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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.8.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1365/2011, του Jiri Focht, τσεχικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης "Za rozvoj Kruzberka" («Για την ανάπτυξη του Kružberk»), 
φέρουσα άλλες 3 υπογραφές, σχετικά με την υποβάθμιση στην περιοχή της 
Μοραβίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την κοινωνική υποβάθμιση της εν λόγω περιοχής, 
υποβάθμιση που οφείλεται μεταξύ άλλων στην κοινωνική πολιτική της τσεχικής κυβέρνησης, 
η οποία έχει την τάση να μετακινεί στη συγκεκριμένη περιοχή λιγότερο ευνοημένες ομάδες 
του πληθυσμού, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται πολλά μέλη της μειονότητας των 
Ρομά

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Οι αναφέροντες, οι οποίοι είναι Τσέχοι πολίτες και κάτοικοι της περιοχής της Μοραβίας, 
διαμαρτύρονται για την κοινωνική υποβάθμιση της περιοχής τους, η οποία οφείλεται, μεταξύ 
άλλων, στην πρόθεση δημιουργίας γκέτο από «επιχειρηματίες» - ιδιοκτήτες 
κτιρίων/διαμερισμάτων, οι οποίοι σχεδιάζουν να μεταφέρουν στη συγκεκριμένη περιοχή 
λιγότερο ευνοημένες ομάδες του πληθυσμού, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται πολλά 
μέλη της μειονότητας των Ρομά. Το αρκετά γενναιόδωρο σύστημα κοινωνικής προστασίας 
της Τσεχικής Δημοκρατίας, το οποίο προνοεί επίσης για αποζημίωση εργατικής κατοικίας, 
γίνεται συχνά αντικείμενο κατάχρησης από αυτούς τους ιδιοκτήτες κτιρίων/διαμερισμάτων.



PE494.737v01-00 2/3 CM\911575EL.doc

EL

Πολλοί Ρομά αποτελούν συχνά θύματα ρατσισμού, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού 
από σημαντικές πτυχές της ζωής. Ειδικά οι Ρομά που ζουν σε κοινωνικά αποκλεισμένες 
περιοχές - γκέτο διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με 
περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρική περίθαλψη και αξιοπρεπή στέγη. 
Τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας και η μη πλήρως ακόμα 
εξαλειφθείσα αποθάρρυνση στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικών παροχών έχουν 
οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η καλύτερη ενσωμάτωση των Ρομά αποτελεί συνεπώς 
επιτακτική ανάγκη από οικονομικής και ταυτόχρονα ηθικής άποψης, η οποία απαιτεί 
επιπλέον αλλαγή της νοοτροπίας της πλειοψηφίας των ανθρώπων αλλά και μελών των 
κοινοτήτων των Ρομά.

Τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη και τις αρμοδιότητες να αλλάξουν την 
κατάσταση των περιθωριοποιημένων πληθυσμών, επομένως η ανάληψη δράσης για τη 
στήριξη των Ρομά εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη. [Είναι επίσης απαραίτητο να 
έχουμε κατά νου ότι λόγω της αποκέντρωσης η επίλυση των προβλημάτων των γκέτο είναι 
κυρίως ευθύνη των δήμων, και πράγματι μόνο η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας, για την αποφυγή τέτοιας κατάχρησης κοινωνικών 
παροχών] ]

Η ΕΕ, για να στηρίξει την προσπάθεια αυτή των κρατών μελών, έχει θέσει στη διάθεσή τους 
ένα ευρύ φάσμα νομικών, πολιτικών και οικονομικών μέσων.

Τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη έκθεσή της για την 
αξιολόγηση των Εθνικών Στρατηγικών Ένταξης των Ρομά που υποβλήθηκαν από τα κράτη 
μέλη ως απάντηση στο Πλαίσιο της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά, το οποίο παρουσιάστηκε 
τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Το πλαίσιο αυτό της ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του κοινωνικού 
και οικονομικού αποκλεισμού των Ρομά σε 4 βασικούς τομείς - εκπαίδευση, απασχόληση, 
υγεία και στέγαση - διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι Ρομά δεν υφίστανται διακρίσεις, αλλά 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται και κάθε άλλος πολίτης της ΕΕ με 
ισότιμη πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα

¨Όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Τσεχικής Δημοκρατίας, υπέβαλαν την εθνική 
τους στρατηγική, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος. Ωστόσο, απαιτούνται πολύ περισσότερα όταν πρόκειται για τη 
διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την ενσωμάτωση των Ρομά με τη δημιουργία 
μηχανισμών παρακολούθησης και την καταπολέμηση των διακρίσεων και της απομόνωσης

Η Τσεχική Κυβέρνηση εξέδωσε το 2009 την Αρχή της Ενσωμάτωσης των Ρομά για την 
περίοδο 2010-2013 και την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Φεβρουαρίου 2012.
Τα μέτρα για την ενσωμάτωση των Ρομά που πρότεινε η τσεχική κυβέρνηση σε 4 βασικούς 
τομείς (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και στέγαση) είναι ευπρόσδεκτα, ωστόσο απαιτείται 
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη νηπιακή και προσχολική αγωγή και στα μέτρα εξάλειψης 
του διαχωρισμού στην εκπαίδευση, στις προσβάσιμες και στοχοθετημένες κοινωνικές 
υπηρεσίες για Ρομά που αναζητούν εργασία, προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες τους 
για ένταξη στην αγορά εργασίας. Η στρατηγική μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με 
συγκεκριμένα μέτρα που θα προβλέπουν την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε περίθαλψη και 
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στέγαση. 

Τον Ιούνιο του 2012 το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2012, καθώς και γνωμοδότηση σχετικά με 
το πρόγραμμα σύγκλισης της Τσεχικής Δημοκρατίας για την περίοδο 2012-2015 Συστήνεται 
στην Τσεχική Δημοκρατία να λάβει συμπληρωματικά μέτρα για να αυξήσει σημαντικά τη 
διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υποδομών προσχολικής φροντίδας των 
παιδιών, να ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης με τη βελτίωση της ποιότητας 
και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, της βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας και 
των εξατομικευμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που ανατίθενται 
εξωτερικά, και επίσης να θεσπίσει στην υποχρεωτική εκπαίδευση ένα πλαίσιο αξιολόγησης 
που θα προωθεί τη βελτίωση. Ολες αυτές οι συστάσεις έχουν στενή σχέση με τους Ρομά. 

Το έγγραφο εργασίας σχετικά με αυτές τις συστάσεις περιείχε αναφορά στο πρόβλημα των 
κοινωνικά αποκλεισμένων κοινοτήτων, όπως είναι το εν λόγω γκέτο. Πράγματι η βελτίωση 
της θέσης τέτοιων περιοχών και η βαθμιαία εξάλειψή τους θεωρείται από την Επιτροπή ως 
μία από τις βασικές δυνατές συνεισφορές της Τσεχικής Δημοκρατίας στο στόχο της ΕΕ για 
τον περιορισμό της φτώχειας σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2020.

Επιπλέον η Επιτροπή παρέχει οικονομική βοήθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου στο 
πεδίο της ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με τα μέσα των διαρθρωτικών ταμείων.
Υπάρχουν αρκετά τσεχικά επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία κάνουν παρεμβάσεις για την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη βελτίωση της θέσης των Ρομά, 
περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης κοινωνικά αποκλεισμένων περιοχών.

Συμπέρασμα
Η χάραξη των εθνικών στρατηγικών αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Δεν μένει παρά να τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη. Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι 
η λήψη πραγματικά ολοκληρωμένων μέτρων και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
παρεμβάσεων από τις οποίες απορρέει συχνά πολύ μικρό όφελος σε σχέση με τους πολύ 
σημαντικούς δαπανηθέντες οικονομικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί 
τακτικά το ζήτημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από την Τσεχική Κυβέρνηση να θέσει τις προτεραιότητες 
που επισημαίνονται στην έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιθεωρεί ετησίως την 
εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Ενσωμάτωσης των Ρομά, υποβάλλοντας εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ευρώπη 2020». 

Η Επιτροπή επιθεωρεί τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης των κρατών μελών και την 
πρόοδο σχετικά με τη σύσταση που τους απευθύνεται ετησίως.

Καθώς οι κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές (γκέτο) αποτελούν τις βασικές περιοχές 
ανέχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και φαινομένων κοινωνικής παθογένειας και 
εγκληματικότητας, η Επιτροπή θα προσέξει ιδιαίτερα την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος στο μέλλον και με τα μέσα των διαρθρωτικών ταμείων , π.χ. αναμένει ότι το 
πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί ουσιαστικά από τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα που θα 
επεξεργαστεί η Τσεχική Δημοκρατία το 2012-2013.


