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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά
(2010/2276(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που διέπει την 
απαγόρευση των διακρίσεων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που χαρακτηρίζει 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος 
δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελιώδεις αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αναθέτει στην 
ΕΕ την εξουσία για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, 
για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, και για την προαγωγή της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που 
εξασφαλίζει νομική βάση για παρέμβαση εκ μέρους της Ένωσης εάν οι στόχοι της 
προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που υποχρεώνουν την Ένωση να λάβει υπόψη – ως οριζόντια απαίτηση – την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, και υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, καθώς και την 
καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που παρέχει στο Συμβούλιο την εξουσία να αναλάβει κατάλληλη δράση για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που καθορίζει την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας, και την κατάλληλη κοινωνική προστασία ως στόχους της Ένωσης και των 
κρατών μελών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

.που καθορίζει τους τομείς στους οποίους πρέπει η Ένωση να υποστηρίζει και να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών, και ιδίως την παράγραφο 1 η) του 
άρθρου 153 για την αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων 
και την παράγραφο 1 ι) για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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(«ρήτρα ευελιξίας»), που προβλέπει τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την επίτευξη 
ενός από τους στόχους που θέτουν οι Συνθήκες,

– έχοντας υπόψη τον Τίτλο XVIII της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που διέπει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των 
Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών 3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για τους Ρομά4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κοινωνική 
κατάσταση των Ρομά και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη Δεύτερη 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους Ρομά6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία8,

– έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 
2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και 
ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου9,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την 

                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244.
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
8 ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
9 ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 55.
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επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπερπεριθωριοποιημένων κοινοτήτων1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Δεκεμβρίου 2007 
και Ιουνίου 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του 
Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την ενσωμάτωση των Ρομά, που 
εγκρίθηκαν στο Λουξεμβούργο στις 8 Ιουνίου 2009, και ιδίως τις 10 κοινές βασικές αρχές 
για την ένταξη των Ρομά που προσαρτώνται στα συμπεράσματα,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική και οικονομική 
ένταξη των Ρομ στην Ευρώπη (COM(2010)0133),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο "Οι Ρομά 
στην Ευρώπη: Η εφαρμογή των μέσων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ένταξη των Ρομά - Έκθεση Προόδου 2008-2010" 2

– έχοντας υπόψη την Πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για τους Ρομά, που διεξήχθη 
στις Βρυξέλλες στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, και τη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Κορυφής για τους Ρομά, που διεξήχθη στην Κόρδοβα στις 8 Απριλίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας  (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλη αναλογία των 10-12 εκατομμυρίων Ρομά στην Ευρώπη 
αγωνίζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει το απαράδεκτο επίπεδο κοινωνικού και 
οικονομικού αποκλεισμού καθώς και του αποκλεισμού από την άσκηση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει σειρά χρήσιμων εργαλείων για να 
προωθήσει την ένταξη των Ρομά, αλλά ότι τα εργαλεία αυτά είναι διασκορπισμένα 
μεταξύ τομέων πολιτικής και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός τους, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ύπαρξη πολλών μηχανισμών και θεσμικών οργάνων 
συνεργασίας, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των 
Ρομά δεν έχουν έως τώρα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και συνεπώς η τακτική 
αναζήτησης επιλογής για την αλλαγή της κατάστασης δεν είναι βιώσιμη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των διακρίσεων – μολονότι είναι απαραίτητη - δεν 
επαρκεί για να ξεπεραστούν τα παραδοσιακά μειονεκτήματα των Ρομά, και ότι είναι 
συνεπώς απαραίτητο να συμπληρωθούν οι νομοθετικές διατάξεις και οι πολιτικές για την 
ισότητα αντιμετωπίζοντας τις ειδικές ανάγκες των Ρομά όσον αφορά τη διασφάλιση των 

                                               
1 ΕΕ L 132, 29. 5.2010, σ. 1. 
2 SEC(2010)400.
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και την σε εκείνα που σχετίζονται με την απασχόληση, τη 
στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση μέσω μιας στρατηγικής 
ενωσιακού επιπέδου, 

1. καλεί την Επιτροπή να προτείνει και το Συμβούλιο να θεσπίσει μια Στρατηγική της ΕΕ για 
την ένταξη των Ρομά (εις το εξής: «η Στρατηγική») ως ενδεικτικό, συνεκτικό και 
βασιζόμενο σε εδαφικά κριτήρια σχέδιο δράσης το οποίο θα καταρτίζεται και θα 
εφαρμόζεται σε πολυεπίπεδη βάση και θα μπορεί να εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες· 
πρέπει να βασίζεται στα καθήκοντα, στους στόχους, στις αρχές και τα μέσα που 
προβλέπουν οι Συνθήκες και το Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως έχει 
προαναφερθεί, καθώς και τόσο στις αμοιβαίες αρμοδιότητες όσο και στις δράσεις 
στήριξης, συντονισμού και συμπληρωματικότητας της Ένωσης·

2. καλεί την Επιτροπή: 

(α) να θεσπίσει Τομείς Προτεραιότητας για τη στρατηγική, και πρωτίστως :

- την απαγόρευση των διακρίσεων και τα δικαιώματα του ανθρώπου

- την εκπαίδευση, 

- την απασχόληση, 

- την στέγαση,

- την υγειονομική περίθαλψη, και

- την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών των Ρομά·

(β) να καθορίσει τους Στόχους της στρατηγικής που συνδέονται με τους Τομείς 
Προτεραιότητας, και πρωτίστως :

- μέτρα κατά των διακρίσεων και ευαισθητοποίησης, 

- προκαταλήψεις, στερεότυπα, ρατσισμός και εχθρότητα κατά των τσιγγάνων,

- προστασία θυμάτων παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

- πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση,

- επαγγελματική εκπαίδευση και πρόσβαση των ανηλίκων στην δια βίου 
μάθηση,

- υποδομές βασικής περίθαλψης, 

- διαχωρισμός στα σχολεία,

- νηπιακή εκπαίδευση,

- διαπολιτισμική εκπαίδευση,
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- μέτρα πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και αποτυχίας στα 
μαθήματα, 

- δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση,

- καταπολέμηση της υπερεκπροσώπησης των Ρομά σε ειδικά σχολεία,

- μικροπιστώσεις για νέους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους,

- κατάργηση των διακρίσεων κατά τη στέγαση και σε εδαφικό επίπεδο,

- αντιμετώπιση υποδομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της στέγασης,

- πρόσβαση σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μέτρα πρόληψης,

- μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας,

- δημιουργία ικανοτήτων,

- ενεργός άσκηση της ιδιότητας του πολίτη,

- διεύρυνση,

- ισότητα μεταξύ των φύλων·

3. τονίζει τη σπουδαιότητα της έγκρισης και του ελέγχου της στρατηγικής με διαφανή 
τρόπο, ενώ την κύρια ευθύνη θα φέρουν δημοκρατικά υπόλογοι υπουργοί στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, και τονίζει ότι η στρατηγική δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να διχάζει 
την ΕΕ, δημιουργώντας χάσματα μεταξύ των κρατών μελών·

4. καλεί την Επιτροπή:

– να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο στρατηγικό συντονισμό όσον αφορά την πρόοδο στους
τομείς προτεραιότητας και την εκπλήρωση των στόχων που σχετίζονται με τη 
στρατηγική, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, 

– να αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού, της παρακολούθησης, της υποβολής 
εκθέσεων, της διευκόλυνσης της εφαρμογής και της παρακολούθησης της εφαρμογής, 
καλύπτοντας στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη για έναν ανεξάρτητο, πολυτομεακό φορέα 
που θα λειτουργεί ως «εξωτερικός παράγοντας διευκόλυνσης» και θα μπορεί να 
εκτιμά και να σταθμίζει τα διάφορα εθνικά και τομεακά συμφέροντα με προσβάσιμο 
σε όλους τρόπο,

– να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί όπως αρμόζει τη στρατηγική σε τακτική βάση, 
και να ζητεί την έγκριση του Συμβουλίου για τις τροποποιήσεις που επιφέρει,

– να λαμβάνει υπόψη τους τομείς προτεραιότητας και τους στόχους της στρατηγικής σε 
όλες τις σχετικές της πρωτοβουλίες πολιτικής και στο σχεδιασμό προγραμμάτων,
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– να ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο της στρατηγικής και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, και να τηρεί ενήμερο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε ετήσια 
βάση,

– να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των κοινοτήτων των Ρομά από 
όλα τα επίπεδα μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Ρομά, και να συνεργάζεται με 
τα λοιπά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους διεθνείς φορείς προγραμματισμού και τις 
διακυβερνητικές οργανώσεις·

5. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στη στρατηγική μια διάσταση για τη διεύρυνση, 
σεβόμενη το καθεστώς όλων των συμμετεχόντων και διευκρινίζοντας τις διαύλους 
επικοινωνίας καθώς και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή υποψηφίων προς ένταξη χωρών 
και δυνάμει υποψηφίων·

6. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν κυβερνητικό υπάλληλο ή διοικητικό φορέα που θα 
αποτελεί «Εθνικό Σημείο Επαφής» για την εφαρμογή της στρατηγικής·

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τα ενισχυμένα και λεπτομερή 
στοιχεία των «Δεικτών του Laeken» για τη μέτρηση του κοινωνικού και εδαφικού 
αποκλεισμού καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου, τονίζοντας ότι τα οριζόντια 
τμήματα των 'Δεικτών του Laeken» , πρέπει να επεκταθούν και στις μικρότερες 
στατιστικές-διοικητικές μονάδες (LAU 1 και LAU 2)·

8. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έναν ευρωπαϊκό χάρτη των κρίσεων που θα 
προσδιορίζει, θα μετρά και θα εξετάζει τις μικροπεριφέρειες στην επικράτεια της ΕΕ οι 
κάτοικοι των οποίων πλήττονται σκληρότερα από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

- προσβασιμότητα των τόπων εργασίας,

- απόσταση από τα αστικά κέντρα,

- υψηλός δείκτης ανεργίας,

- ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες,

- ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες,

- έλλειψη κοντινών εταιριών, 

- έλλειψη κατάλληλων υποδομών,

- χαμηλό εισόδημα,

- χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης,

- χαμηλό επίπεδο ανθρώπινων πόρων,

- ανεπαρκείς/ακριβές υποδομές μεταφορών,
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- κοινωνικές εντάσεις

9. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαθέσουν αναλογία της χρηματοδότησης για 
την πολιτική συνοχής στο προσεχές πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο προκειμένου να 
παρασχεθεί σαφής στήριξη στη στρατηγική δημιουργώντας ένα αποθεματικό επιδόσεων 
για τη στρατηγική της ΕΕ που αφορά τους Ρομά·

10. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει άμεσο σύνδεσμο μεταξύ της διάθεσης 
χρηματοδοτικών πόρων και των αποτελεσμάτων απαιτώντας να διατίθεται συγκεκριμένη 
αναλογία πιστώσεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο κάθε εθνικής ενδεικτικής κατηγορίας ως 
αποθεματικό επιδόσεων σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα Ταμεία·

11. υπογραμμίζει ότι οι προβλεπόμενες πιστώσεις για τη στρατηγική θα πρέπει να διατεθούν 
σε ανταγωνιστική βάση, όπως καθορίζει το κριτήριο για τον τρόπο με τον οποίο το 
προτεινόμενο σχέδιο ή η προτεινόμενη παρέμβαση στηρίζει και εφαρμόζει τους στόχους 
της στρατηγικής·

12. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οριζόντια προτεραιότητα «περιθωριοποιημένες 
κοινότητες»  στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

13. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, όπως είναι τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και τα προγράμματα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει ο 
Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Κληρονομική στέρηση και γκετοποίηση της φτώχειας

Ο χαρακτήρας της φτώχειας έχει σημειώσει ραγδαία μεταβολή κατά τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες στην Κεντρική και Νότιοανατολική Ευρώπη στην οποία διαβιεί η πλειοψηφία των 
ευρωπαίων Ρομά. Λόγω του αναποτελεσματικού χαρακτήρα των σχεδιαζόμενων οικονομιών,  
των βασικών οικονομικών ανακατατάξεων που σημειώθηκαν μετά την κατάρρευση του 
κομμουνισμού και την αναδιάρθρωση των εθνικών οικονομιών, η πλειοψηφία των Ρομά -
μαζί με τους συμπατριώτες τους από τις χώρες στις οποίες αποτελούσαν την πλειοψηφία -
βρέθηκε ξαφνικά εκτός της αγοράς εργασίας και διολίσθησε σταδιακά στο περιθώριο της 
κοινωνίας. Με τη διάρρηξη των παραδοσιακών κοινοτήτων τους και τον ταυτόχρονο 
αποκλεισμό τους από την κοινωνική κινητικότητα, οι Ρομά εξελίχθηκαν στην περισσότερο 
περιθωριοποιημένη κοινωνική υποομάδα και, κατά συνέπεια, αποσυνδέθηκαν πλήρως από τις 
εθνικές οικονομίες1.

2. Δημογραφικός δυναμισμός

Σε σύγκριση με τις κοινότητες της πλειοψηφίας του πληθυσμού που υφίστανται με 
παρεμφερή τρόπο τον αποκλεισμό, ο πληθυσμός των Ρομά έχει μια ξεχωριστή ιδιότητα με 
έντονο οικονομικό αντίκτυπο: τον δημογραφικό δυναμισμό. Οι Ρομά και οι μη Ρομά 
χαρακτηρίζονται από αντίστροφες δημογραφικές τάσεις: ενώ η πλειοψηφία της κοινωνίας 
γηράσκει με ταχύτητα, η αναλογία των Ρομά στον πληθυσμό αυξάνεται ραγδαία. Στην 
Ουγγαρία, για παράδειγμα, ενώ σήμερα οι Ρομά υπολογίζεται ότι αποτελούν το 6 έως 8% του 
συνολικού πληθυσμού, κάθε πέμπτο έως έκτο νεογέννητο βρέφος είναι, σύμφωνα με 
ορισμένους υπολογισμούς, Ρομά, το δε ποσοστό των Ρομά εντός του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού θα υπερβεί το 50% έως το 20502. Έχει, συνεπώς, ζωτική σημασία να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, αφενός μεν, οι Ρομά ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που φέρει το 
βάρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αυξάνονται σταθερά, αφετέρου δε, ότι υπάρχει 
ένα τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ενός πολύ 
μεγάλου αριθμού ανέργων.

3. Τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης 

Η ενσωμάτωση των Ρομά αποτελεί μακροπρόθεσμα μια αναγκαία και οικονομικά επικερδή 
επένδυση: σε ένα διάστημα 20 έως 30 ετών θα είναι λιγότερο δαπανηρή η ενσωμάτωση των 
Ρομά από τη διατήρηση των υποβαθμισμένων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσής 
τους. Εάν το ποσοστό απασχόλησης των Ρομά μπορούσε να αυξηθεί στο επίπεδο της 
πλειοψηφίας, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης θα αυξανόταν κατά 5 έως 10%, ανάλογα με 
το ποσοστό του πληθυσμού των Ρομά στην εκάστοτε χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνέπειες της εξέλιξης αυτής στην αύξηση του ΑΕΠ, θα προκαλούνταν θεαματική βελτίωση 
όλων των δεικτών βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

                                               
1 Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) 2002 Οι Ρομά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 
Αποφεύγοντας την παγίδα της εξάρτησης - Μια περιφερειακή έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη, 
Μπρατισλάβα, Σλοβακία.
2 Κέντρο Αριστείας σε Θέματα Βιομηχανικής Διατήρησης (CEMI) 2006 Μακροϊσορροπία και ανάπτυξη. 
Διαχειριστικά στοιχεία για την Ανατολική Ευρώπη, Βουδαπέστη.
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Σύμφωνα με τα πιο καθιερωμένα οικονομικά μοντέλα, όπως αυτό της Παγκόσμιας 
Τράπεζας1, η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και απαιτεί ειδικότερα τη 
συμμετοχή όσων ευρίσκονται σε οικονομικά ενεργή ηλικία αλλά είναι άνεργοι. Το ποσοστό 
των Ρομά ηλικίας άνω των 50 ετών είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο ενώ το ποσοστό ηλικίας κάτω των 30 ετών είναι πολύ υψηλότερο. Οι Ρομά 
αποτελούν, συνεπώς, ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των απαραίτητων για 
την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης πόρων και θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση 4 
έως 6% του εγχώριου ΑΕγχΠ.

4. Το κόστος του αποκλεισμού

Εάν δεν δίδουν τα κράτη μέλη προτεραιότητα στην ενσωμάτωση των Ρομά δεν αξιοποιούν 
ένα σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο, για να μην αναφερθούμε στα κοινωνικά οφέλη. Στις 
απώλειες συμπεριλαμβάνονται:

o Το έμμεσο κόστος των απωλειών στο ΑΕγχΠ· ως αποτέλεσμα του κοινωνικού 
αποκλεισμού οι άνεργοι Ρομά δεν συμμετέχουν στην παραγωγή του εγχώριου προϊόντος,

o Η κοινωνική πρόνοια και οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης 
που καταβάλλει το κράτος σε όσους πλήττονται από τη φτώχεια,

o Οι υψηλότερες δαπάνες για την υγεία λόγω υποβαθμισμένων συνθηκών διαβίωσης, 
o Η σπατάλη κονδυλίων για την εκπαίδευση· το κόστος ξεχωριστών σχολείων και/ή

σχολείων χαμηλών προδιαγραφών που δεν προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί 
σπατάλη,

o Οι πρόσθετες δαπάνες για την ασφάλεια λόγω των υψηλότερων ποσοστών 
εγκληματικότητας που προκαλεί η κοινωνικοοικονομική δυσπραγία,

o Οι διοικητικές δαπάνες για τον έλεγχο της ροής των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας2.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η ενσωμάτωση των Ρομά δεν αποτελεί 
απλώς μια υποχρέωση από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και μια οικονομική 
αναγκαιότητα και δεν συνιστά μόνο ηθική επιταγή, αλλά είναι και για αμιγώς οικονομικούς 
λόγους, προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών.

5. Συμπλήρωση της νομοθεσίας και των πολιτικών κατά των διακρίσεων

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρέως διαδεδομένη εχθρότητα κατά των τσιγγάνων και την
ανεπαρκή εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών, οι οποίοι είτε δεν ρυθμίζουν ορισμένους
τομείς, - όπως οι πολλαπλές διακρίσεις - είτε αποδεικνύονται ανεπαρκείς κατά την εφαρμογή 
τους, πολλά πρέπει να γίνουν στον τομέα της καταπολέμησης της διακριτικής μεταχείρισης. 

Η εισηγήτρια υποστηρίζει, ωστόσο, ότι ακόμη και εάν η διακριτική μεταχείριση για λόγους 
εθνοτικής καταγωγής - όπως ορίσθηκε στις οδηγίες 2000/43 και 2000/78 της ΕΕ - ήταν
δυνατό να εξαλειφθεί, ο κοινωνικοοικονομικός αποκλεισμός της πλειοψηφίας των Ρομά θα
εξακολουθούσε να υφίσταται, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των διασυνδεδεμένων
παραγόντων που τον προκαλούν (λ.χ. γεωγραφικά μειονεκτήματα, ανεπαρκής εκπαίδευση, ή 
                                               
1 DE LAAT, Joost έκδοση 2010 Οικονομικό κόστος του αποκλεισμού των Ρομά. Παγκόσμια Τράπεζα. 
2 MARCINCIN A. και MARCINCINOVA Ľ. Το κόστος της μη ενσωμάτωσης - Το κλειδί στην ενσωμάτωση αποτελεί ο 
σεβασμός της διαφορετικότητας. Ίδρυμα Ανοικτής Κοινωνίας, Μπρατισλάβα.
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η κατάρρευση των οικονομιών κεντρικού σχεδιασμού που απασχολούσαν ένα μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων με χαμηλές δεξιότητες) και των συχνά φυσικών φραγμών (όπως η απόσταση 
των προσιτών θέσεων εργασίας, η έλλειψη μεταφορικών μέσων και υποδομής). 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 1. 

6. Η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση ως ζήτημα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

Η εισηγήτρια φρονεί ότι η στρατηγική που αποσκοπεί στην κοινωνικοοικονομική 
ενσωμάτωση των Ρομά δεν θα θέσει ωστόσο σε κίνδυνο τη νομοθεσία κατά της διακριτικής 
μεταχείρισης αλλά αντιθέτως θα τη συμπληρώσει. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της
έκτασης του αποκλεισμού των Ρομά, η γενική ενσωμάτωσή τους αποτελεί κατ'ουσίαν ζήτημα
των ανθρωπίνων 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 του ατόμου.

7. Υπερβαίνοντας το μη δεσμευτικό δίκαιο

Οι περισσότερες δράσεις της ΕΕ υπέρ των Ρομά – ψηφίσματα, εκθέσεις, δηλώσεις, 
συμπεράσματα και ανακοινώσεις – υπάγονται στην κατηγορία των μη δεσμευτικών 
νομοθετικών διατάξεων (soft law), που αποτελούν μια νομική «γκρίζα ζώνη» μεταξύ μη 
δικαίου και θετικού δικαίου2.  Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί πολλές διεθνείς 
πρωτοβουλίες, με θετικές προτάσεις και προοδευτικές ιδέες, το αποτέλεσμα παραμένει 
ωστόσο τουλάχιστον αμφίβολο, πράγμα που υποδεικνύει ότι οι μη δεσμευτικές νομοθετικές 
διατάξεις αδυνατούν να προωθήσουν την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά.

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 κατάλληλη νομική βάση, χρηματοδοτική υποστήριξη και κίνητρα, καθώς 
και ένα μηχανισμό της ΕΕ για το συντονισμό των δράσεων των ενδιαφερομένων από το 

                                               
1 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
2 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
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επίπεδο των τοπικών κυβερνήσεων έως το Συμβούλιο, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα καθήκοντα, τους στόχους, τις αρχές και τα μέσα που καθορίζει η Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 
ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε παραπομπές) και 
με βάση τόσο τις κοινές αρμοδιότητες όσο και τις δράσεις στήριξης, συντονισμού και 
συμπληρωματικότητας της Ένωσης, μπορεί να υλοποιηθεί η στρατηγικής της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση των Ρομά.

8. Στοχευμένη στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς

Δεδομένου ότι η διακριτική μεταχείριση λόγω εθνοτικής καταγωγής αποτελεί μόνον ένα -
μολονότι πρωταρχικό - παράγοντα, όπως τα χαμηλά προσόντα και ο εδαφικός αποκλεισμός,
που καθορίζουν το δυσμενές κοινωνικοοικονομικό καθεστώς των Ρομά της Ευρώπης, 
συνεπάγεται ότι ο αποκλεισμός μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα 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
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. 

9. Η αντιμετώπιση του εδαφικού χαρακτήρα του αποκλεισμού

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά αποτελεί η εδαφική 
περιθωριοποίηση. 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. Αυτή η παράμετρος του αποκλεισμού είναι προς το παρόν «μη ορατή από 
στατιστική άποψη», δεδομένου ότι το πεδίο αναλύσεων, λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού 
είναι υπερβολικά ευρύ ώστε να εντοπισθούν αυτά τα σημεία της κρίσης που εμφανίζονται σε 
ενδοπεριφερειακές περιοχές στην περιφέρεια της Ένωσης ή σε μικροπεριφέρειες που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ονοματολογίας NUTS, αλλά η αντιμετώπισή τους μπορεί 
να στοχοθετηθεί στα επίπεδα LAU 1 και LAU 2 και αξίζει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης πόρων σε επίπεδο ΕΕ που θα στοχεύουν ειδικότερα στην εξίσωση προς τα πάνω 
των περιοχών σχεδιασμού – στατιστικής του επιπέδου LAU 1.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής, απαιτείται ένας πανευρωπαϊκός 
χάρτης για την κρίση που θα καταγράφει και θα έχει ως στόχο τις εν λόγω μικροπεριφέρειες 
με περίπλοκα προγράμματα ανάπτυξης που θα βασίζονται σε διατομεακή ολοκληρωμένη 
προσέγγιση επιτρέποντας άμεσες παρεμβάσεις. Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να εντοπίζονται 
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λόγω των ξεχωριστών χαρακτηριστικών τους, όπως είναι: η προσβασιμότητα των τόπων 
εργασίας, η απόσταση από τα κέντρα των πόλεων, υψηλά επίπεδα ανεργίας, ανεπαρκείς 
δημόσιες υπηρεσίες, έλλειψη κατάλληλων υποδομών, χαμηλό εισόδημα, χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, χαμηλό επίπεδο ανθρώπινων πόρων, ανεπαρκείς υποδομές μεταφορών, 
κοινωνικές εντάσεις, κ.α..

10. Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδότηση

Η σύσταση ενός νέου φορέα για το συντονισμό και την εποπτεία της στρατηγικής θα ήταν 
άσκοπη και θα προκαλούσε υπερβολική σπατάλη. Ο ρόλος της εποπτείας, του συντονισμού 
και της παρακολούθησης πρέπει να διαδραματίζεται από την Επιτροπή και προς το σκοπό 
αυτό θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί το δικαίωμα διατήρησης της Task Force για τους Ρομά 
ως μόνιμου φορέα.

Η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να αποτελεί κατά κύριο λόγο η στρατηγική αυτή μια 
εσωτερική στρατηγική της ΕΕ, και η γενική επισκόπηση των τομέων προτεραιότητας και των 
στόχων να εντάσσεται στις διαρθρώσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβάνοντας ετήσια έκθεση για 
την πρόοδο της στρατηγικής και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και προτάσεις προς 
το Συμβούλιο.  Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να καταρτισθεί ένας πίνακας αποτελεσμάτων 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τους Ρομά, παρεμφερής μηχανισμός με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά.

Απαιτούνται κοινοί, συγκρίσιμοι και αξιόπιστοι δείκτες για να παρουσιαστεί μια ρεαλιστική 
ανάλυση της προόδου και να εκπληρωθεί η απαίτηση της αποτελεσματικής παρακολούθησης. 
Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια συνιστά την έγκριση των «δεικτών του Laeken»1 και των 
συμπληρωματικών στοιχείων τους για τη μέτρηση του κοινωνικού και εδαφικού αποκλεισμού 
καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου.

Επιπλέον, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι ο ορισμός ενός διοικητικού φορέα ή κυβερνητικού 
υπαλλήλου ως «εθνικών σημείων επαφών» για την εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής 
καθώς επίσης για να αποτελεί πηγή παροχής συμβουλών και προβληματισμών για την 
Επιτροπή που εποπτεύει τη στρατηγική, θα συνεπαγόταν σημαντικά πρακτικά 
πλεονεκτήματα.

Σε συνάρτηση με τις συστάσεις της Επιτροπής2 σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ 2020, 
μέρος του προϋπολογισμού για τη συνοχή θα μπορούσε να τεθεί σε αποθεματικό επιδόσεων 
για τη στρατηγική το οποίο, αφενός, παρεκκλίνοντας από τη γενική πρακτική των μεγάλων 
χρηματοδοτών που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους από πόρους που δεν έχουν απορροφηθεί και, 
αφετέρου, διαθέτοντας κονδύλια σε ανταγωνιστική βάση, με γνώμονα το κριτήριο που 
καθορίζει με ποιο τρόπο το προτεινόμενο σχέδιο ή η προτεινόμενη παρέμβαση υποστηρίζει 
και εφαρμόζει τους στόχους της στρατηγικής - θα μπορούσε να παράσχει ζωτικούς πόρους 
και αποφασιστικά κίνητρα για την εφαρμογή της στρατηγικής. 
                                               
1 Βλέπε, λ.χ., την Έκθεση σχετικά με τους δείκτες στον τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού της 
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας που είχε υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken στις 14 και 15 
Δεκεμβρίου 2001.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής 642 της 9.11.2010 Συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή: το μέλλον της πολιτικής συνοχής 


