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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 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. αναγνωρίζει ότι οι κοινότητες Ρομά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και/ή συχνές 
προκαταλήψεις σε βάρος τους σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση αυτή έχει 
επιδεινωθεί από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η ενσωμάτωση των Ρομά αποτελεί 
ευθύνη αφενός όλων των κρατών μελών και αφετέρου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν πλήρως με την ΕΕ και εκπροσώπους των Ρομά για 
τη χάραξη ολοκληρωμένων πολιτικών, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους 
της ΕΕ στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, και συγκεκριμένα στα πλαίσια του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΕΓΤΑΑ, ώστε να προωθηθεί η ενσωμάτωση των Ρομά σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε αιτήματα για τεχνική συνδρομή σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα όλων των διαθέσιμων μέσων για την ενσωμάτωση των κοινοτήτων 
Ρομά· 

2. υπενθυμίζει ότι ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά κονδύλια είναι διαθέσιμα 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά 
αλλά ότι απαιτείται βελτιωμένη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα στα πλαίσια των τοπικών 
αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των πιθανών ομάδων στόχου ούτως ώστε οι Ρομά 
να ενημερώνονται γι’ αυτά· επιπλέον, ενθαρρύνει την χρήση των υφισταμένων κονδυλίων 
της ΕΕ για την ανέγερση νέων σπιτιών ή την ανακαίνιση αυτών που υπάρχουν, τη 
βελτίωση μηχανικών έργων υποδομής, τοπικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, 
συστημάτων επικοινωνίας, εκπαίδευσης, μέτρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας κλπ.· 

3. ζητεί καλύτερη συνδρομή στους διοργανωτές προγραμμάτων που είναι επιλέξιμα να 
λάβουν ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενσωμάτωση των Ρομά, με τη δημιουργία 
πλατφορμών ενημέρωσης, ανάλυσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών·

4. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα συγκυρία δημογραφικών αλλαγών και άλλων διεργασιών 
που επηρεάζουν την ΕΕ στο σύνολό της, θα πρέπει να δοθούν στον πληθυσμό Ρομά, ο 
οποίος αποτελεί τμήμα της κοινής κληρονομιάς μας για αιώνες και είναι η μεγαλύτερη 
εθνοτική μειονότητα στην ΕΕ, κίνητρα με την παροχή καλής ποιότητας εκπαίδευσης, 
αξιοπρεπούς στέγασης και ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να ενσωματωθούν πλήρως 
στους τόπους εργασίας και να συμβάλλουν στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 2020, και 
συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας»· είναι της άποψης ότι η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· καλεί, προς τούτο, 
τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, να εντείνουν τώρα τις 
προσπάθειές τους ενισχύοντας τις αποτελεσματικές στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη εκπαίδευσης 
και περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, κακές συνθήκες υγιεινής, απουσία 
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εγγραφής στα μητρώα πολιτών, διαχωρισμός και κακές συνθήκες στέγασης, χαμηλό 
επίπεδο απασχόλησης) αυτών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων ως επιτακτική 
ανάγκη για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού του πληθυσμού Ρομά και 
την περαιτέρω ενσωμάτωσή του στα κράτη μέλη· τονίζει ότι μια επιτυχημένη πολιτική 
αποτελεί ένα μίγμα προσεγγίσεων λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς και 
πολιτιστικούς παράγοντες·

5. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν 
εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης 
κατανόηση του προβλήματος, να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και τις λοιπές υπηρεσίες, και να προωθηθεί η επανένταξη στην αγορά 
εργασίας· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη οι πτυχές που αφορούν τους Ρομά να εισάγονται 
συστηματικά και πιο δομημένα σε όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα, η πραγματική ενσωμάτωση και η 
βιωσιμότητα· ζητεί από τους πολιτικούς ιθύνοντες σε όλα τα επίπεδα να συμβουλεύονται 
τις κοινότητες των Ρομά, τις ενώσεις και τις ΜΚΟ που μάχονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων των Ρομά και για την κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη, με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τις γυναίκες·

6. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν διατομεακές στρατηγικές περιορισμού της φτώχειας, 
οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη το συχνά ευαίσθητο θέμα της συνύπαρξης της κοινότητας 
των Ρομά και της μείζονος κοινότητας που επηρεάζονται αμφότερες από την έλλειψη 
απασχόλησης, από τη φτώχεια και από την περιθωριοποίηση· τονίζει τη σημασία των 
μέτρων παροχής κινήτρων τα οποία προσφέρουν ορατές ωφέλειες ώστε να ενθαρρύνουν 
τους φτωχούς να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αντί να ζουν με κοινωνικά επιδόματα 
και, ενδεχομένως, με εργασία στη μαύρη αγορά· υπογραμμίζει ότι προγράμματα που 
προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και την αμοιβαία ανοχή έχουν υψίστη σημασία·

7. υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη συνέχισης των προγραμμάτων της ΕΕ 
όπως είναι το «Πρόγραμμα PROGRESS» για την καταπολέμηση των διακρίσεων και το 
πρόγραμμα JASMINE το οποίο προωθεί επενδύσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων, και 
ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη παρόμοιων προγραμμάτων πέραν του 2013·

8. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά έχει μια πολύ ισχυρή 
εδαφική διάσταση φτώχειας και περιθωριοποίησης· το δε φαινόμενο αυτό είναι 
επικεντρωμένο σε υπανάπτυκτες μικροπεριοχές οι οποίες στερούνται σε μεγάλο βαθμό 
των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για να πραγματοποιήσουν τη δική τους 
συνεισφορά στην κοινοτική χρηματοδότηση την οποία δικαιούνται και, κατά γενικό 
κανόνα, δεν έχουν ούτε τις διοικητικές ικανότητες ούτε τους ανθρώπινους πόρους για 
αξιοποίηση της χρηματοδότησης· τονίζει την ανάγκη για επικέντρωση συγκεκριμένων 
προσπαθειών σ' αυτές τις μικροπεριοχές, οι οποίες συνήθως ευρίσκονται στις 
περιμετρικές ενδοπεριφερειακές περιοχές, και για ουσιαστική απλοποίηση της 
γραφειοκρατίας έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κατανομή 
χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής·

9. χαιρετίζει την ευκαιρία που δημιουργείται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, που 
προβλέπουν τη χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ σε συγκεκριμένα 
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προγράμματα ή το 2% του συνολικού προϋπολογισμού για την αποκατάσταση 
καταλυμάτων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· εκφράζει την αποδοκιμασία 
του για το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει έως τώρα αλλαγές σε επιχειρησιακά 
προγράμματα ώστε να τεθεί ως προτεραιότητα η στέγαση του πληθυσμού των Ρομά· 
καλεί τα κράτη μέλη, να χρησιμοποιήσουν πάραυτα και πληρέστερα τις νέες ευκαιρίες 
που προσφέρονται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση των 
προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ειδικό πρόγραμμα δράσης με βάση αυτόν τον Κανονισμό για την επίσπευση της χρήσης 
των κεφαλαίων και συνιστά την εκπόνηση έκθεσης από την Επιτροπή για την 
χρησιμοποίησή τους· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματική χρήση 
του δυναμικού αλληλεπίδρασης μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΕΓΤΑΑ για την 
ανάπτυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενσωμάτωση των Ρομά·

10. αναγνωρίζει ότι οι κοινότητες των Ρομά, αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά ετερογενείς 
ομάδες, με συνέπεια να μην μπορεί να υπάρξει ενιαία στρατηγική· συνιστά κατά 
συνέπεια, να προτείνουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές των κρατών μελών 
αποτελεσματικές πολιτικές ενσωμάτωσης που θα προσαρμόζονται ανάλογα με τα 
διάφορα γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά πλαίσια· συνιστά στην 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εμπειρίες των δημοσίων αρχών που έχουν συμβάλει ενεργά 
στην ενσωμάτωση των κοινοτήτων Ρομά και να προωθήσει τη χρήση των καλύτερων 
πρακτικών και συνταγών επιτυχίας με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής τους ένταξης·

11. υπενθυμίζει ότι η πρωταρχική προϋπόθεση επιτυχημένης ενσωμάτωσης είναι μια κοινή
προσπάθεια τόσο από την ευρύτερη κοινωνία όσο και από την κοινότητα των Ρομά· 
προτρέπει, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη βελτίωση των στεγαστικών 
αναγκών και της απασχόλησης των Ρομά, και συνιστά στα κράτη μέλη και στις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να ενσωματώσουν - σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - την διάθεση νέας στέγασης σε 
περιθωριοποιημένες  κοινότητες στα πλαίσια ευρύτερου, πιο πολύπλοκου πολιτικού 
πλαισίου αμοιβαίας και αμφίδρομης κοινωνικής δέσμευσης, όπως π.χ. καλλιέργεια
πνεύματος κοινότητας το οποίο περιλαμβάνει τη συμμετοχή των Ρομά στη διαδικασία της 
οικοδόμησης των νέων κτιρίων και αμοιβαίες προσπάθειες για την ενίσχυση  της 
σχολικής φοίτησης για τα παιδιά και την ουσιαστική μείωση της ανεργίας· θα μπορούν ως 
εκ τούτου τα κράτη μέλη να συμβάλλουν σημαντικά στο να δοθεί συγκεκριμένη λύση 
στις ανάγκες εγκατάστασης περιθωριοποιημένων ομάδων που ζουν σε υποβαθμισμένες 
συνθήκες στέγασης· προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του δικτύου 
EURoma για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών·

12. αναγνωρίζει ότι η πολυπλοκότητα των διατυπώσεων μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για 
τους διοργανωτές προγραμμάτων· εμμένει στην ανάγκη να εντατικοποιηθεί το έργο 
απλοποίησης των διαδικασιών για την παροχή επιχορηγήσεων· υπογραμμίζει την 
υποχρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων που αφορούν τον εν λόγω τομέα·

13. θεωρεί ότι ένα μέρος της λύσης συνίσταται στην πλήρη δέσμευση των κρατών μελών να 
διασφαλίσουν μια αποτελεσματική στήριξη στους διοργανωτές προγραμμάτων και ότι τα 
κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, έχουν να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο 
στην παρότρυνση των τοπικών αρχών να επιλέγουν τα προγράμματα για την ενσωμάτωση 
των Ρομά.
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