωμάτωση αποτελεί κατ'ουσίαν ζήτημα θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Ένα σημαντικό ποσοστό των Ρομά της Ευρώπης διαβιώνει υπό τόσο
ακατάλληλες συνθήκες - συνολική σχεδόν αποσύνδεση από την οικονομική ζωή με
αποτέλεσμα τη μη τήρηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων - ώστε η προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης να μη μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο διορθωτικών μέτρων 
γενικής πολιτικής αλλά να πρέπει να αντιμετωπισθεί ως γεφύρωση ενός εκ των μεγαλυτέρων 
κενών στην υλοποίηση των συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. 

Οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την άμβλυνση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού των Ρομά στην Ευρώπη πρέπει συνεπώς να δώσουν πρωταρχική σημασία στην
υλοποίηση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεύτερης και τρίτης γενεάς
προκειμένου να αποκτήσει περιεχόμενο η νομικά εκτελεστή πρώτη γενεά ανθρωπίνων
δικαιωμάτων όπως πχ. τα δικαιώματα που αφορούν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, τα
πολιτικά δικαιώματα και τα ευρύτερα δικαιώματα της προσωπικότητας.

1.1.3. Νομική "γκρίζα ζώνη"

Οι περισσότερες δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των
Ρόμα-με εξαίρεση εκείνες που συνδέονται με μέσα οριζόμενα από τις συνθήκες, όπως οδηγίες 
και κανονισμοί – υπάγονται στην κατηγορία των μη δεσμευτικών νομοθετικών διατάξεων 
(soft law). Τα ψηφίσματα, οι εκθέσεις, οι δηλώσεις, τα συμπεράσματα και οι ανακοινώσεις
των τριών κυρίως θεσμικών οργάνων της ΕΕ αποτελούν συνεπώς μια νομική "γκρίζα ζώνη" 
μεταξύ μη δικαίου και θετικού δικαίου1. 

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί ορισμένες διακυβερνητικές πρωτοβουλίες. 
Διεθνείς οργανισμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ή ο ΟΟΣΑ, έχουν υποβάλει θετικές
προτάσεις και προοδευτικές ιδέες, το αποτέλεσμα παραμένει ωστόσο τουλάχιστον αμφίβολο. 
Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το κύριο συμπέρασμα που πρέπει να συναχθεί από τις 
πρωτοβουλίες αυτές έγκειται στο ότι τα μεγαλόστομα πολιτικά συνθήματα ουδέποτε θα 
υλοποιηθούν χωρίς σαφείς υποχρεώσεις και ότι συνεπώς οι μη δεσμευτικές νομοθετικές 
διατάξεις αδυνατούν να προωθήσουν την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, δεδομένου ότι
διατάξεις και ρυθμίσεις χωρίς κανονιστική ισχύ μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να είναι 
αποτελεσματικές αλλά όχι αποδοτικές. 

1.1.4. Υπερβαίνοντας το μη δεσμευτικό δίκαιο

Ωστόσο σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στη νομική επιστήμη, οι κοινοτικές διατάξεις
περιορισμένης νομικής δεσμευτικότητας για τους Ρομά αποτελούν συνεπώς πρόπλασμα και  
αφετηρία της μελλοντικής νομοθεσίας, για την οποία η νομική κοινότητα έχει δεσμευτεί με 
την έκδοση των συναφών, οιονεί νομοθετικών πράξεων. Ενσωματώνοντας τον σταδιακά
κανονιστικό χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου, οι νομοθετικές διατάξεις περιορισμένης 
δεσμευτικότητας αποτελούν ένα προανάκρουσμα που οδηγεί από μη ρυθμισμένες σε
ρυθμισμένες συνθήκες, από το υποκειμενικό στο αντικειμενικό, από το γενικό στο ειδικό, από 
το άτυπο στο τυπικό και από το διφορούμενο στο προκαθορισμένο. Ως εκ τούτου το μη 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Ορισμένες σκέψεις για τις σχέσεις συνθηκών και μη δεσμευτικών νομοθετικών διατάξεων 
(Soft Law), International & Comparative Law Quarterly 48 σελ. 901-913. Cambridge



PE450.602v01-00 4/6 DT\833431EL.doc

EL

δεσμευτικό δίκαιο, μπορεί να υφίσταται μόνο παράλληλα με το αναγκαστικό δίκαιο (Hard
Law) και αποκτά στη συνέχεια ισχύ με συμπληρωματική νομοθεσία. 1.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδιόμορφη νομική οντότητα μπορεί να ασκήσει την απαραίτητη 
πίεση ώστε να εξαναγκάσει τα μέλη της να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις τους. Μετά την
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια σειρά 
βιώσιμων μέσων - από τη μακροπεριφερειακή συνεργασία έως την ενισχυμένη συνεργασία -
με τα οποία τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να δεσμευτούν να προωθήσουν την 
κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά. Με τη σαφή εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την 
αυτοδέσμευση των ενδιαφερομένων και αποφασισμένων κρατών μελών καθώς και με την 
συναίνεση των υπολοίπων η ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά μπορεί να υλοποιηθεί. 

Βάσει των πορισμάτων της μελέτης που σχετίζεται με την παρούσα έκθεση, η εισηγήτρια θα
διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις στο σχέδιο έκθεσης για το πλαίσιο και τη δομή μιας
τέτοιας συνεργασίας καθώς και για το ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των
κυβερνήσεων των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και των ειδικών φορέων, όπως η
πλατφόρμα για τους Ρομά ή η νεοσύστατη ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ενσωμάτωση των Ρομά.
2. Προτεραιότητες και βασικές αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για την ενσωμάτωση 

των Ρομά

2.1. Στοχευμένη στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς

Σε όλους τους τομείς πολιτικής με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, πρέπει να 
γίνει μια σαφής διάκριση μεταξύ γενικών και ειδικών-εθνοτικών ζητημάτων. Οι περισσότερες
πτυχές στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγειονομικής περίθαλψης, της 
στέγασης και της οικονομικής ανάπτυξης σχετικά με τους Ρομά πρέπει να ενσωματωθούν 
στις πολιτικές για την ισότητα, ενώ τα θέματα που άπτονται των φυλετικών διακρίσεων, του 
πολιτισμού και της ταυτότητας πρέπει φυσικά να αντιμετωπισθούν σε συνάρτηση με την 
εθνοτική καταγωγή. Τα σχέδια που αφορούν αποκλειστικά τη μειοψηφία των Ρομά θα είναι 
αξιόπιστα μόνον εφόσον τα μειονεκτήματα που πρόκειται να αντιμετωπισθούν είναι σαφώς 
και πρωτίστως αποτέλεσμα της εθνοτικής καταγωγής. 

Από τον προηγούμενο συλλογισμό, σύμφωνα με τον οποίο η εθνοτική καταγωγή και η
διακριτική μεταχείριση b asei της εθνοτικής καταγωγής αποτελούν μόνο ένα από τους
βασικούς παράγοντες - όπως τα χαμηλά προσόντα και ο εδαφικός αποκλεισμός - που
καθορίζουν το δυσμενές κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των Ρομά της Ευρώπης, προκύπτει 
ότι ο αποκλεισμός μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά μόνον εφόσον οι Ρομά 
αναγνωρισθούν όχι ως εθνοτική ομάδα αλλά ως ομάδα οικονομικού ενδιαφέροντος. 
Ευθυγραμμιζόμενη με τις βασικές αρχές αριθ. 2 και 4 των Κοινών Βασικών Αρχών για την
ενσωμάτωση των Ρομά που διακηρύσσουν μια "ρητή και ευρεία στόχευση" καθώς και "το
στόχο της ισότητας" η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να εστιαστεί σε εκείνα τα κοινά οικονομικά
χαρακτηριστικά των κοινωνικά αποκλεισμένων Ρομά και όχι να προσπαθήσει να δώσει λύση
σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μεμονωμένη ομάδα των Ρομά της
Ευρώπης που χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτη ανομοιογένεια. Παρά την ύπαρξη ειδικών

                                               
1 MALANCZUK, P. και AKEHURST M. B. 1997 Σύγχρονη εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο από τον Αkehurst's, 
Routledge, London
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προβλημάτων ανά χώρα ή περιφέρεια, όπως η διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης για τους
πλανόβιους ή η έλλειψη ατομικών εγγράφων σε ορισμένες χώρες, οι κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες και οι απαιτήσεις των κοινοτήτων των Ρομά είναι πανομοιότυπες σε
όλες τις χώρες. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, ανεξάρτητα από την ποικιλομορφία των πρόσθετων και
παράπλευρων προβλημάτων σε ορισμένες περιοχές που πλήττουν συγκεκριμένες υποομάδες
των Ρομά, ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί μια κοινή ευρωπαϊκή λύση. Ο κοινωνικός
και οικονομικός αποκλεισμός των Ρομά καθιστά απαραίτητη μια αυτόνομη στρατηγική που
δεν αποκλείει ασφαλώς τη μεταγενέστερη ή παράλληλη ανάπτυξη ανεξάρτητων μέτρων
πολιτικής για επιμέρους προβλήματα. 

2.2. Η αντιμετώπιση του εδαφικού χαρακτήρα του αποκλεισμού

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά αποτελεί η σε
μεγάλο βαθμό εδαφική διάσταση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης. Η γεωγραφική
κατανομή των κοινωνικών μειονεκτημάτων δεν είναι ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη, ωστόσο η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκεντρώνονται σε υποανάπτυκτες 
μικροπεριφέρειες, οι οποίες σε πολλά από τα νέα κράτη μέλη κατοικούνται κυρίως από Ρομά. 
Ο αποκλεισμός από την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχει πρωτίστως εδαφικό 
χαρακτήρα και οι υποανάπτυκτες αυτές περιοχές παρεμποδίζουν την κοινωνική ανάπτυξη στο 
σύνολό της. Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερες από 
εκείνες μεταξύ των περιφερειών και το χάσμα διευρύνεται, δεδομένου ότι οι οικονομικές και 
κοινωνικές παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα δυναμικά κέντρα με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω υποβάθμιση των αποκλεισμένων περιφερειών.

Οι περισσότερες μειονεκτούσες περιφέρειες και μικροπεριφέρειες στερούνται των
απαραίτητων οικονομικών πόρων προκειμένου να συμβάλουν στην κοινοτική 
χρηματοδότηση την οποία καταρχήν δικαιούνται και πολύ συχνά δεν έχουν το διοικητικό 
δυναμικό και τους ανθρώπινους πόρους ώστε να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση. Οι
περιφέρειες αυτές ανταγωνίζονται συνεπώς για την απόκτηση ενωσιακών και
δημοσιονομικών πόρων έχοντας ένα εγγενές μειονέκτημα· για το λόγο αυτό πρέπει να τις 
απαλλάξουμε από την εξαιρετικά δύσκολη αυτή θέση και να αντιμετωπίσουμε τις ειδικές
ανάγκες μέσω ενός ισόρροπου, σύνθετου και εντατικού προγράμματος. Πρέπει συνεπώς να
καταρτιστεί ένας πανευρωπαϊκός χάρτης για την κρίση, ο οποίος να καταγράφει και να 
παρακολουθεί εκείνες τις μικροπεριφέρειες εντός της ΕΕ, οι κοινότητες των οποίων 
πλήττονται εντονότερα από την κρίση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι εν λόγω
μαστιζόμενες από την κρίση περιοχές μπορούν και πρέπει να αναγνωριστούν με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

o Πρόσβαση στους τόπους εργασίας 
o Απόσταση από τα κέντρα των πόλεων
o Υψηλά ποσοστά ανεργίας
o Ανεπάρκεια δημόσιων υπηρεσιών
o Ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες
o Έλλειψη επιχειρήσεων στην περιοχή
o Έλλειψη κατάλληλων υποδομών
o Χαμηλό εισόδημα



PE450.602v01-00 6/6 DT\833431EL.doc

EL

o Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης
o Χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης
o Ανεπαρκής ή σχετικά ακριβή υποδομή μεταφορών
o Κοινωνικές εντάσεις

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι απαιτούνται σύνθετα και ολιστικά προγράμματα ανάπτυξης με
διατομεακά χαρακτηριστικά που θα καταστήσουν δυνατή την άμεση παρέμβαση σε εκείνες 
τις υποανάπτυκτες περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. 


