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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 Ρομά εξακολουθούν να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων σε 
πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, όπως ειδικότερα το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα πρέπει  να δοθούν 
στους Ρομά, που αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς μας για αιώνες, τα μέσα για 
την πλήρη ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να συμβάλλουν 
στην οικονομική ανάπτυξη όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 2020· καλεί, προς 
τούτο, τα κράτη μέλη, να αυξήσουν τις προσπάθειές τους ενισχύοντας τις στρατηγικές 
τους για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με σκοπό 
την επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

3. υπογραμμίζει, σ’ αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη συνέχισης των προγραμμάτων της ΕΕ όπως 
είναι το «Πρόγραμμα PROGRESS» για την καταπολέμηση των διακρίσεων, και ζητεί την
παράταση παρόμοιων προγραμμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξή τους πέραν του 2013·

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 20101, που 
προβλέπουν τη χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ σε συγκεκριμένα 
προγράμματα ή το 2% του συνολικού προϋπολογισμού για την αποκατάσταση
καταλυμάτων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, περαιτέρω, τα κράτη 
μέλη, να χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής
ενσωμάτωσης· 

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή νέων 
κατοικιών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες από την προϋπόθεση της δέσμευσης τους
για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική παρουσία των παιδιών στη σχολική φοίτηση, και την 
αποδοχή των εργασιών που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, ώστε να καταστεί 
δυνατή στην πράξη η αποτελεσματική και σταθερή τους ενσωμάτωση. 
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