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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαδικασία

Τον Νοέμβριο του 2019 ο εισηγητής ανέλαβε να συντάξει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά και την καταπολέμηση των αρνητικών 
συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη.

Από τον διορισμό του ο εισηγητής έχει συγκεντρώσει πληροφορίες και έχει βασιστεί στις 
ακόλουθες πηγές, μεταξύ άλλων:

– εκτίμηση επιπτώσεων του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, 
που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

– εκθέσεις και μελέτες που εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

– ανταλλαγή πληροφοριών με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και την κοινωνία των 
πολιτών.

Συνοπτική παρουσίαση γεγονότων και πορισμάτων

Οι Ρομά είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη. Από ένα σύνολο που 
υπολογίζεται σε 10 έως 12 εκατομμύρια στην Ευρώπη, περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην ΕΕ 
και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν την ιθαγένεια χώρας της ΕΕ1. Σημαντικό μέρος των 
Ρομά στην Ευρώπη ζει υπό συνθήκες περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές 
περιοχές, καθώς και σε πολύ κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Οι διακρίσεις, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και η απομόνωση που αντιμετωπίζουν οι Ρομά είναι παράγοντες που 
αλληλοενισχύονται. Αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, 
δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, οι Ρομά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη έκθεση στην 
ανεργία και στην επισφάλεια της απασχόλησης, πράγμα που περιορίζει τις ευκαιρίες για 
μείωση της φτώχειας και για κοινωνική ένταξη μέσω της αγοράς εργασίας. Συνέπεια τούτων 
είναι τα χαμηλά επίπεδα εισοδήματος, η περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική 
περίθαλψη και οι κακές συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν με τη 
σειρά τους σε υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής, καθώς 
και σε μεγαλύτερους κινδύνους πρόωρων θανάτων λόγω χρόνιων και μη μεταδοτικών 
ασθενειών, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος, σε σύγκριση με τους μη Ρομά2 .

Σύμφωνα με τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες, που 
δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ το 2016, «περίπου το 
80% των Ρομά στα εννέα κράτη μέλη της ΕΕ με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Ρομά ζει κάτω 
από το όριο της φτώχειας της χώρας τους· το ένα τρίτο των Ρομά ζει σε σπίτια χωρίς παροχή 
νερού· κάθε τρίτο παιδί Ρομά ζει σε νοικοκυριό όπου κάποιος πήγε για ύπνο νηστικός 

1Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΠοιοι είναι οι Ρομά;
2 «Roma Education in Europe, Practices, policies and politics» (Η εκπαίδευση των Ρομά στην Ευρώπη, 
Πρακτικές, πολιτικές και πολιτική), Maja Miskovic (εκδότρια), 2013.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_el
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τουλάχιστον μία φορά τον προηγούμενο μήνα· και το 50% των Ρομά ηλικίας μεταξύ έξι και 24 
ετών ήταν εκτός εκπαιδεύσεως». Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε στην έρευνα του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για τους Ρομά και την έρευνα «Travellers 2019», από την 
οποία προκύπτουν «δραματικά υψηλά ποσοστά ατόμων και παιδιών που πήγαν για ύπνο 
νηστικά τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα» και η οποία επισημαίνει ότι «σχεδόν το 
ήμισυ των Ρομά και των Πλανοβίων (45%) στα έξι κράτη μέλη της ΕΕ αισθάνθηκαν ότι 
υφίστανται διακρίσεις σε έναν τουλάχιστον τομέα ζωής» που καλύφθηκε από την έρευνα 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες3.

Στο πλαίσιο αυτό, αναγκαστικά συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι Ρομά αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις και άνιση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες4.

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά 
(ΕΣΕΡ). Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών στα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή πρότεινε οι εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά να σχεδιαστούν 
ή, όπου υπάρχουν ήδη, να προσαρμοστούν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους της 
ΕΕ για την ένταξη των Ρομά, με στοχευμένες δράσεις και επαρκή χρηματοδότηση (εθνική, 
ενωσιακή και άλλη) για την επίτευξή τους. Πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων εμποδίων στην αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και έθεσε τα 
θεμέλια ενός μηχανισμού παρακολούθησης.

Το πλαίσιο της ΕΕ για τις ΕΣΕΡ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη (και τις χώρες της διεύρυνσης) να 
υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ένταξη των Ρομά, την ενσωμάτωση της 
ένταξης των Ρομά στις διάφορες πολιτικές με τη χρήση πολιτικών, νομικών και 
χρηματοδοτικών μέσων, τη χάραξη εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά και τη 
δημιουργία μηχανισμών συντονισμού, διαβούλευσης και παρακολούθησης. Ο γενικός στόχος 
του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ για τις ΕΣΕΡ, ο οποίος θα λήξει το 2020, ήταν η προώθηση 
της ίσης μεταχείρισης των Ρομά και της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής τους στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έθεσε επίσης ειδικούς στόχους για την ένταξη των Ρομά όσον αφορά 
την πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και 
τη στέγαση, τους οποίους τα κράτη μέλη κλήθηκαν να υιοθετήσουν. Ειδικότερα, τα κράτη 
μέλη κλήθηκαν:

– να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά των Ρομά ολοκληρώνουν το δημοτικό σχολείο·

– να καλύψουν τα κενά μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά όσον αφορά την απασχόληση·

– να καλύψουν τα κενά μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά όσον αφορά την κατάσταση 
υγείας·

– να καλύψουν τα κενά μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά όσον αφορά τη στέγαση και τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας (νερό, ηλεκτρικό)·

Σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε δομές και μηχανισμούς συντονισμού και 

3 EU Agency for Fundamental Rights, Roma and Travellers Survey 2019, selected key findings from six EU 
Member States, including the UK (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, έρευνα για τους Ρομά και 
τους Πλανοβίους, 2019, επιλογή βασικών διαπιστώσεων από έξι κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
Ηνωμένου Βασιλείου) (σχέδιο, η δημοσίευση αναμένεται τον Ιούλιο του 2020).
4 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις – Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_el.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_el.pdf
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διαβούλευσης, κινητοποίησε τη χρηματοδότηση και ανέλαβε δραστηριότητες για να 
παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων του ενωσιακού πλαισίου. Η Επιτροπή ενίσχυσε το 
διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την ένταξη των Ρομά, ιδίως με τη σύσταση, τον 
Οκτώβριο του 2012, του δικτύου εθνικών σημείων επαφής για την ένταξη των Ρομά 
(ΔΕΣΕΡ), προκειμένου να συζητηθούν λύσεις προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν.

Το 2013 το ενωσιακό πλαίσιο για τους Ρομά ενισχύθηκε με τη σύσταση του Συμβουλίου για 
αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά5. Με την εν λόγω σύσταση δόθηκε μεγαλύτερη 
έμφαση σε δύο οριζόντιους τομείς, δηλαδή την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη μείωση 
της φτώχειας. Καθιέρωσε επίσης, από το 2016, την υποχρέωση ετήσιας υποβολής έκθεσης 
για τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
παρακολούθησης. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την 
επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά επιβεβαίωσαν τη δέσμευση των κρατών 
μελών.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης του ισχύοντος ενωσιακού πλαισίου για τους Ρομά και η 
συμβολή τους στην έγκριση μιας οδηγίας για μετά το 2020 σχετικά με την ισότητα και την 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί.

Το ισχύον ενωσιακό πλαίσιο για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020 είναι 
ένα πλαίσιο που εξελίσσεται. Η συγκρότησή του από μόνη της θεωρείται επίτευγμα και 
αποτελεί σημείο καμπής για τις κοινότητες των Ρομά στην Ευρώπη. Έβαλε την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί ψηλά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και άσκησε 
πίεση στα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές.

Ωστόσο ως εργαλείο ήπιας πολιτικής, δίνει τον σκελετό του συντονισμού, των 
διαβουλεύσεων και της παρακολούθησης στη χάραξη πολιτικής και των στοχευμένων 
πολιτικών συστάσεων για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά. Εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών το αν και με ποιον 
τρόπο θα μετατρέψουν τις συστάσεις σε διοικητικές ικανότητες και συγκεκριμένες δράσεις 
πολιτικής.

Κατά συνέπεια, στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ 
για τους Ρομά για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, καταδεικνύεται 
ότι η «αποτελεσματικότητα της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων ένταξης των Ρομά 
αξιολογείται ως συνολικά περιορισμένη με σημαντικές διαφορές ανά τομέα και ανά χώρα. Η 
εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι αποτελεί τον τομέα στον οποίο έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη 
πρόοδος (βελτιώσεις όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, την προσχολική 
εκπαίδευση και την υποχρεωτική σχολική φοίτηση, αλλά επιδείνωση όσον αφορά τον 
διαχωρισμό). Η κατάσταση της υγείας των Ρομά, κατά την υποκειμενική αντίληψη των 
συμμετεχόντων που απάντησαν στη διαβούλευση, έχει βελτιωθεί αλλά η ιατρική κάλυψη 
παραμένει περιορισμένη. Δεν έχει παρατηρηθεί βελτίωση όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση, και μάλιστα το ποσοστό των νέων Ρομά εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΑΕΚ) έχει αυξηθεί. Η κατάσταση στον τομέα της στέγασης παραμένει δύσκολη. 
Όσον αφορά τον γενικό στόχο της καταπολέμησης της φτώχειας έχει παρατηρηθεί κάποια 
πρόοδος. Ο αντιτσιγγανισμός και τα εγκλήματα μίσους εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα που 

5 Σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη 
μέλη.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=en
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προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, παρά τα στοιχεία που καταδεικνύουν κάποια μείωση στις 
διακρίσεις τις οποίες υφίστανται οι Ρομά κατά την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες σε ορισμένους 
τομείς6.»

Ο αριθμός των μαθητών Ρομά που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση μεταξύ 2011 και 2016 στο 
επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά μέσο όρο μειώθηκε από 87% το 2011 σε 68% 
το 2016. Το ποσοστό των Ρομά που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε σύγκριση όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στον γενικό πληθυσμό σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν 
στην έρευνα εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό7.

Το 2019 το 68% των Ρομά εξακολουθούσαν να εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση 
πρόωρα. Επιπλέον, μόνο το 18% των παιδιών Ρομά προχωρούν σε υψηλότερες βαθμίδες 
εκπαίδευσης, ενώ ο απουσιασμός και τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι 
σημαντικά υψηλότερα από ό,τι σε άλλες κατηγορίες μαθητών.8

Όσον αφορά την απασχόληση, το χάσμα μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά είναι σημαντικό, 
συμπεριλαμβανομένου του χάσματος σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Τα ποσοστά απασχόλησης των Ρομά είναι περίπου 40% 
στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ οι Ρομά ΕΑΕΚ κατά μέσο όρο αυξήθηκαν από 56% σε 
63% μεταξύ 2011 και 20169.

Οι ανισότητες όσον αφορά τη στέγαση εξακολουθούν να είναι σημαντικές, καθώς περίπου το 
30% των Ρομά εξακολουθούν να ζουν χωρίς νερό στις κατοικίες τους, το 36% χωρίς 
τουαλέτα, ντους ή μπάνιο10.

Σημειώθηκε μικρή πρόοδος όσον αφορά το μερίδιο/αριθμό των Ρομά που καλύπτονται από 
ασφάλιση υγείας μεταξύ 2011 και 2016. Το ποσοστό των Ρομά που καλύπτονται από την 
εθνική ασφάλιση υγείας είναι 76%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στους μη Ρομά. 
Το ποσοστό των Ρομά που κρίνουν την κατάσταση της υγείας τους ως «καλή» ή «πολύ 
καλή» είναι 68%. Πάνω από το ένα τέταρτο των Ρομά αισθάνονται ότι περιορίζονται στις 
δραστηριότητές τους λόγω της υγείας τους και το 22% έχουν μακροχρόνια ασθένεια ή 
προβλήματα υγείας. Το πλαίσιο για τις ΕΣΕΡ αναφέρει ότι το προσδόκιμο ζωής κατά τη 
γέννηση στην ΕΕ είναι 76 για τους άνδρες και 82 για τις γυναίκες. Για τους Ρομά, 
υπολογίζεται ότι είναι 10 χρόνια χαμηλότερο. Επιπλέον, ενώ το ποσοστό βρεφικής 
θνησιμότητας στην ΕΕ είναι 4,3 τοις χιλίοις επί των γεννήσεων ζώντων τέκνων, υπάρχουν 
στοιχεία ότι το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο μεταξύ των κοινοτήτων των Ρομά.

Συνεπώς, θεωρείται ότι η κύρια αδυναμία του υφιστάμενου πλαισίου είναι ο μη δεσμευτικός 
του χαρακτήρας. Πρόκειται για «ήπια πολιτική», η οποία βασίζεται κυρίως στην πολιτική 
βούληση όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων της διοικητικής ικανότητας και των προϋπολογισμών. 

6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή:Έκθεση για την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά το 2020
7 Ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί: ο αντιτσιγγανισμός ως εμπόδιο για την ένταξη των Ρομά, σ. 28, Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 2018.
8 Report on National Roma Integration Strategies:Βασικά συμπεράσματα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σεπτέμβριος 
2019.
9 Report on the National Roma integration strategies: key conclusions, σ. 3, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019.
10 Ενδιάμεση αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, τελική 
έκθεση, σ. 41, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
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Δυστυχώς, τα περισσότερα κράτη μέλη ανέπτυξαν εθνικές στρατηγικές χωρίς να προβλέψουν 
επαρκή κονδύλια για την εφαρμογή τους11.

Για να διορθωθεί αυτό, προτείνουμε μια οδηγία της ΕΕ για την ισότητα και την ένταξη των 
ανθρώπων με καταγωγή Ρομανί για την περίοδο μετά το 2020, μια νομοθετική πράξη με 
δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ένταξης 
των Ρομανί. Η πολιτική στήριξη, όταν ο ρατσισμός κατά των διαφόρων μειονοτικών ομάδων 
αυξάνεται ραγδαία, αποτελεί βασικό στοιχείο για την ένταξη των Ρομανί. Η ευρεία 
κινητοποίηση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, η διερεύνηση των ευκαιριών κατά τις 
μελλοντικές προεδρίες της ΕΕ είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η πολιτική δέσμευση 
για την ενδεχόμενη έγκριση οδηγίας για την περίοδο μετά το 2020. Σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή, θα διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε 
επιτυχέστερη εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ή σχεδίων δράσης, ιδίως σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να συνδέσει τις πολιτικές και οικονομικές της 
προτεραιότητες με την οδηγία. Κατά την ανάπτυξη των τοπικών και των εθνικών 
προϋπολογισμών, η ένταξη των ανθρώπων με καταγωγή Ρομανί θα συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες. Πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικότεροι και ενισχυμένοι μηχανισμοί 
παρακολούθησης και εποπτείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια που διατίθενται θα δαπανώνται σωστά και δεν θα τυγχάνουν 
καταχρήσεως αν εκδοθεί οδηγία.

Ένα άλλο σημείο κριτικής είναι η χρήση του γενικού όρου «Ρομά». Αν και το πλαίσιο τόνιζε 
τη διαφορετικότητα που καλύπτει στην ευρύτητά του ο όρος-ομπρέλα «Ρομά»12, δεν 
αναγνώριζε την πολυμορφία που χαρακτηρίζει τους πληθυσμούς με καταγωγή Ρομανί. 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «Ρομά» ή ο διπλός όρος «Σίντι & Ρομά», οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται στις πολιτικές και στις συζητήσεις της ΕΕ, δεν αντικατοπτρίζουν την 
ετερογένεια της μειονότητας, γι’ αυτό άνθρωποι με καταγωγή Ρομανί, όπως Kalè, 
Μανούχηδες, Lovara, Rissende, Boyash, Domare, Caldaras, Romanichild και Σίντι, 
αισθάνονται ότι αποκλείονται ή ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί τους· Οι Ρομά είναι μια από 
τις ομάδες ατόμων με καταγωγή Ρομανί στην Ευρώπη. Η χρήση της ονομασίας μίας ομάδας 
για να δηλωθούν οι υπόλοιπες στο πλαίσιο των ενωσιακών πολιτικών και συζητήσεων έχει 
επικριθεί συχνά από τα μέλη της κοινότητας.

Σε αυτή τη βάση, η πολιτική για την ισότητα και ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί για 
την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εσωτερική ετερογένεια της 
κοινότητας στους τομείς προτεραιότητας, διασφαλίζοντας ότι δεν αγνοείται κανείς, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν εθνοτικές καταβολές, όπως οι Ασκάλι, οι Αιγύπτιοι ή 
οι Πλανόβιοι, αλλά στιγματίζονται ως τσιγγάνοι. Επιπλέον, η ονομασία που αναφέρεται σε 
όλες τις ομάδες θα πρέπει να είναι «άτομα με καταγωγή Ρομανί».

Το ισχύον πλαίσιο στερείται συνοχής μεταξύ των προτεραιοτήτων. Θεματικά πεδία 
δραστηριότητας όπως η πολιτική συμμετοχή, οι τέχνες και ο πολιτισμός Ρομανί, η γλώσσα 
και η ιστορία Ρομανί θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πολιτική για την περίοδο μετά το 
2020, ως πρόσθετα μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς προτεραιότητας που αφορούν την 

11 Eurodiaconia:Towards a post 2020 EU Roma Inclusion Strategy, p.4. (Προς τη χάραξη μιας ενωσιακής 
στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά για μετά το 2020, σ. 4).
12 Ο όρος «Ρομά» περιλαμβάνει διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Ρομά, οι Τσιγγάνοι, οι Πλανόβιοι, οι 
Μανούχηδες, οι Ασκάλι, οι Σίντι και οι Boyash. «Ρομά» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται κατά κανόνα στα 
έγγραφα πολιτικής και στις συζητήσεις της ΕΕ.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση και την υγειονομική περίθαλψη13.

Για να επιτευχθεί αυτό με αποτελεσματικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να μετακινηθούν από την πατερναλιστική (από πάνω προς τα κάτω) προσέγγιση, που 
χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη του υφιστάμενου πλαισίου, στη μη 
πατερναλιστική. Μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή θα επιτρέψει στα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα 
επίπεδα: τοπικοί και περιφερειακοί συμφεροντούχοι (ΜΚΟ, ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, 
μέλη της κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να συμμετέχουν επίσης στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
μετά το 2020. Όσον αφορά τη μη πατερναλιστική προσέγγιση, η οδηγία της ΕΕ για την 
ισότητα και την ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί την περίοδο μετά το 2020 θα 
συνταχθεί βάσει πιο αξιόπιστων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων: οι μελλοντικές 
στρατηγικές θα βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, δεδομένου ότι η 
πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό κοινοτήτων και οι σημαντικές πηγές λύσεων για τη 
βελτίωση της κατάστασης των Ρομανί θα είναι ευρύτερες από ό,τι το 2011. Τα εν λόγω 
δεδομένα πρέπει να αποτελούν τη βάση λεπτομερών και ρεαλιστικών σχεδίων δράσης με 
ρεαλιστικό και επαρκή προκαθορισμένο προϋπολογισμό, που θα περιλαμβάνονται στους 
εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς προϋπολογισμούς, ανάλογα με το μέγεθος των 
αναγκών κοινωνικής ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί.

Μια καλή πρακτική στο πλαίσιο αυτό είναι η συνθήκη που υπέγραψε το ομόσπονδο κράτος 
της Βάδης-Βυρτεμβέργης με τη γερμανική περιφερειακή ένωση Σίντι και Ρομά. Το 2014 
συστάθηκε κοινό Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι οι εκπρόσωποι των Γερμανών 
Σίντι και Ρομά της Βάδης-Βυρτεμβέργης αλλά και εκπρόσωποι της κυβέρνησης του 
ομόσπονδου κράτους, του κοινοβουλίου του και των δημοτικών ενώσεών του. Οι εργασίες 
τους θα επικεντρωθούν κυρίως στην προώθηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού των 
Σίντι και Ρομά14.

Όσον αφορά τη στόχευση της ενωσιακής οδηγίας για μετά το 2020 και τις ΕΣΕΡ, η έμφαση 
δεν πρέπει να δοθεί στα περιθωριοποιημένα άτομα καταγωγής Ρομανί. Αντ’ αυτού 
συνιστάται να αυξηθούν οι επενδύσεις και η ενδυνάμωση της θέσης των νέων, των γυναικών 
και των παιδιών Ρομανί (ιδίως εκείνων του δημοτικού σχολείου που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες να πηγαίνουν στο σχολείο λόγω της επισφαλούς οικονομικής και κοινωνικής 
κατάστασης των οικογενειών τους), και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενδοενωσιακή 
κινητικότητα των Ρομανί.

Η αρχική απουσία αντίδρασης στον αντιτσιγγανισμό στο τρέχον πλαίσιο είχε ως αποτέλεσμα 
την απροθυμία να συμπεριληφθούν ρητά μέτρα κατά των διακρίσεων και συγκεκριμένα του 
αντιτσιγγανισμού στις εθνικές στρατηγικές.

Στην έρευνα του 2019 για τους Ρομά και τους Πλανοβίους ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων διαπίστωσε ότι «σχεδόν οι μισοί Ρομά και Πλανόβιοι που απάντησαν (44%) 
υπέστησαν παρενόχληση λόγω μίσους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την 
έρευνα»15. Για παράδειγμα, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Λειψίας κατέληξε 

13 Επανεξέταση του ενωσιακού πλαισίου για τους Ρομά: αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για το μέλλον 
μετά το 2020, Open Society Institute, Anna Mirga-Kruszelnicka, Μάρτιος 2017, σ. 5.
14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011.
15 European Union Agency for Fundamental Rights, Roma and Travellers Survey 2019, selected key findings 

https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
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στο συμπέρασμα ότι ο μαζικός αντιτσιγγανισμός συχνά δεν γίνεται άμεσα αντιληπτός: «το 60 
τοις εκατό των Γερμανών συμφωνεί με τη δήλωση ότι οι Σίντι και οι Ρομά είναι επιρρεπείς στο 
έγκλημα και το 49,2 τοις εκατό θέλει να τους απαγορευθεί η πρόσβαση στο κέντρο των 
πόλεων»16.Επιπλέον, τον καιρό του κορονοϊού, οι Ρομά έγιναν ο αποδιοπομπαίος τράγος για 
την εξάπλωση του ιού. Δυστυχώς, αυτό συνέβη στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης17. Ως εκ 
τούτου η καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, του ιδιαίτερου αυτού τύπου ρατσισμού κατά 
των ανθρώπων με καταγωγή Ρομανί, πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλους τους βασικούς 
τομείς της πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020. Τα μέτρα πρόληψης και αντίδρασης θα 
πρέπει να αναπτυχθούν και να συμπεριληφθούν στις πολιτικές για τους Ρομανί μετά το 2020. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν επισήμως τον αντιτσιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού εις βάρος των ανθρώπων που προέρχονται από την κοινότητα Ρομανί και πρέπει 
να εφαρμόζουν ειδικά μέτρα εναντίον του σε οποιοδήποτε επίπεδο εκδηλώνεται.

from six EU Member States, including the UK (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, έρευνα για τους 
Ρομά και τους Πλανοβίους, 2019, επιλογή βασικών διαπιστώσεων από έξι κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (σχέδιο, η δημοσίευση αναμένεται τον Ιούλιο του 2020).
16 Leipzig Authoritarianism Study 2018:Nearly one in three Germans support xenophobic views. (Μελέτη του 
Πανεπιστημίου της Λειψίας περί αυταρχισμού, 2018: Σχεδόν ένας στους τρεις Γερμανούς υποστηρίζει 
ξενοφοβικές απόψεις).
17 Coronavirus:NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response. (Κορονοϊός: Οι ΜΚΟ 
προειδοποιούν για τον αποκλεισμό των Ρομά από τα μέτρα αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση).

https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: 
καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί 
στην Ευρώπη
(2020/2011(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη 
Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και τις εκθέσεις 
και τις συστάσεις της Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 
(ECRI) και άλλων μηχανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχοντας υπόψη την 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες συνθήκες του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων 
του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, της Διεθνούς 
Σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων, της Σύμβασης για 
την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Σύμβασης για 
τα δικαιώματα του παιδιού,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για 
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης 
Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Århus σχετικά με την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα4,

1 ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
2 ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
3 ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
4 ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, με τίτλο 
«Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» 
(COM(2011)0173) και τις εκθέσεις εφαρμογής και αξιολόγησης που την ακολούθησαν,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για 
αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη5, καθώς και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την επιτάχυνση 
της ένταξης των Ρομά και της 13ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ειδική έκθεση 
αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά και την οικεία έκθεση του 2013 
σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την ευκαιρία της 
Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ 
της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με πτυχές της 
ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: 
καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20178,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ανάγκη, 
στην περίοδο μετά το 2020, για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση του αγώνα κατά της 
αθιγγανοφοβίας9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την προστασία 
των μειονοτήτων και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη 
της ΕΕ10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις υστερούσες 
περιφέρειες της ΕΕ11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την άνοδο της 
νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα ελάχιστα 

5 ΕΕ C 378 της 24.12.201, σ. 1.
6 ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 4.
7 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 171.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0075.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0032.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0067.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0428.
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πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση13,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά» (COM(2014)0406)14,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά» (COM(2014)0785)15,

– έχοντας υπόψη τις διαδικασίες επί παραβάσει με τίτλο «Μη συμμόρφωση με την οδηγία 
2000/43/ΕΚ για τη φυλετική ισότητα - Διακρίσεις εις βάρος παιδιών Ρομά στην 
εκπαίδευση (αριθμοί διαδικασιών επί παραβάσει 20142174, 20152025 και 20152206),

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής με θέμα «Η κατάσταση των γυναικών Ρομά» (SOC/585-EESC-2018),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πόζναν των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων για την 
ένταξη των Ρομά στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις 
διακρίσεις την οποία διεξήγαγε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (EU-
MIDIS II),

– έχοντας υπόψη τη Γενική Σύσταση Πολιτικής αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά 
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI),

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Φτώχειας της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2016 στον οποίο 
προσδιορίζονται με σαφήνεια οι πιο μειονεκτούσες περιφέρειες της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις και συστάσεις ερευνητικών ιδρυμάτων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν Ρομανί και δρουν υπέρ των 
Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ της βάσης των Ρομανί,

– έχοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών με τίτλο «Minority SavePack» 
(Πακέτο Προστασίας Μειονοτήτων) και «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των 
περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης 
εκθέσεων πρωτοβουλίας,

13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0447.
14Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019.
15Ενδιάμεση αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για ΕΣΕΡ

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_en
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– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0147/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομανί είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην 
Ευρώπη.

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο τόνιζε τη διαφορετικότητα που καλύπτει στην 
ευρύτητά του ο όρος-ομπρέλα «Ρομά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω πλαίσιο δεν 
αναγνώριζε την πολυμορφία που χαρακτηρίζει τους πληθυσμούς Ρομανί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο όρος Ρομά ή ο διπλός όρος Σίντι & Ρομά χρησιμοποιήθηκε σε μια εποχή 
κατά την οποία οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων λάμβαναν αποφάσεις σχετικά με τις 
πολιτικές για τους Ρομά χωρίς πραγματική συμμετοχή των κοινοτήτων Ρομανί και, ως 
εκ τούτου, οι κοινότητες αυτές αισθάνονται αποξενωμένες εξαιτίας αυτού και ότι ο 
ορισμός αυτός που χρησιμοποιείται στις πολιτικές και στις συζητήσεις της ΕΕ δεν 
αντικατοπτρίζει την ετερογένεια της κοινότητας των Ρομανί και, ως εκ τούτου, συχνά 
επικρίνεται από αυτούς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμορφία μεταξύ των Ρομανί θα αντικατοπτρίζεται πολύ 
καλύτερα στη νομοθετική πρόταση για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των 
Ρομανί μετά το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «Ρομανί» περιλαμβάνει 
πληθυσμούς με καταγωγή Ρομά, Καλέ, Μανούχηδες, Lovara, Rissende, Boyash, 
Domare, Kalderash, Romanichild και Sinti· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος ορισμός, 
«Ρομανί», περιλαμβάνει πληρέστερα ακόμη και εκείνους που στιγματίζονται ως 
τσιγγάνοι αλλά δεν έχουν αντίστοιχες εθνοτικές καταβολές, όπως οι Αιγύπτιοι, οι 
Ασκάλι ή οι Πλανόβιοι,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος των Ρομανί στην Ευρώπη ζει υπό εξαιρετικά 
επισφαλείς συνθήκες, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, και σε πολύ 
κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες16· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι 
Ρομανί στερούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους σε όλους τους τομείς της 
ζωής·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έρευνα EU MIDIS II το 61 % των πολιτών 
της ΕΕ πιστεύει ότι οι διακρίσεις κατά των ατόμων Ρομανί είναι ευρέως διαδεδομένες 
στη χώρα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι βαθιά ριζωμένος, επίμονος και διαρθρωτικός 
και συχνά θεσμικός και κυβερνητικός αντιτσιγγανισμός εξακολουθεί να υφίσταται σε 
όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και εκδηλώνεται καθημερινά ως μείζον 
εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των Ρομανί ως πολιτών της ΕΕ που 
απολαμβάνουν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη και την 
ισότητα, σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της απασχόλησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομανί εξακολουθούν να υποφέρουν από αυξημένο επίπεδο 
ρητορικής μίσους· συγκεκριμένα δημοσίως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από 

16 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, Ρομά – Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_el.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_el.pdf
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δημόσια πρόσωπα, πολιτικούς και αξιωματούχους·  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται 
επίσης αστυνομική βία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής τιμωρίας, του φυλετικού 
χαρακτηρισμού, του στεγαστικού και σχολικού διαχωρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεπάρκειες στο κράτος δικαίου, στον τομέα της ποινικής 
δικαιοσύνης, έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκές επίπεδο προστασίας και πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη στα θύματα αστυνομικής βίας και ότι συχνά τα θύματα διώκονται από τις 
κρατικές αρχές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού μέσω της ισχύουσας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων δεν επαρκεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
της ΕΕ δεν επιδεικνύουν αποφασιστικότητα για τη διάρρηξη του φαύλου κύκλου 
αντιτσιγγανισμού, ιδίως στις σχέσεις των Ρομανί με τις τοπικές, περιφερειακές και 
εθνικές διοικητικές αρχές, για τη διασφάλιση της ισότητας και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων κατά των Ρομανί πολιτών τους και για την εξασφάλιση της πλήρους 
άσκησης των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός κατά των Ρομανί έχει οδηγήσει σε πράξεις βίας 
και δολοφονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρενόχληση λόγω μίσους και τα εγκλήματα 
μίσους κατά ατόμων Ρομανί παραμένουν σε αξιοσημείωτα υψηλά επίπεδα και ότι τα 
περισσότερα περιστατικά που υποκινούνται από μίσος δεν καταγγέλλονται·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έρευνα EU MIDIS II το 2016 περίπου 80 % 
των Ρομά στα εννέα κράτη μέλη της ΕΕ με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Ρομά ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας της χώρας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
είναι τόσο αποτέλεσμα όσο και μοχλός του αντιτσιγγανισμού, του αποκλεισμού από 
την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και τη στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βασικός στόχος της στρατηγικής ΕΕ 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη είναι η εξάλειψη του κινδύνου φτώχειας που απειλεί 20 εκατομμύρια άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε κατά 3,1 
εκατομμύρια μεταξύ του 2008 και του 2017, και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει πολύ 
από τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του αριθμού αυτού κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των ατόμων καταγωγής Ρομανί ζει σε σπίτια χωρίς 
ύδρευση και ένας στους 10 σε σπίτια χωρίς ηλεκτρικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις 
λίγο περισσότερα από τα μισά έχουν τουαλέτα ή ντους εσωτερικού χώρου και ότι το 
78 % των Ρομανί ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος 
αριθμός Ρομανί εξακολουθεί να ζει σε αυθαίρετους, ανθυγιεινούς και παράτυπους 
καταυλισμούς σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί δεν 
διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης και δεν έχουν ασφάλιση υγείας17·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % των Ρομανί υφίστανται διακρίσεις όταν προσπαθούν 
να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν κατοικία και δεν γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά 
τους όσον αφορά την ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, όπου 
είναι δυνατόν, η τακτοποίηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ιδίως σε ανεπίσημα 
πλαίσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των άτυπων συνθηκών (εξώσεις) πρέπει 

17 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, Ρομά – Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.
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να συνοδεύεται από κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
προσφοράς εναλλακτικής στέγασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ληφθεί κανένα 
νομικό ή πολιτικό μέτρο κατά κρατών μελών προκειμένου να δώσουν τέλος στον 
οικιστικό διαχωρισμό και στις αναγκαστικές εξώσεις και να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή πρόσβαση σε στέγαση 
και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως καθαρό νερό και αποχέτευση, έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της υγείας και 
επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική ένταξη εν γένει·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το προσδόκιμο ζωής και η 
κατάστασης της υγείας της μειονότητας Ρομανί παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα 
επίπεδα σε σχέση με τους μη Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ το προσδόκιμο 
ζωής κατά τη γέννηση είναι 76 έτη για τους άνδρες και 82 έτη για τις γυναίκες, ενώ για 
τους Ρομανί το προσδόκιμο αυτό υπολογίζεται σε 10 έτη λιγότερο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, ενώ το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στην ΕΕ είναι 4,3 τοις χιλίοις επί των 
γεννήσεων ζώντων τέκνων, και ότι υπάρχουν στοιχεία ότι το ποσοστό είναι πολύ 
υψηλότερο μεταξύ των κοινοτήτων των Ρομά·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ρομανί υποφέρουν από εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 
αναλφαβητισμού και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μόνο ένα στα δύο παιδιά Ρομανί πηγαίνει στο νηπιαγωγείο ή σε παιδικό σταθμό και 
πολύ μικρό ποσοστό συνεχίζει το σχολείο μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50 % των Ρομανί ηλικίας από έξι έως 24 ετών δεν 
βρίσκονται σε εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 21 % των γυναικών Ρομανί 
και το 25 % των ανδρών Ρομανί ηλικίας από 16 έως 24 ετών έχουν ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3) ή ανώτερη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, το 
68 % των παιδιών Ρομανί εγκατέλειψε πρόωρα την εκπαίδευση, παρά τον στόχο του 
10 % του προηγούμενου πλαισίου για τους Ρομά και της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 18 % των παιδιών Ρομανί προχώρησαν σε υψηλότερες 
βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ οι συχνές απουσίες και τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου μεταξύ των μαθητών Ρομανί ήταν σημαντικά υψηλότερα από ό,τι σε 
άλλες κατηγορίες μαθητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεροληπτική εσφαλμένη 
διάγνωση πολλών παιδιών Ρομανί ως ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οδηγεί 
σε δυσανάλογο αριθμό παιδιών Ρομανί που φοιτούν σε σχολεία για παιδιά με 
αναπηρίες, τα οποία διαχωρίζονται από το κανονικό σχολικό σύστημα και συχνά 
λαμβάνουν εκπαίδευση κατώτερης ποιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άμεσος και 
έμμεσος διαχωρισμός των παιδιών Ρομανί αποτελεί φαινόμενο που εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται από κράτη μέλη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομανί αντιμετωπίζουν διακρίσεις κατά την πρόσβαση σε 
πρωτοβουλίες απασχόλησης όπως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία και ότι οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης συχνά δεν έχουν την ικανότητα να τους προσεγγίσουν ή 
εφαρμόζουν πρακτικές έμμεσων διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
αμειβόμενης εργασίας για τους Ρομανί ηλικίας 20 έως 64 ετών ήταν 43 % και 
βρισκόταν πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (70 %) το 2015, ότι οι νέοι βρίσκονται 
σε πολύ χειρότερη κατάσταση, με το 63 % των Ρομανί ηλικίας 16-24 ετών να βρίσκεται 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σε σχέση με τον μέσο όρο της 
ΕΕ που αντιστοιχεί σε 12 %, και ότι τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικό χάσμα των 
φύλων, με το 72 % των νέων γυναικών Ρομανί να βρίσκεται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης έναντι ποσοστού 55 % των νέων ανδρών Ρομανί· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % των ανδρών Ρομανί και το 22 % των γυναικών Ρομανί 
έχουν κάποια μορφή αμειβόμενης απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων τέθηκαν στο επίκεντρο το 
θεμελιώδες δικαίωμα προς εργασία όλων των ατόμων και η ενίσχυση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, με θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ατόμων που ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ρομανί 
που ζουν στα όρια της ακραίας φτώχειας αναγκάζονται λόγω της κατάστασης αυτής να 
δεχτούν θέσεις εργασίας με μισθό πολύ χαμηλότερο του κατώτατου μισθού, ότι άλλοι 
αναγκάζονται να επιβιώνουν με άτυπες δραστηριότητες, όπως συλλογή άχρηστων 
μετάλλων ή πλαστικών μπουκαλιών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό οι 
ευκαιρίες εκμετάλλευσης αυτών των ατόμων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και η έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής του 2019 σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των 
Ρομά αναγνωρίζουν ότι οι παράγοντες επιτυχίας περιλαμβάνουν διατομεακές, 
εγκάρσιες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και 
του πολυδιάστατου αποκλεισμού και ότι οι γυναίκες Ρομανί, οι Ρομανί ΛΟΑΔ και οι 
Ρομανί με αναπηρία αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έκθεση αναφέρει ως μία από τις προτεραιότητες την ανάγκη να επικουρούνται οι 
Ρομανί όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη με εστίαση στα θύματα 
διατομεακών διακρίσεων και να ενισχυθεί η ικανότητα των φορέων ισότητας να 
αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομανί·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομανί πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά αντιμετωπίζουν οξυμένες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής, φυλετικής παρενόχλησης και εθνοτικού διαχωρισμού σε 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες Ρομανί τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με ξεχωριστούς χώρους υγιεινής 
και εστίασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι γυναίκες Ρομανί 
έχουν υποβληθεί σε συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και δεν έχουν 
κατορθώσει να λάβουν επαρκείς επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές αδικίες συνδέονται συχνά με κινδύνους για 
την υγεία και αρνητικές συνέπειες για τους Ρομανί και ότι τα άτομα αυτά πλήττονται 
δυσανάλογα από τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, έχουν μικρότερη πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικούς πόρους και υπηρεσίες και υφίστανται διακρίσεις ως προς το 
δικαίωμά τους στην ενημέρωση, στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά έθεσε την ανάγκη βελτίωσης της κατάστασης των Ρομανί στην 
ευρωπαϊκή ατζέντα πολιτικής, δημιούργησε ζωτικής σημασίας θεσμικές δομές και 
δίκτυα και άσκησε πίεση στα κράτη μέλη για να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση των αδυναμιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του τρέχοντος πλαισίου της ΕΕ, είναι 
απαραίτητο να συνεχιστούν και να βελτιωθούν οι εθνικές στρατηγικές ένταξης για τους 
Ρομανί, καθοδηγούμενες από μια πρόταση για την περίοδο μετά το 2020, με την οποία 
θα επιδιωχθεί η ενισχυμένη συμμόρφωση των κρατών μελών και θα προωθηθεί η 
χρήση πιο δεσμευτικών στόχων για την αύξηση της δέσμευσης και της λογοδοσίας· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών απαιτεί την 
ενσωμάτωση των στρατηγικών αυτών στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές τομεακές 
πολιτικές, καθώς και την αποτελεσματικότερη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης, 
ιδιαίτερα για μακροπρόθεσμα σχέδια ένταξης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται νομοθετική πρόταση για την ισότητα, την ένταξη, τη 
συμμετοχή των Ρομά και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, η οποία θα πρέπει 
να καταρτιστεί με βάση πιο ρεαλιστικά ποσοτικά και ποιοτικά αναλυτικά δεδομένα που 
θα συλλεγούν με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Ρομανί 
(τροπ. 87), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το τοπικό επίπεδο·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κουλτούρα Ρομανί αποτελεί μέρος της κουλτούρας και των 
αξιών της Ευρώπης και έχουν συμβάλει στον πολιτιστικό πλούτο, την ποικιλομορφία, 
την οικονομία και την κοινή ιστορία της ΕΕ (τροπ. 89)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία και η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με εθνικές 
μειονότητες στα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κοινωνική συνοχή·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να διατεθεί επαρκής 
χρηματοδότηση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης για τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί μετά το 2020 από τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών και να συμπληρωθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί και ενισχυμένοι 
μηχανισμοί εποπτείας και κυρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια διατίθενται για στόχους και έργα με τον 
μεγαλύτερο δυνατό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην κατάσταση των Ρομανί και ότι 
δαπανώνται όπως πρέπει χωρίς καταχρήσεις·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 50 % των Ρομανί της Ευρώπης ζουν εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάστασή τους παραμένει ιδιαίτερα 
προβληματική στις περισσότερες από τις υποψήφιες, εν δυνάμει υποψήφιες και 
γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ισχυρή 
επίδραση στην κατάστασή τους μέσω των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καθώς και 
μέσω της χρηματοδοτικής συνδρομής·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν αποτελεσματικότερα η ισότιμη 
συμμετοχή και η ενδυνάμωση της θέσης των Ρομανί, από όλα τα επίπεδα, στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής: οι τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί 
συμφεροντούχοι (ΜΚΟ, ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της κοινότητας κ.λπ.) θα 
πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις μειονεκτούσες κοινότητες Ρομανί 
συχνά μένουν στο περιθώριο και αποκλείονται από τα οφέλη των εθνικών 
προγραμμάτων ένταξης λόγω των περιορισμών των μεθοδολογιών χαρτογράφησης που 
χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό κοινοτήτων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων των προγραμμάτων, οι 
αναλύσεις θα πρέπει να στοχεύουν με ακρίβεια τη γεωγραφική περιοχή και τον αριθμό 
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οικογενειών και ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι ένταξης των Ρομανί θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν 
με τους οριζόντιους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με το σχέδιο 
ανάκαμψης, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 
2030, τη νέα κοινή γεωργική πολιτική, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το νέο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, τη 
στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πολιτική στήριξη αποτελεί βασικό στοιχείο για την ένταξη των Ρομανί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία κινητοποίηση βασικών συμφεροντούχων σε όλα τα 
επίπεδα, μεταξύ άλλων στο Συμβούλιο, είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστούν η 
πολιτική δέσμευση και η λογοδοσία των κρατών μελών·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιτσιγγανισμός υπάρχει στις κοινωνίες μας εδώ και αιώνες 
και ότι έλαβε την πιο βάναυση μορφή του κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, όταν 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς εξοντώθηκαν 500 000 Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο αντιτσιγγανισμός έλαβε τη μορφή σχεδόν 500 ετών σκλαβιάς για τους Ρομανί στη 
Ρουμανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού που αντιμετώπισαν για αιώνες, οι Ρομανί δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν 
αποτελεσματικά και σημαντικά από τη συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έμειναν στο περιθώριο και, συνεπώς, οι 
ανισότητες μεταξύ των Ρομανί και του γενικού πληθυσμού αυξήθηκαν·  

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει καταδείξει ότι η κατάσταση των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομανί σε υπερπλήρη συγκροτήματα και 
καταυλισμούς έχει επιδεινωθεί, ότι ο ρατσισμός, οι διακρίσεις, ο αποκλεισμός, η 
αστυνομική βία κατά των Ρομανί και οι αντιτσιγγανικές συμπεριφορές εναντίον των 
Ρομανί έχουν επιδεινωθεί λόγω της εξάπλωσης του ιού και ότι, λόγω της περιορισμένης 
πρόσβασης σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη, πόσιμο νερό, αποχέτευση και τροφή, οι 
Ρομανί διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από την COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η κρίση COVID-19 έχει επισημάνει, σαφέστερα 
παρά ποτέ, την επείγουσα ανάγκη για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν 
την ένταξη των Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατρική περίθαλψη προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του 
ιού, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης 
COVID-19 απειλούν να επηρεάσουν σκληρότατα τον πληθυσμό των Ρομανί και να 
βαθύνουν τις υφιστάμενες ανισότητες σε όλους τους τομείς προτεραιότητας της ένταξης 
των Ρομανί·

Νομοθετική πρόταση της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη, τη συμμετοχή των Ρομανί και 
την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού· στρατηγική πρόταση της ΕΕ για την περίοδο 
μετά το 2020, προτεραιότητες και επαρκής χρηματοδότηση

1. σημειώνει ότι οι Ρομανί υφίστανται επίμονο αντιτσιγγανισμό – μια ειδική μορφή 
ρατσισμού – που οδηγεί στα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού· σημειώνει με λύπη ότι παρά τη συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
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στην ΕΕ και παρά τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ένταξης των Ρομανί τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, η συνολική κατάσταση των Ρομανί στην ΕΕ δεν 
βελτιώθηκε· συχνά λόγω του επίμονου αντιτσιγγανισμού και της έλλειψης πολιτικής 
βούλησης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα και να εισαγάγει 
μια «πολιτική ενσωμάτωσης των Ρομανί» προκειμένου να ενσωματωθεί η οπτική των 
Ρομανί σε όλα τα στάδια και επίπεδα των γενικών πολιτικών, προγραμμάτων και 
έργων, χωρίς όμως να αποκλείεται η στοχευμένη προσέγγιση, και να αποτρέπονται οι 
διακρίσεις στην πολιτική της ΕΕ εν γένει και να διευκολύνεται η θετική δράση και η 
ενεργός προσέγγιση των Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη επίσης να ακολουθήσουν αυτή 
την πορεία και να χαράξουν πολιτικές που συμβάλλουν στην ενεργή ένταξη των Ρομανί 
στις κοινωνίες μας·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ισότητα, την ένταξη, τη 
συμμετοχή των Ρομανί και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, βάσει ενδελεχούς 
εκτίμησης επιπτώσεων και σε συστηματικές διαβουλεύσεις με τους Ρομανί, 
εμπειρογνώμονες (υπέρ) Ρομανί και ΜΚΟ από εθνικό, περιφερειακό και ιδίως τοπικό 
επίπεδο, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους συμφεροντούχους, όπως το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και ο FRA· θεωρεί ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να βασιστεί στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω εθνοτικής καταγωγής 
των Ρομανί· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την εσωτερική ανομοιογένεια της 
κοινότητας στους τομείς προτεραιότητας της πρότασης για την περίοδο μετά το 2020, 
διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, και την ενθαρρύνει ένθερμα να 
χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «Ρομανί» όταν αναφέρεται σε ομάδες Ρομανί στις 
πολιτικές και συζητήσεις της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020· σημειώνει ότι η ισότιμη 
συμμετοχή σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, η πολιτική συμμετοχή, καθώς και 
η γλώσσα, οι τέχνες, ο πολιτισμός και η ιστορία των Ρομανί θα πρέπει να αναφέρονται 
ρητά στην πρόταση για τους Ρομανί για την περίοδο μετά το 2020, ως πρόσθετα μέτρα 
στους τέσσερις κύριους τομείς προτεραιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
απασχόλησης, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης·

3. είναι της γνώμης ότι η πρόταση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επίτευξη 
σημαντικού θετικού αντικτύπου· πρέπει να συνδυάζει τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές 
με μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για 
την εξάλειψη ανισοτήτων σχετικά με τη στέγαση, την υγεία, την απασχόληση και την 
εκπαίδευση· πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς, συγκρίσιμους, εφικτούς, δεσμευτικούς 
και χρονικά δεσμευτικούς στόχους για την προστασία και τη βελτίωση της ένταξης των 
Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε ομάδες που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές διακρίσεις, όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και 
τα άτομα με αναπηρίες, για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, της 
προσχολικής ανάπτυξης και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του 
διαχωρισμού· να δώσει προτεραιότητα στην υιοθέτηση προσέγγισης δικαιοσύνης, 
λαμβανομένης υπόψη της συλλογικής και διαρθρωτικής φύσης των διακρίσεων εις 
βάρος των Ρομανί· τονίζει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 
μετά το 2020 θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αντιτσιγγανισμού, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υγείας και στον 
συνδυασμό στοχευμένης και γενικής προσέγγισης·

4. σημειώνει ότι, για να καταστεί η μελλοντική ενωσιακή διαδικασία ένταξης των Ρομανί 
επιτυχής και αξιόπιστη, απαιτείται μια θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης, μεταβαίνοντας 
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από την πατερναλιστική προσέγγιση στη μη πατερναλιστική προσέγγιση κατά την 
ανάπτυξη πολιτικών προς τους Ρομανί· τονίζει ότι οι εθνικές προσπάθειες για την 
ένταξη των Ρομανί θα πρέπει να εντατικοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· 
τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε όσα κράτη μέλη έχουν μεγάλο 
πληθυσμό Ρομανί, όπου μια αναποτελεσματική διαδικασία ένταξης των Ρομανί θέτει 
μακροοικονομικές προκλήσεις, εμβαθύνει τις περιφερειακές ανισότητες και, ως εκ 
τούτου, παρεμποδίζει την κοινωνική συνοχή της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η στήριξη της 
ΕΕ στις χώρες αυτές πρέπει να είναι στο ύψος των προκλήσεων και ότι πρέπει να 
αφιερωθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των 
μέτρων σε αυτές τις χώρες, είναι της άποψης ότι η πρόταση για τη στρατηγική για την 
περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια εξωτερική συνιστώσα 
όσον αφορά τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς και τις χώρες της 
γειτονίας, μέσω της οποίας η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει αυτές τις χώρες για την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την ένταξη των Ρομανί 
και να προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η 
στέγαση και η απασχόληση·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των βασικών χρηματοδοτικών 
μέσων και των μέσων πολιτικής της ΕΕ, αφενός, και αφετέρου των στόχων που 
συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την ένταξη των Ρομανί, όπως 
ορίζονται στην νομικά δεσμευτική πρόταση της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να 
κινητοποιήσει χρηματοδότηση για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των 
Ρομανί στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του 
σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι οντότητες οι οποίες 
εμπλέκονται σε πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις κατά των Ρομανί ή λαμβάνουν 
αποφάσεις ή θέτουν σε εφαρμογή μέτρα για τον σκοπό αυτό, δεν θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις χώρες της διεύρυνσης να προσαρμόσουν τους 
υφιστάμενους γενικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και να εξασφαλίσουν την 
ευελιξία τους για τη μικτή χρήση των κονδυλίων στις κοινότητες Ρομανί με την παροχή 
πρόσβασης στις πληροφορίες, την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την 
παροχή τεχνικής βοήθειας και εγγυήσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης· είναι της άποψης ότι οι πόροι συχνά δαπανώνται 
αποτελεσματικότερα σε τοπικό επίπεδο από τις τοπικές κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ, 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια που χορηγούνται απευθείας σε 
αυτές και να μεριμνήσει για τη συμμετοχή τοπικών εκπροσώπων των Ρομανί στην 
υλοποίηση· είναι της άποψης ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών των Ρομανί και υπέρ των Ρομανί, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
πιο ευέλικτες απαιτήσεις συγχρηματοδότησης, δεδομένου ότι πολλές ΜΚΟ, ιδίως από 
το τοπικό επίπεδο, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρουν οι ίδιες  
οικονομικά, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση των ΜΚΟ βάσης σε 
πόρους της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανησυχίες 
σχετικά με τον ολοένα συρρικνούμενο χώρο της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών 
σε ορισμένα κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επιδημία του 
κορονοϊού μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές στα προγράμματα για τα δικαιώματα και 
τις αξίες στο ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τις κοινότητες Ρομανί και 
έτσι θα επηρεάσουν και την προσέγγιση των κοινοτήτων Ρομανί· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτόν τον κίνδυνο·  
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6. καλεί τα κράτη μέλη να συμπληρώνουν τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για να 
βελτιώσουν την κατάσταση των Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν το επίπεδο 
χρηματοδότησης που απαιτείται για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την 
ένταξη των Ρομανί και να δηλώσουν το διαθέσιμο χρηματικό ποσό από τον εθνικό 
προϋπολογισμό και τον ενωσιακό προϋπολογισμό για τα εν λόγω μέτρα· 

7. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν καλύτερες μεθοδολογίες χαρτογράφησης για 
τις περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομανί και ενισχυμένους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς στις οικείες περιφερειακές και τοπικές δομές ανάπτυξης που να δίνουν τη 
δυνατότητα πιο στοχευμένων επενδύσεων στις περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομανί 
και καλύτερης συμπερίληψης των κοινοτήτων Ρομανί στην εκτέλεση των κονδυλίων 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που διατίθενται φτάνουν στους Ρομανί και ότι 
δαπανώνται όπως πρέπει και χωρίς καταχρήσεις·

Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

8. επισημαίνει την ανάγκη για συστηματική συλλογή έγκυρων αναλυτικών δεδομένων, 
ανά εθνοτική ομάδα και φύλο, ώστε να υποβοηθείται η ανάλυση αναγκών και πλαισίου, 
να επικουρείται ο καθορισμός στόχων και δεικτών αντικτύπου προκειμένου να 
διασφαλίζεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιστοίχιση των αναγκών με τον 
προγραμματισμό και την κατάρτιση προϋπολογισμού, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και 
σε επίπεδο ΕΕ· δίνει έμφαση στη σημασία της αξιολόγησης επιπτώσεων με τη μέθοδο 
του αντιπαραδείγματος, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των πλαισίων 
πολιτικής και της εφαρμογής τους στην πράξη· υπενθυμίζει ότι το χάσμα μεταξύ της 
φιλοδοξίας και της ικανότητας των υφιστάμενων υποδομών να επιτύχουν 
αποτελέσματα αποτελεί σημαντικό περιορισμό, λόγω της έλλειψης σχεδιασμού με βάση 
δεδομένα, ανεπαρκούς προϋπολογισμού και της εμφάνισης νέων απρόβλεπτων 
αναγκών·

9. υπενθυμίζει ότι το 2016 το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 
της προόδου των ΕΣΕΡ αποτέλεσαν σημαντική πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη στα 
οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει καινοτόμες 
προσεγγίσεις προσανατολισμένες στα αποτελέσματα και βασιζόμενες σε δεδομένα ως 
άμεση συνεισφορά στην επόμενη γενιά προγραμμάτων·

10. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για μια κοινή μεθοδολογία 
συλλογής και δημοσίευσης δεδομένων σχετικά με την ισότητα, με ανάλυση ανά 
εθνοτική καταγωγή, όπως ορίζεται στην οδηγία της ΕΕ για τη φυλετική ισότητα, η 
οποία να είναι εθελοντική, ανώνυμη και να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τον αυτοπροσδιορισμό και τη διαβούλευση με τις σχετικές 
κοινότητες, προκειμένου να λαμβάνονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σύμφωνα 
με τα σχετικά εθνικά νομικά πλαίσια και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη τεκμηριωμένων πολιτικών, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και των μέτρων που λαμβάνονται και τον 
εντοπισμό διαρθρωτικών προβλημάτων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για να 
καθορίσουν δείκτες αναφοράς και να κατευθύνουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων 
πολιτικής· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί ένα ακριβέστερο προφίλ 
του πληθυσμού Ρομανί και των αναγκών τους, μεταξύ άλλων και στις υποψήφιες 
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χώρες· υπογραμμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων θα ήταν καίριας σημασίας στο πλαίσιο αυτό·

Ίση συμμετοχή των Ρομανί στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εθνικές στρατηγικές 
ένταξης

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό χωρίς αποκλεισμούς για να 
διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
εμπειρογνωμόνων και μελών της κοινότητας από όλα τα επίπεδα, τόσο Ρομανί όσο και 
υποστηρικτών των Ρομανί, με μετατόπιση από μια πατερναλιστική προσέγγιση σε μια 
μη πατερναλιστική, συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στη συζήτηση 
προσανατολισμού και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την διαπαιδαγώγηση ψηφοφόρων και την εκλογική συμμετοχή μεταξύ των 
Ρομανί·

13.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια Ειδική Ομάδα Ρομανί σε επίπεδο ΕΕ για να 
διευκολύνει την ένταξη των Ρομανί σε διάφορους τομείς πολιτικής και την ενδυνάμωση 
των Ρομανί, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων όλων των φορέων που 
εμπλέκονται στη διαχείριση και την εφαρμογή των ενωσιακών και των εθνικών 
πολιτικών για τους Ρομανί, με ουσιαστικό, αξιοπρεπή, αμερόληπτο, χωρίς 
αποκλεισμούς και διαφανή τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο κατά τη 
χάραξη των δικών τους εθνικών στρατηγικών ένταξης για τους Ρομανί μετά το 2020· 
τονίζει ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί συμφεροντούχοι, μεταξύ των οποίων ΜΚΟ, 
ακτιβιστές, τοπικοί εμπειρογνώμονες, περιφερειακοί εμπειρογνώμονες, μέλη της 
κοινότητας, άτομα που έχουν υποστεί αντιτσιγγανισμό πρέπει να συμμετέχουν ενεργά 
στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης και άλλων δημόσιων πολιτικών για τους Ρομανί, ανάγοντας τη συμμετοχή των 
Ρομανί σε δεσμευτικό κοινό πρότυπο ποιότητας για το μελλοντικό πλαίσιο και τις 
εθνικές στρατηγικές·

14. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομανί για 
την περίοδο μετά το 2020, συνοδευόμενες από ένα σφαιρικό κοινό πλαίσιο 
αξιολόγησης και με επαρκή προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι 
ενσωματωμένος στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς προϋπολογισμούς, θα 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και αξιολόγησης και θα αντικατοπτρίζει την 
κλίμακα των αναγκών κοινωνικής ένταξης των Ρομανί· τονίζει ότι, κατά την κατάρτιση 
των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών προϋπολογισμών, η ένταξη των Ρομανί 
πρέπει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού σε μια οριζόντια προσέγγιση στις εθνικές 
στρατηγικές τους για την ένταξη, σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις μια αξιολόγηση της 
προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων των εθνικών στρατηγικών ένταξης·

Αντιτσιγγανισμός και διατομεακές διακρίσεις

15. επαναλαμβάνει τη θέση του και τις συστάσεις που διατύπωσε με το ψήφισμά του της 
25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες 
άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού· 
δεδομένου ότι έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής περιορισμένα μέτρα, καλεί την Επιτροπή 



RR\1212515EL.docx 23/65 PE650.654v04-00

EL

να ενσωματώσει τις συστάσεις αυτές στην πρότασή της της ΕΕ για την ισότητα, την 
ένταξη, τη συμμετοχή των Ρομανί και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, ιδίως 
τις συστάσεις που αφορούν τον αντιτσιγγανισμό, την αλήθεια και τη συμφιλίωση, 
καθώς αυτές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας· απορρίπτει σθεναρά το πολιτικό αφήγημα και τον 
λαϊκισμό που αποσκοπούν στην προώθηση κυβερνητικών πολιτικών οι οποίες 
ενθαρρύνουν τον αντιτσιγγανισμό, μετατρέπουν τους Ρομανί σε εξιλαστήρια θύματα 
και προάγουν τις διακρίσεις ή τον διαχωρισμό τόσο άμεσα όσο και έμμεσα· είναι της 
άποψης ότι οι εν λόγω πολιτικές ενέργειες δεν αντιβαίνουν μόνο στα εθνικά 
συντάγματα, αλλά και στα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες, όπως κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλαμβάνει άμεση δράση 
κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει όταν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του δικαίου 
της ΕΕ·

16. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τον αντιτσιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού κατά των Ρομανί·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον αντιτσιγγανισμό στους 
βασικούς τομείς της πρότασης για την περίοδο μετά το 2020 έναντι των Ρομανί και 
ζητεί αποτελεσματικά ευρωπαϊκά και εθνικά νομοθετικά μέτρα και μέτρα πολιτικής για 
την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις χώρες της 
διεύρυνσης· θεωρεί ότι η καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού είναι οριζόντιο ζήτημα 
και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι οι νέες τεχνολογίες που σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής 
του νόμου δεν δημιουργούν κινδύνους διακρίσεων για φυλετικές και εθνοτικές 
μειονότητες· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω το έργο των εθνικών 
φορέων ισότητας (ΕΦΕ) στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του μελλοντικού πλαισίου 
πολιτικής· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή να αναπτύξει ισχυρότερες συνέργειες 
μεταξύ των εθνικών φορέων ισότητας και των εθνικών σημείων επαφής για τους 
Ρομανί προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αντιτσιγγανισμός· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ουσιαστική ανεξαρτησία, την εντολή και τους απαραίτητους πόρους 
των φορέων ισότητας προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν τα 
καθήκοντά τους στον τομέα της προώθησης και της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και των Ρομανί· είναι της άποψης ότι οι φορείς ισότητας 
είναι οι κατάλληλοι οργανισμοί για τη συλλογή δεδομένων και την καταγραφή των 
τάσεων όσον αφορά τον αντιτσιγγανισμό και τη διοχέτευσή τους στο ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ισότητα 
ενώπιον του νόμου για τους Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τους 
Ρομανί από απειλές ακροδεξιών ομάδων, να διερευνήσουν περιπτώσεις αστυνομικής 
βίας και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των Ρομανί στις δυνάμεις επιβολής του νόμου 
και στις δυνάμεις ασφαλείας·

19. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές και να αναπτύξουν 
προγράμματα κατάρτισης των αστυνομικών δυνάμεων κατά της δυσανάλογης 
ποινικοποίησης των Ρομανί, των διακρίσεων λόγω εθνοτικού χαρακτηρισμού, των 
υπερβολικών διαδικασιών ελέγχου στον δρόμο, των αναίτιων εφόδων σε καταυλισμούς 
Ρομανί, της αυθαίρετης δήμευσης και καταστροφής περιουσίας, της υπερβολικής 
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χρήσης βίας κατά τη σύλληψη, των επιθέσεων, απειλών, εξευτελιστικής μεταχείρισης, 
σωματικής κακοποίησης και στέρησης δικαιωμάτων κατά την ανάκριση και την 
κράτηση από την αστυνομία, της ανεπαρκούς αστυνόμευσης σε περιπτώσεις 
εγκλημάτων που διαπράττονται κατά ατόμων Ρομανί, όπου παρέχεται ελάχιστη ή 
μηδενική συνδρομή, προστασία (όπως στις περιπτώσεις εμπορίας ή για τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας) ή έρευνα στην περίπτωση εγκλημάτων που καταγγέλλονται 
από Ρομανί (ιδιαίτερα εγκλημάτων μίσους)· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
η πλήρης διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων θα αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές· 
καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν κατάλληλα ένδικα μέσα·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα 
με τις οποίες το φαινόμενο της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο απαιτεί περαιτέρω 
ανάλυση και δράση με σκοπό τη θέσπιση ρυθμίσεων και την εύρεση νέων τρόπων 
καταπολέμησης της ρητορικής αυτού του είδους, όπως εναλλακτικό αφήγημα και 
τεχνολογίες επαλήθευσης των γεγονότων·

21. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική πρακτική εφαρμογή και 
επιβολή της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και της απόφασης-πλαισίου για τον 
ρατσισμό και την ξενοφοβία προκειμένου να καταπολεμήσουν τον συνεχιζόμενο 
αντιτσιγγανισμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να 
επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη της ισότητας στην ΕΕ· 

22. καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους στο πλαίσιο της 
εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ιδίως σε σχέση με την 
παρακολούθηση της κατάστασης των θιγόμενων Ρομανί θυμάτων και την παροχή 
δικαστικής συνδρομής·

23. υπενθυμίζει την υποχρέωση που υπέχουν τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας για τη 
φυλετική ισότητα να ορίσουν ειδικό φορέα για την προώθηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής· 

24. είναι της άποψης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση σχετικά με 
την κατάσταση και τα δικαιώματα των ατόμων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις για 
πολλαπλούς λόγους στην ΕΕ, ιδίως των γυναικών, των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των ατόμων 
με αναπηρίες·

25. υπενθυμίζει τον κρίσιμο ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη μείωση των αντιτσιγγανικών 
συμπεριφορών μέσω της άνευ διακρίσεων κάλυψης των μειονοτήτων·

Υγεία

26. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των Ρομανί 
σε υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες· 
επαναλαμβάνει ότι βασικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες υγείας —τόσο της φυσικής πρόσβασης όσο και της άρσης των άυλων 
φραγμών της προκατάληψης και του ρατσισμού·
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27. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για τη βελτίωση της γενικής 
κατάστασης της υγείας των κοινοτήτων Ρομανί μέσω αγωγής σε θέματα υγείας και 
σεξουαλικής αγωγής, κινητών δραστηριοτήτων ελέγχου της υγείας σε διαχωρισμένους 
χώρους, εκστρατειών εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και μέσω 
κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των κοινωνικών λειτουργών 
σχετικά με τη διαφορετικότητα, η οποία συμβάλλει στην προσαρμογή των συστημάτων 
υγείας της ΕΕ στη διαφορετικότητα· 

28. καταδικάζει έντονα τον εθνοτικό διαχωρισμό που υφίστανται οι γυναίκες Ρομανί στις 
εγκαταστάσεις  υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν αμέσως κάθε μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων υγειονομικής περίθαλψης 
για μητέρες·

29. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα 
για όλα τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, μεταξύ άλλων μέσω 
της θέσπισης αποτελεσματικών συστημάτων αποζημίωσης·

Δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις τέχνες, τη γλώσσα και τον πολιτισμό 
των Ρομανί

30. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ή υποπρογράμματα που 
θα είναι συμπληρωματικά προς τα μέτρα των κρατών μελών για στοχευμένη και 
προσαρμοσμένη στήριξη στην ποιοτική εκπαίδευση για μαθητές Ρομανί από την ηλικία 
των 3 ετών και άνω, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση 
σε υφιστάμενες και μελλοντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, όπως το Erasmus +, η Εγγύηση για τα Παιδιά 
ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +·

31. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών 
επιτεύχθηκε περιορισμένη μόνο πρόοδος στην εκπαίδευση κοινωνικά μειονεκτούντων 
παιδιών Ρομανί, ιδίως λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης και του 
αντιτσιγγανισμού, εξαιτίας των οποίων το χάσμα μεταξύ μαθητών και φοιτητών Ρομανί 
και μη Ρομανί όσον αφορά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα παραμένει μεγάλο· 
υπενθυμίζει ότι η παροχή στα παιδιά Ρομανί μιας ισότιμης αρχής στη ζωή είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να σπάσει ο κύκλος της μεταβίβασης της φτώχειας από γενιά 
σε γενιά· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση σε όλους 
τους τομείς πολιτικής και να θέσουν ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών 
Ρομανί στα θεματολόγια των κυβερνήσεων·

32. συνιστά η εκπαίδευση ευάλωτων μαθητών Ρομανί να ξεκινά το συντομότερο δυνατόν, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους, μέσω της ένταξής τους 
σε ισότιμες, οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές και προγράμματα με στόχο τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των Ρομανί σε εγκαταστάσεις φύλαξης παιδιών, σχολεία 
και πανεπιστήμια, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την προσωπική και 
επαγγελματική εξέλιξη, και υπενθυμίζει ότι οι εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως οι 
αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες, είναι εξαιρετικά μέσα για την ένταξη·

33. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την επαρκή χρηματοδότηση 
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των ΜΚΟ που παρέχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, δεδομένου ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες έχουν καθοριστική σημασία για τη δημιουργία περιβάλλοντος και 
συνθηκών όπου τα παιδιά από κάθε υπόβαθρο θα έχουν ίσες ευκαιρίες· θεωρεί ότι η 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών έχει επίσης καθοριστική 
σημασία στο πλαίσιο αυτό·

34. εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το υψηλό επίπεδο διαχωρισμού των παιδιών 
Ρομανί στα σχολεία και για την πρακτική, η οποία εισάγει διακρίσεις, της τοποθέτησης 
παιδιών Ρομανί σε σχολεία για παιδιά με διανοητικές αναπηρίες, πρακτικές που 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί επιτακτικά από τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να δώσουν τέλος στις πρακτικές αυτές σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία κατά των διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν 
προτεραιότητα σε μέτρα για την εξάλειψη κάθε μορφής διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομανί σε σχολεία ή σε τάξεις σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου του 2013, την 
εφαρμογή ευρέος φάσματος μέτρων στα οποία θα συμμετέχουν ενεργά τοπικοί 
συμφεροντούχοι, ιδίως γονείς και παιδιά Ρομανί, καθώς και κοινοτικές οργανώσεις και 
με την ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

35. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία και οι επιθεωρήσεις τηρούν 
πραγματικά την οικεία νομική υποχρέωση κατάργησης του σχολικού διαχωρισμού και 
επίσης να δεσμευτούν για την ετήσια συλλογή και δημοσίευση στοιχείων σχετικά με 
την κατάσταση του σχολικού διαχωρισμού σε όλες τις βαθμίδες, μεταξύ άλλων με την 
επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν συμμορφώνονται · καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, όπως η δημιουργία, η ενδυνάμωση και η διάθεση πόρων 
σε μια υπουργική επιτροπή για την εξάλειψη του διαχωρισμού, προκειμένου να 
στηριχθούν τα σχολεία που επιθυμούν να εξαλείψουν τον διαχωρισμό και να 
επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται (τροπ. 251)· υπενθυμίζει ότι η 
Επιτροπή έχει κινήσει τρεις διαδικασίες επί παραβάσει λόγω του διαχωρισμού παιδιών 
Ρομανί· εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει σημειωθεί καμία βελτίωση παρά τις 
προσπάθειες της Επιτροπής· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω 
μέτρα και να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις, εάν είναι αναγκαίο, στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

36.  υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη να συμμετέχουν οι γονείς Ρομανί σε κάθε στάδιο 
της σχολικής φοίτησης των παιδιών τους. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
προγράμματα με στόχο την εμπλοκή των γονέων Ρομανί στην σχολική φοίτηση των 
παιδιών τους και στην εκπαιδευτική και προσωπική τους ανάπτυξη· τονίζει ότι η 
ικανότητα των κρατών μελών να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των γονέων Ρομανί 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πολυάριθμους παράγοντες, τόσο κοινωνικούς όσο και 
οικονομικούς, και ζητεί ειδική στήριξη –όσον αφορά την ακεραιότητα της υγείας, τη 
σχολική σίτιση και την προμήθεια ειδών ένδυσης– για οικογένειες Ρομανί που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές, ιατρικές ή στεγαστικές δυσκολίες· εκτιμά ότι 
θα πρέπει να σχεδιαστούν νέες ευκαιρίες για τα παιδιά που εγκατέλειψαν το σχολείο 
και/ή είναι αναλφάβητα και στερούνται βασικές δεξιότητες, προκειμένου να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στο πλαίσιο αυτό· 

37. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών 
Ρομανί σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων με μάθηση μέσω κοινωφελούς 
εργασίας και με την παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
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προωθήσουν με διαρθρωτικά μέτρα τον σεβασμό της διαφορετικότητας, τη 
διαπολιτισμική κατανόηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
των τακτικών σχολικών προγραμμάτων και των μέσων ενημέρωσης· και να 
συμπεριλάβουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ηγεσία και τη δημοκρατική αγωγή του 
πολίτη, καθώς και την ιστορία των Ρομανί στα σχολικά τους προγράμματα, καθώς και 
να διαδώσουν και να επεκτείνουν τα πανεπιστημιακά προγράμματα Ρομανί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

38. καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν νόμους και μέτρα πολιτικής προκειμένου να 
διασφαλιστούν ένδικα μέσα για όλα τα παιδιά Ρομανί τα οποία, λόγω λανθασμένης 
διάγνωσης, τοποθετήθηκαν σε ειδικά σχολεία ή σε τάξεις αποκλειστικά για Ρομανί και 
σε σχολεία βάσει εθνοτικής καταγωγής και, συνεπώς, στερήθηκαν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους και ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση και καλές θέσεις εργασίας· 

39. είναι της γνώμης ότι η COVID-19 κατέστησε αναγκαία την ενεργό χρήση τεχνολογιών 
και μεθόδων πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)· τονίζει, ωστόσο, ότι η πανδημία 
αποκάλυψε ανεπαρκή ετοιμότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς πολλές 
οικογένειες με καταγωγή Ρομανί και τα σχολεία τους δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία 
και δεξιότητες ΤΠΕ και συχνά δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ηλεκτρική ενέργεια 
και ψηφιακή σύνδεση· θεωρεί ότι η κατοχή συσκευής ΤΠΕ αποτελεί τον καθοριστικό 
παράγοντα στην ψηφιακή εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια δεξαμενή εργαλείων ΤΠΕ και να τα διανέμει στις πιο ευάλωτες 
οικογένειες και παιδιά, ώστε να τους παράσχει τα βασικά εργαλεία για την εξ 
αποστάσεως μάθηση και να τα προετοιμάσει για την ψηφιακή εποχή· θεωρεί ότι η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι δεξιότητες ΤΠΕ αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 
επικείμενης ψηφιακής εποχής για κάθε πολίτη και ότι, συνεπώς, είναι επίσης 
απαραίτητα στοιχεία για την ενδυνάμωση των Ρομανί· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να εισαγάγει τις διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο στην 
πρόταση για την περίοδο μετά το 2020· καλεί τα κράτη μέλη να προσθέσουν δεξιότητες 
ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών τους από μικρή ηλικία και να επενδύσουν σε 
προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά Ρομανί·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία των 
Ρομανί στα σχολικά προγράμματα διδασκαλίας, στα μουσεία και σε άλλες μορφές 
πολιτιστικής και ιστορικής έκφρασης και να αναγνωρίσουν τη συμβολή του πολιτισμού 
των Ρομανί ως μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν συνεκτικά και συνεπή μέτρα, με κατάλληλους προϋπολογισμούς, για να 
ενισχύσουν, να στηρίξουν και να προωθήσουν τις τέχνες και τον πολιτισμό των Ρομανί, 
να μελετήσουν και να διατηρήσουν την υλική και άυλη κληρονομιά του παραδοσιακού 
πολιτισμού των Ρομανί και να αναβιώσουν και να προαγάγουν τις παραδοσιακές τέχνες 
τους·

Ποιοτική και προσιτή στέγαση, περιβαλλοντική δικαιοσύνη

41. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς αυτήν οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να έχουν πρόσβαση 
στα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν 
στις πολιτικές τους τις συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στην έκθεση με τίτλο «ECSR The right to 
affordable housing: Europe’s neglected duty» (ΕΕΚΔ - Το δικαίωμα στην οικονομικά 
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προσιτή στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της Ευρώπης), με ιδιαίτερη αναφορά στη 
διασφάλιση να συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 
31 του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση προκειμένου να εξαλειφθεί η υπερβολική επιβάρυνση των δαπανών στέγασης, 
ιδίως για τις περιθωριοποιημένες ομάδες·

42. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι Ρομανί εγγράφονται δεόντως στα μητρώα 
και διαθέτουν έγραφα ταυτότητας και πιστοποιητικά γεννήσεως και ότι η (έγγειος και 
ακίνητη) περιουσία τους καταχωρίζεται επίσης και να εξασφαλίσουν πιο ευέλικτες 
νομικές και διοικητικές διαδικασίες στο μέλλον·

43. καλεί τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19 
στις υπερπλήρεις κατοικίες των Ρομανί όπου επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες 
στέγασης, με τη νομιμοποίηση των άτυπων καταυλισμών τους, με την επένδυση σε 
υποδομές και σε βελτιώσεις των κατοικιών για τους προσφάτως νομιμοποιημένους 
άτυπους καταυλισμούς·  

44. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένο μηχανισμό για να διασφαλίσουν την 
αποτροπή των διακρίσεων και των καταχρήσεων εις βάρος των Ρομανί στον τομέα της 
στέγασης και την επιβολή σχετικών κυρώσεων, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 
αστεγίας και να προσφέρουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους καταυλισμού για 
Ρομανί χωρίς μόνιμη κατοικία· καλεί τα κράτη μέλη να αποτρέψουν περαιτέρω 
αναγκαστικές εξώσεις Ρομανί διασφαλίζοντας ότι οι πρακτικές αυτές θα 
πραγματοποιούνται πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές, ευρωπαϊκό και 
εθνικό δίκαιο, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχεται στους 
ενδιαφερόμενους έγκαιρη προειδοποίηση και επαρκής ενημέρωση και επισημαίνει ότι 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εξώσεις χωρίς την παροχή υποκατάστατης, 
οικονομικά προσιτής και ποιοτικής στέγασης σε ένα μη διαχωρισμένο περιβάλλον, το 
οποίο θα έχει πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες· τονίζει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για 
δημόσιες επενδύσεις, προκειμένου να ξεπεραστεί ο διαχωρισμός· καλεί τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την άρση του χωρικού διαχωρισμού, επισημαίνει ότι η γεωγραφική 
απομόνωση και ο στεγαστικός διαχωρισμός κρατούν τα μέλη των εθνοτικών 
μειονοτήτων μακριά από αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα από τα προσόντα 
τους· σημειώνει ότι η εύρεση λύσεων στις εξώσεις με τη συμμετοχή διάφορων θεσμών 
είναι καθοριστικής σημασίας και ότι, παράλληλα, οι δράσεις με αντικείμενο τη στέγαση 
των Ρομανί θα πρέπει να ενσωματώνονται σε ευρύτερες εθνικές δραστηριότητες και 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης ή 
παροχής βοήθειας·

45.  υπενθυμίζει ότι οι συνέπειες της επιδημίας Covid-19 γίνονται κυρίως αισθητές στους 
πιο στερημένους, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων Ρομανί σε όλη την ΕΕ και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινότητες των Ρομανί υφίστανται 
περαιτέρω διακρίσεις και περιθωριοποιούνται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού· 
καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έκτακτα μέτρα, στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-
19, για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού, επαρκούς αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και 
απαραίτητων υποδομών σε φτωχές κοινότητες Ρομανί· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν πλήρως τους καταυλισμούς των Ρομανί στα μέτρα απολύμανσης, να 
απαγορεύσουν την ακύρωση βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιδότησης του κόστους κατανάλωσης για τα 
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πλέον ευάλωτα άτομα και εκείνα που έχουν απωλέσει εισοδήματα ή το ενδεχόμενο 
παγώματος των πληρωμών μέχρι το τέλος της περιόδου του σχεδίου ανάκαμψης, να 
παράσχουν οικονομική στήριξη σε μόνους γονείς/μόνες μητέρες για τη φροντίδα των 
παιδιών, τις πληρωμές μισθωμάτων και τις λοιπές δαπάνες του νοικοκυριού, με σκοπό 
την ελάφρυνση των οικονομικών δυσχερειών, ιδίως υπό το φως των απωλειών θέσεων 
εργασίας·

46. ζητεί την εφαρμογή σε όλη την ΕΕ της Σύμβασης του Århus η οποία συνδέει τα 
περιβαλλοντικά δικαιώματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά να ενσωματωθούν 
οι περιβάλλοντικές αδικίες στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020 και καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις διάφορες μορφές περιβαλλοντικών διακρίσεων·

Γυναίκες και κορίτσια Ρομανί

47. τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη διάσταση του φύλου και σε πολιτικές 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και να καταπολεμηθεί η βία 
(συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων)· καλεί μετ’ επιτάσεως όσα κράτη 
μέλη δεν το έχουν ακόμη πράξει, να κυρώσουν επειγόντως τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης· σημειώνει ότι οι μελλοντικές πολιτικές θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν αυτές τις διαφορές και να τις αντιμετωπίζουν παρέχοντας στις γυναίκες 
Ρομανί συγκεκριμένες παρεμβάσεις και συγκεκριμένες μορφές στήριξης· τονίζει ότι, 
επειδή συχνά υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά 
μέτρα για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών Ρομανί·  

48. καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις τοπικές αρχές και, όπου είναι σκόπιμο, τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των γυναικών Ρομανί, μέσω 
των γυναικείων οργανώσεων, των ΜΚΟ των Ρομά και των σχετικών συμφεροντούχων, 
στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των ΕΣΕΡ 
και να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ των φορέων για την ισότητα των φύλων, των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των στρατηγικών κοινωνικής 
ένταξης, ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στις κοινότητες και να διασφαλιστεί η 
ευαισθησία στις τοπικές συνθήκες·

49. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου σχετικά με 
τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στις εθνικές στρατηγικές τους 
για την ένταξη και ότι σε κάθε ενότητα των εν λόγω στρατηγικών εφαρμόζονται μέτρα 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου με στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της διάστασης της ισότητας των φύλων, ιδίως στην κατανομή των 
κονδυλίων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα πλαίσιο της ΕΕ για 
τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, τα οποία τονίζουν ότι «σε όλες τις πολιτικές 
και δράσεις για την προώθηση της ένταξης των Ρομανί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
διάσταση του φύλου»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν κατά 
πόσον οι πολιτικές επιτυγχάνουν τις επιθυμητές βελτιώσεις για τα κορίτσια και τις 
γυναίκες Ρομανί, και να αναλάβουν δράση, εάν υπάρχει έλλειψη προόδου· 

50. καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μέτρα για τη στήριξη των γυναικών Ρομανί 
προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό και τις δυνατότητές τους ως 
ανεξάρτητες, χειραφετημένες ενεργές πολίτισσες με αυτοπεποίθηση· καλεί τα κράτη 
μέλη να επεκτείνουν τα συστήματα υγείας και σχολικής διαμεσολάβησης για Ρομανί σε 
όλες τις κοινότητες Ρομανί και να τα καταστήσουν υποχρεωτικά, να διασφαλίσουν έναν 
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διαμεσολαβητή για κάθε 500 άτομα και να τα εφοδιάσουν με κατάλληλη 
χρηματοδότηση και υποστήριξη, με την εξασφάλιση ενός περισσότερου κομβικού 
ρόλου των διαμεσολαβητών στη διαδικασία ένταξης·

51. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν με σαφέστερο τρόπο τα 
κορίτσια και τις γυναίκες Ρομανί, με ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της «Εγγύησης για τους νέους»·

52. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τηρούνται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών Ρομανί, και ότι – επίσης μέσω εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης – οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομανί έχουν επίγνωση των 
δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τις διακρίσεις, και την περαιτέρω καταπολέμηση των 
πατριαρχικών και σεξιστικών παραδόσεων·

Ποιοτικές υπηρεσίες απασχόλησης

53. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ποιοτικές υπηρεσίες απασχόλησης για τους 
νέους Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια· 

54. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές και 
πρότυπα για πολιτικές προσλήψεων χωρίς διακρίσεις για τα κράτη μέλη και τους 
εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για την έγκριση σχεδίων ισότητας σε 
εταιρικό επίπεδο και σε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και για την υλοποίηση ειδικών 
ομάδων προώθησης της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων με στόχο 
την καταπολέμηση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και της αρνητικής 
συμπεριφοράς, καθώς και την πρόληψη των διακρίσεων στις προσλήψεις, τις 
διαδικασίες προαγωγής, τις αποδοχές και την πρόσβαση σε κατάρτιση· επισημαίνει ότι 
αυτά τα σχέδια δράσης για την ισότητα θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για την 
προώθηση της εθνοτικής και πολιτισμικής πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, για την 
κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών κατά του ρατσισμού, συναφών διακρίσεων και 
φαινομένων παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, για την παρακολούθηση και 
επανεξέταση των διαδικασιών πρόσληψης, ανέλιξης και διατήρησης του εργατικού 
δυναμικού ανά τομέα ισότητας, προκειμένου να εντοπιστούν πρακτικές άμεσων ή 
έμμεσων διακρίσεων και να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα για τη μείωση των 
ανισοτήτων σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
συλλέγονται δεδομένα για την ισότητα σύμφωνα με τα πρότυπα περί ιδιωτικότητας και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

55. τονίζει ότι τα πλέον κρίσιμα σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον τομέα της 
απασχόλησης των Ρομανί είναι η αποτελεσματική μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
ανοικτή αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι 
διάφορες μορφές αδήλωτης εργασίας, οι διακρίσεις από τους εργοδότες, η αντιστοίχιση 
της ζήτησης εργατικού δυναμικού με την προσφορά εργασίας·

56. καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή της σχετικά με την έγκριση σχεδίου 
δράσης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
ενσωματώσει το θέμα της ένταξης των Ρομανί ως δείκτη στον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη  να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, δίκαιες αποδοχές και συνθήκες εργασίας για 
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τους Ρομανί, και να εγγυηθούν ότι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών 
υπηρεσιών είναι επαρκή, προσβάσιμα και χρησιμοποιούνται από όλους τους πιθανούς 
δικαιούχους, και ότι περιλαμβάνουν καθολική υγειονομική κάλυψη χωρίς διακρίσεις, 
καθώς και συστήματα ελάχιστου εισοδήματος και συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

°

° °

57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων 
χωρών, στα υποεθνικά κοινοβούλια και τα συμβούλια των κρατών μελών και των 
υποψήφιων χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΗΕ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση 
των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη
(2020/2011(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Tomáš Zdechovský

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 57 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και 
με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
είναι ουσιώδης για την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων που 
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως είναι τα άτομα καταγωγής Ρομανί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επικροτούμε θερμά τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει 
ένα ενισχυμένο ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο μετά το 2020 για την ισότητα των Ρομά, 
την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης, 
από την οποία περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην ΕΕ και χαρακτηρίζονται όχι μόνο από 
εθνοτική αλλά και μεγάλη κοινωνικοοικονομική πολυμορφία, ενώ αντιμετωπίζουν και 
πολλαπλές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 80 % των Ρομά ζουν κάτω 
από το όριο του κινδύνου φτώχειας της χώρας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά (εκ των οποίων το 56 % είναι άνδρες και το 29 % γυναίκες) έχουν κάποια 
μορφή αμειβόμενης απασχόλησης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 70 % 
το 20151· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50 % των Ρομά ηλικίας 6 έως 24 ετών δεν φοιτούν 

1 Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά - 2019, που δημοσίευσε η 
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στο σχολείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), σε σύγκριση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 12 %2· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο ποσοστό 
των Ρομά ΕΕΑΚ είναι ένας τομέας όπου η κατάσταση είχε επιδεινωθεί το 2016 σε 
σύγκριση με το 20113·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και η κατάσταση των παιδιών και νέων 
Ρομά είναι δύο βασικοί τομείς για την ένταξη και τη συμπερίληψη των Ρομά, οι οποίοι 
δεν τυγχάνουν επαρκούς αντιμετώπισης ούτε σε ενωσιακό επίπεδο ούτε σε επίπεδο 
κρατών μελών4· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντική μερίδα Ρομά γυναικών ζει σε 
επισφαλή κατάσταση και βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση λόγω των διαθεματικών 
διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να 
διασφαλίζεται και να καλλιεργείται σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων η 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης, οι αποδοχές, η 
επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και η αλλαγή, οι προοπτικές και η εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες διαβίωσης των Ρομά, το επίπεδο της σχολικής 
τους εκπαίδευσης και η κατάσταση της υγείας τους καθορίζουν την 
κοινωνικοοικονομική θέση τους και τη θέση τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι Ρομά συχνά αντιμετωπίζουν έναν φαύλο κύκλο φτώχειας, αποκλεισμού, 
χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και χαμηλού επιπέδου προσόντων, που τους εμποδίζει 
να βρουν σταθερή απασχόληση, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίμονες κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες και οι ανισότητες στην υγεία, καθώς και οι διάφορες μορφές διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της αθιγγανοφοβίας και των ηλικιακών διακρίσεων, φέρνουν 
τους Ρομά, και ιδίως τους ηλικιωμένους, σε ευάλωτη κατάσταση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των διαρθρωτικών διακρίσεων εις βάρος των 
Ρομά, μεταξύ άλλων στους τομείς προτεραιότητας της εκπαίδευσης, της απασχόλησης 
και της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και στέγαση, καθώς και η σημαντική 
βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, εξαρτώνται από την αύξηση του 
κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου στα περιβάλλοντα όπου υπάρχουν κοινότητες 
Ρομά και από μια μακροπρόθεσμη, πολυμερή προσέγγιση της ένταξης των Ρομά, με την 
ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Ρομά σε όλα τα στάδια·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων στον τομέα της ισότητας αναφέρεται σε 
όλους τους τύπους αναλυτικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί η 
συγκριτική κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν 
διακρίσεις, για να σχεδιαστούν δημόσιες πολιτικές που συμβάλλουν στην προώθηση 
της ισότητας και για να εκτιμηθεί η υλοποίησή τους, και διενεργείται με βάση 
συγκεκριμένα στοιχεία και όχι απλές εικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή των 
εν λόγω δεδομένων (δηλαδή δεδομένων που αποκαλύπτουν την εθνοτική καταγωγή ή 

Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου [COM(2019)0406], σ. 3.
2 COM(2019)0406, σ. 4.
3 Μέτρα για την ένταξη των Ρομά που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά (NRIS), SWD (2019) 320 final, μέρος 1/2, σ. 18.
4 Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που βασίζονται σε μελλοντοστραφείς πτυχές της αξιολόγησης του πλαισίου της 
ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, Εξέταση της πολυμορφίας του πληθυσμού των Ρομά σε μια 
πρωτοβουλία της ΕΕ μετά το 2020 για την ισότητα και την ένταξη των Ρομά, Ιανουάριος 2020, σ. 16.
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τη θρησκεία) απαιτεί την αποκλειστική συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων 
που συλλέγονται και συχνά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αντιπαραθέσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που απαγορεύεται ρητά είναι η κατάρτιση προφίλ με 
βάση τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, όταν τα άτομα προσδιορίζονται, χωρίς τη 
συναίνεσή τους, με βάση τις αντιλήψεις τρίτων ή με βάση γενικεύσεις που βασίζονται 
στη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή την εθνική προέλευση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες εξακολουθούν 
να υφίστανται διακρίσεις όταν υποβάλλουν αίτηση για θέσεις εργασίας ή ακόμη και 
όταν ήδη εργάζονται, και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλότεροι μισθοί, η έλλειψη επαγγελματικών 
προοπτικών, οι επισφαλείς και δύσκολες συνθήκες εργασίας, τα εμπόδια στην 
επαγγελματική ανέλιξη, τα φαινόμενα παρενόχλησης και οι καταχρηστικές απολύσεις 
είναι ορισμένοι μόνο από τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται οι διακρίσεις 
αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνοτικές μειονότητες είναι πιο πιθανό να έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε εργασιακά δικαιώματα και σε προστασία της απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνοτική καταγωγή φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο στην 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην 
επαγγελματική ανέλιξη·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη οι κοινότητες των Ρομά, ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική 
Ευρώπη, ζουν στην πλειονότητά τους σε διαχωρισμένους καταυλισμούς, συχνά σε 
περιοχές με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αποκλεισμένες από την κοινωνία και 
αντιμέτωπες με προβλήματα χωρικού διαχωρισμού, ακατάλληλες συνθήκες και 
διαγενεακά μεταβιβαζόμενη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση 
της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου, για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για 
την ένταξη των Ρομά [COM(2019)0406], το ένα τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν είχε 
τρεχούμενο νερό, μόνο λίγο περισσότερο από το 50 % είχε τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου, και το 78 % των Ρομά ζούσε σε υπερπλήρεις κατοικίες το 2016· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στα 10 άτομα ζει σε κατοικία χωρίς ηλεκτρισμό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα και τους δείκτες 
αποτελεσμάτων από αντιπροσωπευτικές έρευνες εννέα κρατών μελών της ΕΕ, η 
κατάσταση στον τομέα της στέγασης παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ίδια την περίοδο 
μεταξύ 2011 και 2016, με λίγες μόνο βελτιώσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε 
ύδρευση και βασικές παροχές σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χωρικός διαχωρισμός παραμένει μία από τις βασικές 
προκλήσεις στον τομέα της στέγασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % των Ρομά 
υφίσταται διακρίσεις όταν προσπαθεί να αγοράσει ή να μισθώσει κατοικία, και δεν 
γνωρίζει επαρκώς τα δικαιώματά του όσον αφορά την ισότητα5· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η απουσία τίτλων ιδιοκτησίας και προσωπικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικό 
γέννησης και δελτίο ταυτότητας, αποτελεί εμπόδιο για την απόκτηση πρόσβασης σε 
στέγαση, δημόσιες υπηρεσίες ή βασικές υπηρεσίες κρατικών ενισχύσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει αυξήσει τις δυσκολίες για τους Ρομά, 
καθώς οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης έχουν επηρεάσει τον 
πληθυσμό των Ρομά, ειδικότερα δε τις γυναίκες, και έχουν βαθύνει τις υφιστάμενες 
ανισότητες σε όλους τους τομείς προτεραιότητας όσον αφορά την ένταξη των Ρομά· 

5 COM(2019)0406.
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λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν τις 
αρνητικές συνέπειες της κρίσης COVID-19, και θα έχουν μειωμένη πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, κοινωνικές παροχές —συμπεριλαμβανομένων 
των επιδομάτων ανεργίας— ή σε άλλα μέτρα που έχουν ως στόχο να μετριάσουν τον 
αντίκτυπο του κορονοϊού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλιπείς υποδομές μεταφορών και οι ανεπάρκειες σε ό,τι 
αφορά δημόσιους διοικητικούς φορείς και υπηρεσίες, ειδικότερα δε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα υψηλής ποιότητας και παροχή υγειονομικής περίθαλψης, επιδεινώνουν τις 
περιφερειακές ανισότητες και την γκετοποίηση·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά είναι μία από τις μεγαλύτερες μειονοτικές ομάδες 
στην Ευρώπη που αντιμετωπίζει τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, διαρθρωτικών 
διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι δεν τηρούνται τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους, ιδίως δε τα οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα· σημειώνει με 
λύπη ότι, παρά την οικονομική ευημερία στην ΕΕ, και παρά το πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και το ταμείο συνοχής —μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά—, η συνολική κατάσταση 
των Ρομά στην ΕΕ παραμένει στάσιμη, και η πρόοδος στους τομείς της στέγασης, της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης είναι περιορισμένη· 
καλεί τις τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά· καλεί την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα και να 
θεσπίσει μια πολιτική ενσωμάτωσης των Ρομά σε όλα τα επίπεδα των πολιτικών, των 
προγραμμάτων και των σχεδίων της, προκειμένου να αποτραπούν οι διακρίσεις και να 
διευκολυνθεί η ένταξη των Ρομά στις κοινωνίες μας· καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια διαθεματική και πολυμερή προσέγγιση ως προς τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά, και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των Ρομά από 
το προπαρασκευαστικό στάδιο έως και το στάδιο εφαρμογής τους·

2. καλεί την Επιτροπή να ορίσει δεσμευτικούς στόχους, μέτρα και σκοπούς για τα κράτη 
μέλη, σαφές χρονοδιάγραμμα, αλλά και σαφείς και δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, 
καθώς και δείκτες επιτυχίας και επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του 
επόμενου πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν κατά προτεραιότητα τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά·

3. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ανάγκη, στην 
περίοδο μετά το 2020, για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση του αγώνα κατά της 
αθιγγανοφοβίας6· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν και να 
δεσμευτούν για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου, ολοκληρωμένου και δεσμευτικού 
στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την ισότητα των Ρομά, την κοινωνική και οικονομική 
δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας την περίοδο μετά το 2020, με 
συγκεκριμένους κοινούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ και ελάχιστα πρότυπα τα οποία τα 
κράτη μέλη μπορούν να θέσουν ως εθνικούς στόχους, και εφόσον οι ιδιαιτερότητες της 
κάθε χώρας είναι συναφείς, στον βαθμό που έχουν υψηλότερους στόχους σε σύγκριση 
με τα ελάχιστα πρότυπα, και να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει κατάλληλη μέριμνα για την 
καταπολέμηση των διαθεματικών διακρίσεων σε διάφορους τομείς, την ενσωμάτωση 

6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0075.
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της διάστασης του φύλου και μια προσέγγιση με ευαισθησία προς το παιδί·

4. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διαρρηχθεί ο φαύλος κύκλος της φτώχειας για τους 
θιγόμενους Ρομά, με τη λήψη αποτελεσματικών στοχευμένων μέτρων από τη μικρότερη 
δυνατή ηλικία, καθώς τα στοχευμένα μέτρα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης μπορούν να 
αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας· τονίζει 
την ανάγκη να ενισχυθεί η μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
υποστηριχθούν τα μέτρα αυτά με κοινωνικές επενδύσεις·

5. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα κράτη μέλη που έχουν σημαντικό πληθυσμό 
Ρομά και ιστορικό μάλλον αναποτελεσματικών μέτρων· τονίζει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρακολουθεί και να στηρίζει περισσότερο αυτά τα κράτη μέλη, καθώς και 
τις πολιτικές και τα μέτρα τους·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα για τους Ρομά 
χωρίς αποκλεισμούς —δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, στα κορίτσια και σε 
άτομα με αναπηρίες που υφίστανται διαθεματικές διακρίσεις— σε κάθε πτυχή της 
ζωής·

7. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την οδηγία του Συμβουλίου, της 2ας Ιουλίου 2008, 
για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
[COM(2008)0426]·

8. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την καταπολέμηση της 
φτώχειας —με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια—, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της αθιγγανοφοβίας, καθώς και την απαγόρευση των διακρίσεων, ως 
διαθεματικές διαστάσεις μέσω των τεσσάρων βασικών τομέων της στρατηγικής της ΕΕ 
για τους Ρομά και των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η ισότητα, οι ευκαιρίες βιώσιμης απασχόλησης, η εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς, η ποιοτική στέγαση και η επαρκής υγειονομική περίθαλψη συμβάλλουν 
στη συνολική βελτίωση της ευημερίας των Ρομά, καθώς και ότι το ζήτημα των 
πολλαπλών και διαθεματικών διακρίσεων, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
μια προσέγγιση με ιδιαίτερη ευαισθησία στο παιδί λαμβάνονται δεόντως υπόψη τόσο 
στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 όσο και στις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά· καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις 
κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην έγκριση, την αναθεώρηση και την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά, σύμφωνα με το στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020, και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω 
στρατηγικές συνδέονται στενά με τις κυρίαρχες πολιτικές·

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, εμπειρογνωμόνων και μελών της κοινότητας Ρομά, ιδίως όσων 
συμμετέχουν στη συζήτηση για τη χάραξη πολιτικών και στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

10. αναγνωρίζει ότι, για να διαφυλαχθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των 
Ρομά, θα πρέπει να εξεταστεί μια πιο σφαιρική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας θα 
ενισχυθεί η θεσμική αναγνώριση της μειονότητας των Ρομά ως κοινωνικού παράγοντα 
και η αποτελεσματική και οργανωμένη συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Ρομά, ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική 
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συμμετοχή τους στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη συμμετοχή 
των Ρομά ως δεσμευτικό κοινό πρότυπο ποιότητας για το μελλοντικό στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ και για τις εθνικές στρατηγικές, και να μεριμνήσει ώστε οι 
δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί μηχανισμοί να διασφαλίζουν ισότιμη και ποιοτική 
συμμετοχή·

11. επισημαίνει ότι η απασχόληση ανοίγει τον δρόμο προς την κοινωνική ένταξη, επομένως 
οι εθνοτικές μειονότητες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην 
αγορά εργασίας, η δε αρχή της «ίσης μεταχείρισης και ίσης αμοιβής για ίση εργασία» 
πρέπει να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους·

12. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές και 
πρότυπα για πολιτικές προσλήψεων χωρίς διακρίσεις για τα κράτη μέλη και τους 
εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για την έγκριση σχεδίων ισότητας σε 
εταιρικό επίπεδο και σε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και για την υλοποίηση ειδικών 
ομάδων προώθησης της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων με στόχο 
την καταπολέμηση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και της αρνητικής 
συμπεριφοράς, καθώς και την πρόληψη των διακρίσεων στις προσλήψεις, τις 
διαδικασίες προαγωγής, τις αποδοχές και την πρόσβαση σε κατάρτιση· επισημαίνει ότι 
αυτά τα σχέδια δράσης για την ισότητα θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για την 
προώθηση της εθνοτικής και πολιτισμικής πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, για την 
κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών κατά του ρατσισμού, συναφών διακρίσεων και 
φαινομένων παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, για την παρακολούθηση και 
επανεξέταση των διαδικασιών πρόσληψης, ανέλιξης και διατήρησης του εργατικού 
δυναμικού ανά τομέα ισότητας, προκειμένου να εντοπιστούν πρακτικές άμεσων ή 
έμμεσων διακρίσεων και να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα για τη μείωση των 
ανισοτήτων σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
συλλέγονται δεδομένα για την ισότητα σύμφωνα με τα πρότυπα περί ιδιωτικότητας και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

13. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ για τη συλλογή και ανάλυση 
αξιόπιστων και συγκρίσιμων αναλυτικών δεδομένων για την ισότητα, με σκοπό την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της απασχόλησης· 
προσθέτει ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες για την αγορά 
εργασίας που θα μετρούν την ισότητα, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος 
απασχόλησης μεταναστών και μειονοτικών ομάδων, με πλήρη σεβασμό των προτύπων 
περί ιδιωτικότητας και θεμελιωδών δικαιωμάτων·

14. επισημαίνει ότι τα πλέον κρίσιμα σημεία προς αντιμετώπιση στον τομέα της 
απασχόλησης των Ρομά είναι η αποτελεσματική μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
ανοικτή αγορά εργασίας, δεδομένου του υψηλού ποσοστού μη φοίτησης, κατ’ 
επανάληψη αποχής και εγκατάλειψης του σχολείου που επηρεάζουν τα παιδιά και τους 
νέους Ρομά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν τα αρνητικά στερεότυπα, 
που συχνά αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εύρεση εργασίας· επισημαίνει ότι 
είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι διάφορες μορφές αδήλωτης εργασίας, οι 
διακρίσεις από τους εργοδότες, η αντιστοίχιση της ζήτησης εργατικού δυναμικού με 
την προσφορά εργασίας, και τα αυξανόμενα ποσοστά των νέων Ρομά που βρίσκονται 
εκτός εκπαίδευσης·
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15. καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή της σχετικά με την έγκριση σχεδίου 
δράσης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
ενσωματώσει το θέμα της ένταξης των Ρομά ως δείκτη στον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ειδική προσοχή 
στον πληθυσμό των Ρομά, ώστε να αποτυπωθεί η ιδιαίτερη κατάστασή τους και να 
εξασφαλιστεί ότι θα έχουν ποιοτική απασχόληση, πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας, δίκαιες αποδοχές και συνθήκες εργασίας, και να εγγυηθούν ότι τα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών είναι επαρκή, προσβάσιμα και 
χρησιμοποιούνται από όλους τους πιθανούς δικαιούχους, και ότι περιλαμβάνουν 
καθολική υγειονομική κάλυψη χωρίς διακρίσεις, καθώς και συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος και συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

16. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν λάβει σειρά μέτρων για την προώθηση της 
σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά, για παράδειγμα με την παροχή δωρεάν γευμάτων 
και δωρεάν σχολικών βιβλίων στα σχολεία, καθώς και με την επέκταση της 
υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο και στην προσχολική εκπαίδευση από 
μικρότερη ηλικία για όλα τα παιδιά· τονίζει ότι οι εν λόγω ορθές πρακτικές θα πρέπει 
να συνεχιστούν·

17. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα καταγωγής Ρομανί που ασκούν 
δικαιώματα κινητικότητας έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις απαραίτητες 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο κράτος μέλος όπου διαμένουν· τονίζει ότι ούτε 
η φτώχεια ούτε το καθεστώς διαμονής οποιουδήποτε προσώπου θα έπρεπε να αποτελεί 
εμπόδιο για την πρόσβαση σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

18. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε μηχανισμούς παρακολούθησης της εργασίας και 
υποβολής καταγγελιών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκείς πόρους και είναι προσβάσιμοι και 
αποτελεσματικοί για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το 
καθεστώς διαμονής τους, με στόχο να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από αντίποινα 
των εργοδοτών και από επιβλαβείς συνέπειες, και να στηρίζονται οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών κατά την παροχή πληροφοριών στους εργαζόμενους σχετικά με 
τα δικαιώματά τους και τα μέσα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το σχέδιο ανάκαμψης και 
το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 θα 
συνδέονται στενά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη 
συμμετοχή των Ρομά, με τους δεσμευτικούς στόχους του και με την υλοποίησή τους 
από τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 
αναγκαία η συστηματική συλλογή έγκυρων δεδομένων ανά φύλο και ηλικία για την 
κατάρτιση ανάλυσης αναγκών και πλαισίου και για τον καθορισμό προσανατολισμού 
όσον αφορά τον καθορισμό στόχων και δεικτών αντικτύπου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιστοίχιση των αναγκών με τον 
σχεδιασμό και την κατάρτιση προϋπολογισμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο·

20. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν την άνιση κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν οι Ρομά σε ολόκληρη την ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+)· υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 4ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)7, το οποίο, στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο viiia), περιλαμβάνει ως ειδικό στόχο την καταπολέμηση των 
διακρίσεων κατά των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, και την 
προώθηση της κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης·

21. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τους δείκτες αντικτύπου όσον αφορά 
την ένταξη των Ρομά για την περίοδο 2014-2020 και να προσδιορίσει βέλτιστες 
πρακτικές και ελλείψεις· υπενθυμίζει ότι η παρακολούθηση της ένταξης των Ρομά 
προβλεπόταν να βελτιωθεί βάσει της επενδυτικής προτεραιότητας 9 (ii) του ΕΚΤ, των 
σχετικών ειδικών στόχων που ορίζονται στο ΕΚΤ και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς 
και με τη χρήση κοινού δείκτη αποτελεσμάτων του ΕΚΤ για τους συμμετέχοντες και 
ειδικών δεικτών και στόχων ανά πρόγραμμα·

22. συνιστά στην Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών και να παρακολουθεί την κατάσταση, προκειμένου να παρέχει 
τακτική αξιολόγηση·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν εκπροσώπους των 
κοινοτήτων των Ρομά, συμπεριλαμβανομένων νέων, στις διαδικασίες διαβούλευσης και 
λήψης αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

24. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων, των ισχυρών 
εταιρικών σχέσεων και της δέσμευσης των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως των 
τοπικών κοινοτήτων και των σχολικών επιθεωρήσεων, είναι καθοριστικός για τη 
βιωσιμότητα της ένταξης των Ρομά·

25. υπογραμμίζει την ανάγκη για επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις αρμόδιες 
κρατικές αρχές για την κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών Ρομά στα σχολεία, 
με την αύξηση της συμμετοχή τους σε όλο τον κύκλο ζωής της εκπαίδευσης και την 
εξασφάλιση της ίδιας ποιοτικής γενικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για όλους· 
εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η λανθασμένη διάγνωση των παιδιών 
Ρομά ως έχοντα ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί να αποτελεί συνήθη 
πρακτική που εισάγει διακρίσεις, με αποτέλεσμα δυσανάλογος αριθμός παιδιών Ρομά 
να φοιτά σε «ειδικά» σχολεία και, κατ’ επέκταση, να διαχωρίζεται από το σύστημα 
γενικής εκπαίδευσης και συχνά να λαμβάνει κατώτερη εκπαίδευση· υπενθυμίζει τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τις 
διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν κινηθεί κατά τριών κρατών μελών, και 
συγκεκριμένα της Τσεχίας (2014), της Σλοβακίας (2015) και της Ουγγαρίας (2016), 
λόγω σχολικών διακρίσεων εις βάρος των Ρομά· είναι της άποψης ότι τα τελευταία 
χρόνια δεν έχει σημειωθεί παρά ελάχιστη ή καμία βελτίωση, παρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα και τον 
αντίκτυπό τους στα παιδιά Ρομά και, αν κριθούν ανεπαρκή και όχι αρκετά 
αποτελεσματικά, να παραπέμψει τις υποθέσεις αυτές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

26. υπενθυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών Ρομά και η παρουσία 
τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς συμβάλλουν στη διαδικασία εξάλειψης του 
διαχωρισμού και ενθαρρύνουν τους Ρομά να φοιτούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα διά 

7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0350.
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βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων· συνιστά τη συνεχή κατάρτιση και 
απασχόληση Ρομά ώστε, ως μέντορες των νέων και εκπαιδευτικοί διαμεσολαβητές, να 
στηρίζουν τις μεταβάσεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αποτελέσουν οι Ρομά αντικείμενο ρητών στόχων στο πλαίσιο ενεργητικών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης για τη νεολαία, 
καθώς και ότι είναι αναγκαία η συστηματική παρακολούθηση και καταπολέμηση των 
διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τον χώρο εργασίας· 
ζητεί κατάρτιση για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σχετικά με τον τρόπο 
προσέγγισης και τη διαχείριση περιθωριοποιημένων ομάδων·

27. ζητεί τον επανασχεδιασμό της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), έτσι ώστε να 
καθιστά δυνατές και να προωθεί καινοτόμες μορφές γεωργικής εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών συνεταιρισμών για τις κοινότητες των Ρομά, και να 
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός δίκαιου, υγιούς και 
περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος τροφίμων· τονίζει ότι η εν λόγω δράση θα 
μπορούσε να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· ζητεί την προώθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον 
συγκεκριμένο τομέα μεταξύ των κρατών μελών·

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συντονισμένες προσεγγίσεις για 
την ένταξη των παιδιών Ρομά στην κοινωνία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα 
έγκριση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά στο ΕΚΤ+, με ειδικούς πόρους που θα 
στηρίξουν την έξοδο μιας γενιάς από τη φτώχεια·

29. υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και η έλλειψη 
βασικής ενημέρωσης για την υγεία οξύνουν τον εκτεταμένο διαχωρισμό των μαθητών 
Ρομά στο σχολείο· τονίζει ότι, εκτός από την εκτεταμένη αθιγγανοφοβία στις κοινωνίες 
όπου ζουν οι Ρομά, τα δομικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την 
εγγραφή στην προσχολική εκπαίδευση και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνιστούν τα 
βαθύτερα αίτια των χωριστών σχολείων και των διακρίσεων εις βάρος των παιδιών 
Ρομά, τα οποία οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο ανεργίας και φτώχειας· τονίζει ότι η 
αντιμετώπιση αυτών των βαθύτερων αιτίων, παράλληλα με την ευαισθητοποίηση για το 
συγκεκριμένο θέμα, είναι υψίστης σημασίας·

30. χαιρετίζει τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει νομοθετικά 
εργαλεία με σκοπό να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση μεταξύ της ποιότητας και της 
ισότητας της εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας παράλληλα εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς· 
σημειώνει ότι στόχος των εν λόγω μέτρων είναι η ένταξη των παιδιών Ρομά, καθώς και 
όλων των άλλων μειονεκτουσών ομάδων, όσο το δυνατόν περισσότερο στο 
εκπαιδευτικό σύστημα από την προσχολική εκπαίδευση έως την ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την προσωπική 
ανάπτυξη του παιδιού και την επαγγελματική του σταδιοδρομία·

31. υπενθυμίζει ότι η γενική άποψη σχετικά με τους διαμεσολαβητές Ρομά και τα 
προγράμματα στήριξης της υγείας είναι θετική, για παράδειγμα όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης της κοινότητας Ρομά σε υπηρεσίες υγείας, τη βελτίωση 
της πρόσβασής τους σε εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, και την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών υγείας των γυναικών Ρομά· υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα 
διαμεσολαβητών των Ρομά στον τομέα της υγείας στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη 
Σλοβακία αναβαθμίστηκαν από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, η δε αξιολόγησή τους 
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δείχνει θετικές αλλαγές (λ.χ. λιγότερες διακρίσεις από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας 
και μείωση των άλλων εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση στην υγεία, επιπλέον 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται στις κοινότητες)· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι η αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων δείχνει ότι είναι αναγκαίες η 
υιοθέτηση νέων και πιο αποτελεσματικών προσεγγίσεων και η μετάβαση από τους 
διαμεσολαβητές Ρομά σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζουν τις θεσμικές 
διακρίσεις σε ένα σύστημα8·

32. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η συμμετοχή των γονέων στις 
σχολικές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους 
όσον αφορά τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης, της εγγραφής και της φοίτησης 
των παιδιών στο σχολείο· σημειώνει με λύπη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, τα παιδιά 
Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση στην προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα· σημειώνει με λύπη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της απέχουν 
πολύ από την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ΕΕ για την ένταξη 
των Ρομά· 

33. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και οικονομικούς φορείς, εφαρμόζουν 
πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικές πολιτικές με επίκεντρο τους Ρομά και 
παρακολουθούν τα αποτελέσματά τους, χωρίς να αποκλείουν άλλες κοινωνικές ομάδες 
που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα προκειμένου να ξεπεραστούν τα 
στερεότυπα και η αθιγγανοφοβία στην αγορά εργασίας, να καταστεί προτεραιότητα για 
τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και τους εργοδότες η ενδυνάμωση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί παράλληλη στήριξη για την εύρεση εργασίας 
μέσω επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης με παροχή κατάρτισης στις ΤΠ 
και γλωσσικής κατάρτισης, και της προώθησης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων· 
τονίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για την προώθηση της 
απασχόλησης των Ρομά στη δημόσια διοίκηση και την προσέγγιση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·

34. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθείται η πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, 
στην ανώτερη εκπαίδευση, στη μαθητεία και στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ), προκειμένου να προαχθεί η οικονομική και κοινωνική ένταξή τους· 
είναι της άποψης ότι η ΕΕΚ δεν αναγνωρίζεται ακόμη επαρκώς ως προτεραιότητα και 
ως λύση που προσφέρει ένα μέσο κινητοποίησης και παροχής ευκαιριών για τους Ρομά· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης που απευθύνονται στους Ρομά αντανακλούν την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους, καθώς και τις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας· υπενθυμίζει ότι, λόγω 
της γήρανσης του πληθυσμού της, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, και για τον λόγο αυτόν, ο πληθυσμός των νέων Ρομά δεν θα πρέπει 
να θεωρείται εμπόδιο αλλά ευκαιρία και πιθανό εργατικό δυναμικό για το μέλλον· 
καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν την 
ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων για να δημιουργηθούν βιώσιμοι χώροι εργασίας για 
τους Ρομά, με έμφαση στις γυναίκες Ρομά·

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szira J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2019.
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35. επισημαίνει ότι οι Ρομά συχνά εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας ή υπό 
καθεστώς άτυπης απασχόλησης· πιστεύει ακράδαντα ότι το νέο μέσο προσωρινής 
στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
(SURE) θα πρέπει να εστιάσει στις πλέον ευάλωτες ομάδες στα κράτη μέλη·

36. καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει το δίκαιο της ΕΕ με το νομικό πλαίσιο του ΟΗΕ 
όσον αφορά το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και να διευρύνει την εφαρμοσιμότητα 
των οδηγιών σχετικά με το νερό, ώστε να συμπεριλάβουν προβλήματα που αφορούν 
την προσβασιμότητα και την προσιτότητα της παροχής νερού και των υπηρεσιών 
ύδρευσης· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει δείκτες και μηχανισμούς παρακολούθησης 
της κοινωνικής ισότητας όσον αφορά την πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση στα 
κράτη μέλη, να αναθέσει στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ την 
ετήσια συλλογή δεδομένων, και να διαθέσει κονδύλια για την καταπολέμηση της 
περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης για τις 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και για τις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις λόγω 
εθνοτικής καταγωγής·

37. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν το κοινό ως προς την ένταξη των Ρομά·

38. καλεί τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου 
COVID-19 στις υπερπλήρεις κατοικίες των Ρομά όπου επικρατούν απάνθρωπες 
συνθήκες στέγασης, με τη νομιμοποίηση των άτυπων καταυλισμών των Ρομά, με την 
επένδυση σε υποδομές και σε βελτιώσεις των κατοικιών για τους προσφάτως 
νομιμοποιημένους άτυπους καταυλισμούς, και με την παροχή επαρκών και κατάλληλων 
χώρων καταυλισμού για τους Ρομά χωρίς μόνιμη κατοικία· καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν, εναλλακτικά, μόνιμη, αξιοπρεπή, προσιτή και περιβαλλοντικά ασφαλή 
στέγαση, χωρίς διαχωρισμούς, για τους Ρομά που σήμερα ζουν σε άτυπους 
καταυλισμούς·

39. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έκτακτα μέτρα, στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19, για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού, επαρκούς αποχέτευσης, 
ηλεκτρισμού και απαραίτητων υποδομών σε φτωχές κοινότητες Ρομά· καλεί τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν πλήρως τους καταυλισμούς των Ρομά στα μέτρα απολύμανσης, 
να απαγορεύσουν την ακύρωση βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιδότησης του κόστους κατανάλωσης για 
τα πλέον ευάλωτα άτομα και εκείνα που έχουν απωλέσει εισοδήματα ή το ενδεχόμενο 
παγώματος των πληρωμών μέχρι το τέλος της περιόδου του σχεδίου ανάκαμψης, να 
παράσχουν οικονομική στήριξη στους μόνους γονείς/μόνες μητέρες για τη φροντίδα 
των παιδιών, τις πληρωμές μισθωμάτων και τις λοιπές δαπάνες του νοικοκυριού, με 
σκοπό την ελάφρυνση των οικονομικών δυσχερειών, ιδίως υπό το φως των απωλειών 
θέσεων εργασίας·

40. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κανένας Ρομά δεν θα μείνει στο περιθώριο 
λόγω της κρίσης COVID-19, παρέχοντας στήριξη στους ευάλωτους εργαζόμενους 
Ρομά, ιδίως δε στις γυναίκες και τους μόνους γονείς· επίσης, ενσωματώνοντας ειδικές 
διατάξεις και δείκτες για τους Ρομά κατά την υλοποίηση των ευρωπαϊκών μέσων 
προσωρινής στήριξης [π.χ. του SURE και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (FEAD)]·
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41. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία για τη φυλετική ισότητα9 παρέχει προστασία και 
εγγυήσεις για την ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την παροχή αυτών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, η οποία αποτελεί 
πρωτίστως αρμοδιότητα των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων· επισημαίνει ότι 
η παραβίαση των δικαιωμάτων των Ρομά στη στέγαση και η παροχή σε αυτούς 
ελλιπούς πρόσβασης σε στέγαση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της υγείας, και 
επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική ένταξη εν γένει· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική μεταφορά αυτής της οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο και η σωστή εφαρμογή της·

42. τονίζει ότι, στον τομέα των στοχευμένων παρεμβάσεων σε θέματα στέγασης, είναι 
σημαντική η καθιέρωση μιας συμμετοχικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει εξαρχής 
τους Ρομά· προτείνει οι πολιτικές στέγασης να βασίζονται στην ιδέα του επιμερισμού 
του κόστους ή της συνεισφοράς των δικαιούχων για τη στέγαση και τις υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, ώστε οι δικαιούχοι Ρομά να μπορούν να οργανωθούν για να 
αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των 
καταυλισμών τους10·

43. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εξάλειψη του χωρικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στέγασης, 
με σκοπό να μειώσουν και να αποτρέψουν τις αναγκαστικές εξώσεις, να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα των αστέγων και να παράσχουν επαρκείς και κατάλληλους 
χώρους καταυλισμού για τους Ρομά χωρίς μόνιμη κατοικία· επισημαίνει ότι η 
γεωγραφική απομόνωση και ο στεγαστικός διαχωρισμός κρατούν τα μέλη των 
εθνοτικών μειονοτήτων μακριά από αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα από τα 
προσόντα τους· σημειώνει ότι η εύρεση λύσεων στις εξώσεις με τη συμμετοχή 
διάφορων θεσμών είναι καθοριστικής σημασίας και ότι, παράλληλα, οι δράσεις με 
αντικείμενο τη στέγαση των Ρομά θα πρέπει να ενσωματώνονται σε ευρύτερες εθνικές 
δραστηριότητες και νομοθετικές πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε προγράμματα 
κοινωνικής στέγασης ή παροχής βοήθειας· επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται εξώσεις χωρίς την παροχή εναλλακτικής τυπικής, προσιτής και 
ποιοτικής στέγης σε περιβάλλον όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός, με πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες· τονίζει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις, 
προκειμένου να ξεπεραστεί ο διαχωρισμός·

44. καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρονται στις γεωγραφικές ανισότητες, στον οικιστικό 
διαχωρισμό και στην πλήρη έκταση των πολλαπλών μειονεκτημάτων κατά τον 
σχεδιασμό, τη στόχευση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων για την 
ένταξη των Ρομά, καθώς η εδαφική προσέγγιση μπορεί να είναι σημαντική για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής ένταξης· συνιστά στα κράτη μέλη 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, 
εγκαταστάσεις υγιεινής και συστήματα αποχέτευσης, και για την πραγμάτωση του 
δικαιώματος σε επαρκές βιοτικό επίπεδο, καθώς και του δικαιώματος σε υγιεινό και 
ασφαλές περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 

9 Άρθρο 3 εδάφιο 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, ΕΕ L 
180 της 19.7.2000, σ. 22.
10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion, Joint Research Center, 2019, Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ενσωμάτωση πολιτικών για την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας σε όλες τις μορφές 
της και να αναγνωρίσουν το φαινόμενο των περιβαλλοντικών διακρίσεων ως ειδική 
μορφή έκφρασης της αθιγγανοφοβίας· συνιστά να ενσωματωθεί το περιβάλλον στο 
πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020 και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις 
διάφορες μορφές περιβαλλοντικών διακρίσεων·

45. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την ευθυγράμμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του ΕΚΤ+ και όλων 
των ταμείων της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027 με τις εθνικές στρατηγικές για την 
ένταξη των Ρομά και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να δηλώνουν δημοσίως το ποσοστό των εθνικών τους προϋπολογισμών 
που διατίθεται για τον σκοπό αυτόν και να δημοσιεύουν κατάλογο των 
χρηματοδοτούμενων έργων·

46. καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης κατά τη μίσθωση κατοικίας ή κατά την υποβολή 
αίτησης για θέση εργασίας· υπενθυμίζει, συνεπώς, την υποχρέωση που υπέχουν τα 
κράτη μέλη βάσει της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα να ορίσουν ειδικό φορέα για την 
προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
ανεξαρτησία, τους πόρους, την εντολή και τις εξουσίες των εθνικών τους φορέων 
ισότητας, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά των διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών διακρίσεων, εις βάρος των Ρομά, με την 
εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με πρότυπα για τους φορείς ισότητας11·

47. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της στέγασης και των αστέγων, 
μέσω μέτρων όπως η δημιουργία αποθέματος κοινωνικής στέγασης, η προώθηση της 
πρόσβασης στην κοινωνική στέγαση χωρίς διακρίσεις ή η υποστήριξη επιτυχημένων 
έργων όπως μικροδάνεια για οικογένειες Ρομά· επισημαίνει τη φιλόδοξη προσέγγιση 
των πρωτοβουλιών που δίνουν προτεραιότητα στη στέγαση για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων· συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο μετάβασης από το κλιμακωτό μοντέλο της παροχής υπηρεσιών σε 
υπηρεσίες που δίνουν έμφαση στη στέγαση, οι οποίες συμπληρώνουν την παροχή 
στέγασης με συνοδευτική στήριξη που περιλαμβάνει στοιχεία απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, υγείας και ανάπτυξης της κοινότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
στοχοθετήσουν πολιτικές οι οποίες υποστηρίζουν άτομα που αντιμετωπίζουν φτώχεια, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε κανονικές αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να στοχεύσουν 
ειδικότερα στη νεολαία, ώστε να ολοκληρώνουν οι νέοι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

48. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων12 εισήχθη ειδική 
προτεραιότητα χρηματοδότησης για τους Ρομά και ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
σχετικά με την ένταξη των Ρομά αποτέλεσαν προϋπόθεση για τη χορήγηση κονδυλίων 
για την προώθησή της· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγγυηθούν ότι οι 

11 ΕΕ L 167 της 4.7.2018, σ. 28.
12 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 9.2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
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αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα έργα προς όφελος των Ρομά σε τοπικό 
επίπεδο13, ανεξάρτητα από την κατηγορία της περιφέρειας· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την υλοποίηση των στρατηγικών στο πλαίσιο τακτικών συναντήσεων με 
τα κράτη μέλη και να δημοσιεύει εκθέσεις για την κατανομή των κονδυλίων προς αυτή 
την κατεύθυνση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις αιτίες των χαμηλών ποσοστών 
απορρόφησης σε ορισμένα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στην ειδική του έκθεση14·

49. σημειώνει με λύπη τον αδύναμο σύνδεσμο μεταξύ των διαθέσιμων εργαλείων 
χρηματοδότησης και των στρατηγικών σχεδίων και των στόχων που σχετίζονται με την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και ένταξη των Ρομά· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και εποπτείας, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια για τα βασικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που καλύπτονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ), δαπανώνται όπως πρέπει και δεν τυγχάνουν καταχρήσεων· τονίζει ότι η 
παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να προβλεφθούν και να 
μετριαστούν πιθανοί κίνδυνοι για την επιτυχή υλοποίηση κάθε παρέμβασης, και ότι θα 
στηρίξει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες πολιτικής με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία και 
τον πιο αποτελεσματικό καθορισμό στόχων και διάθεση πόρων· υπενθυμίζει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε το 2016 ότι οι πόροι των ΕΔΕΤ κατανεμήθηκαν 
μεταξύ των κρατών μελών βάσει δεικτών οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη συνάφεια με τον 
πληθυσμό των Ρομά, και εξέφρασε την άποψη ότι οι δείκτες αυτοί δεν συνιστούν το 
πλέον κατάλληλο μέσο καθορισμού των ποσών χρηματοδότησης που θα πρέπει να 
διαθέτει η ΕΕ στο εκάστοτε κράτος μέλος για την ένταξη των Ρομά· δίνει έμφαση στη 
σημασία της αξιολόγησης επιπτώσεων με τη μέθοδο του αντιπαραδείγματος, 
προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των πλαισίων πολιτικής και της εφαρμογής 
τους στην πράξη·

50. είναι της άποψης ότι η ενσωμάτωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό θέμα, καθώς 
τα στοχευμένα μέτρα από μόνα τους δεν μπορούν να είναι αρκετά αποτελεσματικά· 
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για περαιτέρω ενσωμάτωση των πτυχών της ένταξης 
των Ρομά στα μέτρα των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών·

51. αναγνωρίζει ότι η μεταφορά των παρεμβάσεων από τη μία χώρα στην άλλη δεν είναι 
μηχανική διαδικασία· ενώ οι στόχοι, οι μέθοδοι εργασίας και τα εργαλεία μπορούν να 
μεταφερθούν, οι στρατηγικές και οι διαδικασίες πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές 
συνθήκες, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τη θεσμική ικανότητα, τη στήριξη των 
διάφορων παραγόντων ή το τοπικό πλαίσιο· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να χρησιμοποιούν ορθά την αξιολόγηση επιπτώσεων με τη μέθοδο του 
αντιπαραδείγματος και να συγκρίνουν και να επεξηγούν τα διάφορα αποτελέσματα των 
κρατών μελών·

52. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δεδομένα και την 
έρευνα, με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό και την κατανόηση των διασταυρούμενων 
διακρίσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί τις πολυδιάστατες πτυχές της 

13 Mirga-Kruszelnicka, Anna, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, Ιούνιος 2017, σ. 17.
14 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση αριθ. 14/2016, «Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η 
χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία 
δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες», 2016.
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φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις κοινότητες των Ρομά, με τη χρήση του 
συνδυαστικού δείκτη AROPE (σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού) στη 
Eurostat·

53. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις με προσανατολισμό 
στον αντίκτυπο και με βάση τα δεδομένα, οι οποίες θα αξιοποιηθούν άμεσα στην 
επόμενη γενιά προγραμμάτων (πρόγραμμα InvestEU για την περίοδο 2021-27 και 
προγραμματισμός του ΕΚΤ+) και στρατηγικών (ιδίως της στρατηγικής της ΕΕ για την 
ισότητα και την ένταξη των Ρομά την περίοδο μετά το 2020)·

54. υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες της πανδημίας της νόσου COVID-19 πλήττουν κυρίως 
τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων των Ρομά σε ολόκληρη την 
Ευρώπη· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει στις άμεσες ανάγκες των πολιτών της, 
παρέχοντας γρήγορες και ικανοποιητικές απαντήσεις στα υφιστάμενα προβλήματα, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της ΕΕ, 
αλλά και να εφαρμοστούν οι αξίες της ΕΕ, ιδίως η αλληλεγγύη· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στην κατάσταση 
των κοινοτήτων των Ρομά και να εξετάσουν τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη ενίσχυση του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, προκειμένου να στηριχθούν αυτοί που το 
χρειάζονται περισσότερο· σημειώνει με λύπη ότι η πανδημία COVID-19 ενδέχεται να 
οδηγήσει σε περικοπές στο επόμενο ΠΔΠ 2021-2027, γεγονός που θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν τις 
κοινότητες των Ρομά και θα επηρεάσει κατά συνέπεια τις δραστηριότητες προβολής 
τους.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: 
καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην 
Ευρώπη
(2020/2011(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Peter Pollák

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 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. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών 
επιτεύχθηκε περιορισμένη μόνο πρόοδος στην εκπαίδευση των κοινωνικά 
μειονεκτούντων παιδιών Ρομά, ιδίως λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης και της 
αθιγγανοφοβίας, εξαιτίας των οποίων το χάσμα μεταξύ μαθητών και φοιτητών Ρομά και 
μη Ρομά όσον αφορά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα παραμένει ευρύ· υπενθυμίζει ότι η 
παροχή στα παιδιά Ρομά μιας ισότιμης αρχής στη ζωή είναι ουσιαστικής σημασίας για 
να σπάσει ο κύκλος της μεταβίβασης της φτώχειας από γενιά σε γενιά· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση σε όλους τους τομείς πολιτικής 
και να θέσουν ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στα κυβερνητικά 
θεματολόγια, προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη φτώχεια, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και την αθιγγανοφοβία που τα εν λόγω παιδιά βιώνουν·

2. υπενθυμίζει ότι οι μαθητές Ρομά είναι πολίτες της ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, έχουν τα 
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, και θα πρέπει να τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες και 
φοίτηση σε κανονικά, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, σε κάθε βαθμίδα· υπενθυμίζει ότι, παρά την υφιστάμενη νομοθεσία και 
τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, η πρακτική του διαχωρισμού των μαθητών Ρομά σε 
συγκεκριμένα σχολεία ή τάξεις, ακόμα και στο πλαίσιο των κανονικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων, εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη σε ορισμένα κράτη μέλη· επιμένει ότι 
θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές στρατηγικές εξάλειψης του 
διαχωρισμού, με βάση τα κριτήρια αναφοράς για την εξάλειψη του διαχωρισμού και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς, ιδίως από τα κράτη μέλη της ΕΕ με σημαντικό πληθυσμό Ρομά· 
υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών Ρομά στην εξάλειψη του διαχωρισμού στην 
εκπαίδευση είναι ουσιώδης και τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό με σκοπό την αποτελεσματική εξάλειψη της αθιγγανοφοβίας στον 
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εκπαιδευτικό τομέα·

3. συνιστά, δεδομένης της σημασίας που έχει η υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση, η οποία είναι γνωστό ότι σχετίζεται με καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα και αποτελεί τη βάση της μετέπειτα κοινωνικής ένταξης, η εκπαίδευση 
ευάλωτων μαθητών Ρομά να πρέπει να ξεκινά το συντομότερο δυνατόν, κατά 
προτίμηση στην ηλικία των τριών ετών, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων 
συνθηκών σε κάθε κράτος μέλος, μέσω της ένταξής των εν λόγω μαθητών σε 
οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες προσχολικής 
εκπαίδευσης και φύλαξης παιδιών· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικές και προγράμματα με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των Ρομά σε εγκαταστάσεις φύλαξης παιδιών, σχολεία και πανεπιστήμια, γεγονός που 
αποτελεί προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, και υπενθυμίζει 
ότι οι εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως οι αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 
είναι εξαιρετικά μέσα για την ένταξη·

4. επιμένει ότι τα παιδιά Ρομά θα πρέπει να παραμένουν στην εκπαίδευση μέχρι την 
ολοκλήρωση τουλάχιστον της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· για τον σκοπό 
αυτό, προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση ώστε οι 
γενικές εκπαιδευτικές πολιτικές να ενισχύουν τις ικανότητες των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών να ανταποκρίνονται δεόντως στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών 
Ρομά· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη στρατηγική της με σκοπό την περαιτέρω 
μείωση του αριθμού των παιδιών Ρομά που εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα 
και την αποφυγή της επανάληψης τάξεων, ιδίως μέσω της ανάλυσης των μέτρων με το 
υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας, της διευκόλυνσης όσον αφορά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και της προώθησης των επιτυχιών των 
Ρομά στο πρόγραμμα Erasmus+· τονίζει την ανάγκη παροχής οικογενειακής 
υποστήριξης και κατάλληλης κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, καθώς και πρώιμης, 
τακτικής και έγκαιρης στήριξης στους μαθητές και τους φοιτητές Ρομά, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωσχολικής μάθησης·

5. προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ των διαφόρων 
εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, επίσης έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της 
παροχής επαρκούς καθοδήγησης σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, και 
προγραμμάτων στήριξης, καθώς και καθοδήγησης για τη μετάβαση από το σχολείο 
στην επαγγελματική ζωή, και χρηματοδοτικής βοήθειας, όπως υποτροφιών, 
επιχορηγήσεων και δανείων, προκειμένου οι νεαροί Ρομά να αποκτούν τα 
επαγγελματικά προσόντα –όπως και τις ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες– που 
χρειάζονται για αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας·

6. υπενθυμίζει την επιτακτική ανάγκη συμμετοχής των γονέων Ρομά σε κάθε στάδιο της 
σχολικής φοίτησης των παιδιών τους· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
προγράμματα με στόχο την εμπλοκή των γονέων Ρομά στην σχολική φοίτηση των 
παιδιών τους και στην εκπαιδευτική και προσωπική τους ανάπτυξη· τονίζει ότι η 
ικανότητα των κρατών μελών να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των γονέων Ρομά 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πολυάριθμους παράγοντες, τόσο κοινωνικούς όσο και 
οικονομικούς, και ζητεί ειδική στήριξη –όσον αφορά την ακεραιότητα της υγείας, τη 
σχολική σίτιση και την προμήθεια ειδών ένδυσης– για οικογένειες Ρομά που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές, ιατρικές ή στεγαστικές δυσκολίες·
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7. τονίζει ότι οι μαθητές Ρομά πλήττονται δυσανάλογα από τα μέτρα που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, λόγω του γεγονότος ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των μαθητών αυτών ζει σε φτωχές και περιθωριοποιημένες γειτονιές και 
δεν διαθέτει κανένα μέσο πρόσβασης σε εξ αποστάσεως μάθηση ή εκπαίδευση στο 
σπίτι· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αποφύγουν τη συνολική εκπαιδευτική κατάρρευση 
για τα παιδιά Ρομά και να διασφαλίσουν ότι τα τελευταία επωφελούνται από την ίδια 
ποιοτική εκπαίδευση με τους υπόλοιπους μαθητές·

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία 
των Ρομά στα σχολικά προγράμματα ως στρατηγική για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, τη μείωση των αρνητικών στάσεων έναντι των ατόμων καταγωγής Ρομανί 
και την ενίσχυση της κοινωνικοπολιτιστικής τους ένταξης.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: 
καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην 
Ευρώπη
(2020/2011(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lívia Járóka

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης 
και ότι στην ΕΕ ζουν περίπου έξι εκατομμύρια άνθρωποι καταγωγής Ρομανί, η 
πλειονότητα των οποίων είναι υπήκοοι κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 
«Ρομά» περιλαμβάνει διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Ρομά, οι Τσιγγάνοι, οι 
Πλανόβιοι, οι Μανούχηδες, οι Ασκάλι, οι Σίντι και οι Μπόιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κάθε πρόσωπο στην ΕΕ έχει εξίσου δικαίωμα και καθήκον να καταστεί πλήρες, ενεργό 
και ολοκληρωμένο μέλος της κοινωνίας, ενώ τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι 
Ρομά εξακολουθούν να στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους στην Ευρώπη και 
περίπου το 80% των ατόμων καταγωγής Ρομανί ζουν κάτω από το όριο του κινδύνου 
φτώχειας της χώρας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αποτελούν μέρος του 
πολιτισμού και των αξιών της Ευρώπης και έχουν συμβάλει στον πολιτιστικό πλούτο, 
την ποικιλομορφία, την οικονομία και την κοινή ιστορία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η προστασία και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με εθνικές 
μειονότητες στα κράτη μέλη διαδραματίζει καίριο ρόλο στην κοινωνική συνοχή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα καταγωγής Ρομανί πρέπει να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν πλήρως και να έχουν πραγματικό λόγο στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, 
την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασής 
τους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια καταγωγής Ρομανί υφίστανται 
συχνά συνδυασμένες διακρίσεις που σχετίζονται με τον ρατσισμό κατά των Ρομά και 
τον σεξισμό, καθώς και επιβλαβή στερεότυπα, τόσο από την κοινωνία εν γένει όσο και 
εντός των κοινοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν μία από τις πλέον 
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μειονεκτούσες ομάδες στα κράτη μέλη, ζουν σε ανεπαρκείς οικισμούς με άνιση 
πρόσβαση και ειδικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, την εργασία, τις υπηρεσίες υγείας, 
την ύδρευση και την αποχέτευση, και συγκαταλέγονται στις ομάδες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία COVID-19·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα των Ρομά αποτελεί μειονότητα σε κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, λόγω της άνισης πρόσβασης στην εκπαίδευση ή των 
χαμηλών επιπέδων εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την έλλειψη των προσόντων που 
απαιτούνται στην αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, την επιδείνωση της ποιότητας 
διαβίωσης και της κατάστασης της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός 
απουσιών, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και το ποσοστό των νέων που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) μεταξύ των Ρομά 
είναι πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο, με το 68% των Ρομά να εγκαταλείπει πρόωρα 
την εκπαίδευση σε αντίθεση με τον στόχο του 10% για τους νέους που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο στην Ευρώπη για το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 18% 
των παιδιών καταγωγής Ρομανί συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη υποστήριξη της εκπαίδευσης, 
σχεδιασμό σταδιοδρομίας και αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των επαγγελματιών στην 
εκπαίδευση έναντι των μαθητών Ρομά, προκειμένου να υποστηρίξουν τις 
επαγγελματικές τους δεξιότητες και την πρόσβασή τους στην εργασία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά το 72% των νέων γυναικών καταγωγής Ρομανί 
ηλικίας 16 έως 24 ετών είναι ΕΕΑΚ, έναντι 55% των νέων ανδρών καταγωγής Ρομανί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 28% του συνόλου των γυναικών καταγωγής Ρομανί που 
ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας EU-MIDIS II ανέφεραν ότι η κύρια 
δραστηριότητά τους είναι η «οικιακή εργασία», έναντι 6% για το σύνολο των ανδρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία αυτή είναι υψηλή για τις γυναίκες καταγωγής 
Ρομανί σε σύγκριση με τις γυναίκες του γενικού πληθυσμού1· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα έμφυλα στερεότυπα, οι παραδόσεις και οι πατριαρχικές δομές βλάπτουν γυναίκες και 
άνδρες, εμποδίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων, ενώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποτέ ως δικαιολογία για τη βία ή την 
καταπίεση: λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαίδευση που 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου με σκοπό την αντιμετώπιση των στερεοτύπων 
από μικρή ηλικία είναι ζωτικής σημασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Ρομά 
ανεξαρτητοποιούνται και δημιουργούν οικογένεια σε πολύ νεαρή ηλικία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι νεαρές γυναίκες Ρομά με οικογένειες που ζουν σε ανεπαρκείς οικισμούς 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και περιθωριοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το φαινόμενο αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και να αντιμετωπιστεί μέσω μέτρων 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, από κοινού με τους Ρομά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για στοχευμένες και ευαίσθητες ως προς το φύλο επενδύσεις 
για νέες γυναίκες και άνδρες καταγωγής Ρομανί που παντρεύονται, εγκαταλείπουν το 
σχολείο και αρχίζουν εργασία σε νεαρή ηλικία, με αποτέλεσμα να απασχολούνται σε 
θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης με ελάχιστες ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή συμβουλών, ο ρόλος της οικογένειας και η γνώση 
σχετικά με τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα όσον αφορά τη στήριξη 
των νέων οικογενειών καταγωγής Ρομανί είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας και 

1 Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, FRA (2016).
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απαιτείται ένα πολιτισμικά ευαίσθητη εργασία, βασισμένη στη βαθιά γνώση των 
πολιτιστικών διαφορών και των διαφορών στις παραδόσεις μεταξύ του πολιτισμού των 
Ρομά και της επικρατούσας κουλτούρας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες καταγωγής Ρομανί διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και σοβαρής στέρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν έχουν πρόσβαση σε στέγαση και εκπαίδευση, απασχολούνται σε σημαντικά 
χαμηλότερες θέσεις απασχόλησης τόσο σε σύγκριση με τους άνδρες Ρομά όσο και σε 
σχέση με τον γενικό πληθυσμό, και εξακολουθούν να βιώνουν παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων τους στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες των 
ΛΟΑΔΜ+ Ρομά, των γυναικών Ρομά με αναπηρία και των ηλικιωμένων Ρομά 
εξακολουθούν να υποεξυπηρετούνται σοβαρά·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες καταγωγής Ρομανί έχουν πολύ χαμηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης (16%) από ό,τι οι άνδρες καταγωγής Ρομανί (34%)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκριτικά, το χάσμα μεταξύ των φύλων στον γενικό 
πληθυσμό εξακολουθεί να είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο μεταξύ 
των ανθρώπων καταγωγής Ρομανί, όπου το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών είναι 
71% έναντι 57% των γυναικών2·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τις 
γυναίκες, ιδίως για την ασφαλή, έγκαιρη και πλήρη πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR), δεδομένου ότι αποτελεί τη 
βάση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα Δυτικά Βαλκάνια ζει σημαντικός αριθμός ανθρώπων 
καταγωγής Ρομανί, που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από πλευράς προσδόκιμου 
ζωής, υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης σε σύγκριση με εκείνους που ζουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες καταγωγής Ρομανί αντιμετωπίζουν συστηματικό 
αποκλεισμό από την ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνία και τη δημοκρατία, ενώ 
στερούνται εκπροσώπησης τόσο στα ευρωπαϊκά όσο και στα εθνικά κοινοβούλια και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό να 
υποστηριχθεί η προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότητας των μειονοτήτων 
στον πληθυσμό των Ρομά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση της βελτίωσης της κατάστασης των Ρομά πρέπει 
να εφαρμόζεται η αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας 
είναι θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι άνθρωποι καταγωγής Ρομανί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια όσον 
αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες στους τομείς της απασχόλησης, της 
στέγασης και της εκπαίδευσης, από τα πρώτα παιδικά τους χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι διακρίσεις αυτές έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στις γυναίκες, οι οποίες 
συχνά καλούνται να αναλάβουν σημαντικό μέρος των οικιακών καθηκόντων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες των θυμάτων διακρίσεων λόγω 

2 Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, FRA (2016).
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γενετήσιου προσανατολισμού εξακολουθούν να είναι σοβαρά υποεξυπηρετούμενες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα των Ρομά έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί έχουν χάσει τις πηγές του καθημερινού εισοδήματος και έχουν μειωμένη 
πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, οι οποίες έχουν συχνά καταστεί δυσχερέστερες λόγω 
των μέτρων απομόνωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εγκλημάτων μίσους 
και των υποθέσεων διακριτικής μεταχείρισης πολιτών Ρομά έχει αυξηθεί σε ορισμένες 
περιοχές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συνιστά δυσανάλογο κίνδυνο για τις 
γυναίκες και τα κορίτσια·

1. επισημαίνει με λύπη τη σοβαρή έλλειψη προόδου όσον αφορά τη χειραφέτηση και την 
ένταξη των γυναικών Ρομά, από τη θέσπιση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά έως το 2020·

2. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που 
προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά θα συμπεριληφθούν στην εφαρμογή της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού 
πολιτικής σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου 
ανάκαμψης της ΕΕ και του ενισχυμένου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 
για την περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τη γενική αρχή της διατομεακότητας της 
στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την οπτική του φύλου σε ένα 
φιλόδοξο πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μετά το 2020· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν και να ενσωματώσουν μια 
ευαίσθητη ως προς το φύλο και τα παιδιά προσέγγιση, βασισμένη στην ανάλυση των 
αναγκών των γυναικών και των παιδιών καταγωγής Ρομανί και στοχευμένες 
παρεμβάσεις που θα εστιάζουν στα δικαιώματα των γυναικών καταγωγής Ρομανί, τη 
χειραφέτηση και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επόμενες εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά·

3. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα όσον 
αφορά την εφαρμογή τοπικών μέτρων για τη στήριξη των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά σε τέσσερις βασικούς τομείς: πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση· καλεί, συνεπώς, τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις τοπικές αρχές και, όπου είναι σκόπιμο, τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά, μέσω των 
γυναικείων οργανώσεων, των ΜΚΟ των Ρομά και των σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων, στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 
των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ 
των φορέων για την ισότητα των φύλων, των οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των στρατηγικών κοινωνικής ένταξης, ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη 
στις κοινότητες και να διασφαλιστεί η ευαισθησία στις τοπικές συνθήκες· καλεί 
περαιτέρω την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με τρόπο συνεπή το θέμα της ισότητας των 
δύο φύλων κατά την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τον αντιαθιγγανισμό ως μορφή ρατσισμού που μπορεί να οδηγήσει σε 
διαρθρωτικές διακρίσεις·

4. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα «διάγραμμα ροής» της διαδικασίας ένταξης 
των Ρομά στην ΕΕ, το οποίο να καλύπτει τα επιτεύγματα, τους στόχους, τα ειδικά 
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μέτρα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων, την τρέχουσα 
κατάσταση όσον αφορά τα μέτρα εφαρμογής και τα επόμενα βήματα·

5. τονίζει την ανάγκη σεβασμού της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών καταγωγής Ρομανί, κάτι το 
οποίο απαιτεί εργασία για τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή, ιατρικές εξετάσεις, προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα και 
οικογενειακό προγραμματισμό –συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης· καταδικάζει απερίφραστα τον εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών 
καταγωγής Ρομανί στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα 
κράτη μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα για όλα τα άτομα που υπέστησαν 
αναγκαστική στείρωση, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης ουσιαστικών καθεστώτων 
αποζημίωσης·

6. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους για την ένταξη των 
Ρομά την πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις, ιδίως για την 
προσχολική ηλικία, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση, καθώς και 
στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των συχνών απουσιών και της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, ώστε να συμπεριληφθούν οι γυναίκες Ρομά στην 
εκπαίδευση και, συνακόλουθα, στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν την ενίσχυση της θέσης των γυναικών Ρομά ως οριζόντιο στόχο σε 
όλους τους τομείς προτεραιότητας των εθνικών προγραμμάτων τους για την ένταξη των 
Ρομά και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο· καλεί μετ’ επιτάσεως 
τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την έμφυλη βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών καταγωγής Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων και 
καταναγκαστικών γάμων, της έλλειψης πρόσβασης σε σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία, της αναγκαστικής στείρωσης, της αστυνομικής βίας ή διαφόρων άλλων μορφών 
εκμετάλλευσης·

7. καλεί μετ’ επιτάσεως, στο πλαίσιο αυτό, όσα κράτη μέλη δεν το έχουν ακόμη πράξει, 
να κυρώσουν επειγόντως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν πιο συγκεκριμένα τα 
κορίτσια και τις γυναίκες καταγωγής Ρομανί στις πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της «Εγγύησης για τους νέους»·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και η ζωή των 
ανθρώπων καταγωγής Ρομανί, προκειμένου να μην περιέλθουν ακόμη περισσότερο σε 
κίνδυνο φτώχειας και ευπάθειας μετά την εν λόγω περίοδο· ζητεί, για τούτο, την 
εφαρμογή των συμβάσεων 190 και 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, με 
σκοπό τον τερματισμό της άτυπης οικονομίας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη σύσταση 
του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 20133, οι οποίες προωθούν τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στον δημόσιο τομέα για τα άτομα με μειονοτική εθνοτική καταγωγή, 

3 ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ.1.
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όπως τα άτομα καταγωγής Ρομανί και ειδικότερα οι γυναίκες·

11. τονίζει ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη συμμετοχή των ατόμων 
καταγωγής Ρομανί στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι 
οι γυναίκες έχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την οικιακή εργασία ως κύρια απασχόλησή 
τους· καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα εθνοτικά και τα έμφυλα στερεότυπα 
κατά των γυναικών καταγωγής Ρομανί·

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ενισχυμένη συμμετοχή των επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν την 
ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων για να δημιουργηθούν βιώσιμοι χώροι εργασίας για 
τους ανθρώπους καταγωγής Ρομανί, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα πραγματικό σχέδιο 
χρηματοδότησης που θα επιτρέψει στις γυναίκες, και ιδίως εκείνες που βρίσκονται σε 
επισφαλέστερη θέση, να προστατευθούν από την έμφυλη και τη σεξουαλική βία και θα 
τους παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης και ηθική στήριξη με 
πρόσβαση σε στέγαση, ψυχολογική και οικονομική παρακολούθηση και στήριξη για 
την επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να προβλεφθεί ειδική βοήθεια για τις γυναίκες που 
βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση, που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων και 
πορνείας, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν την απαιτούμενη περίθαλψη και την 
ασφάλεια που θα τους επιτρέψει να απαλλαγούν από τη σεξουαλική εκμετάλλευση·

15. αναμένει την επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, 
δεδομένου ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια καταγωγής Ρομανί βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
επισφαλή θέση· υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή εστίαση στην ισότητα των φύλων 
και για μια προοπτική επικεντρωμένη στα δικαιώματα των θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων και στρατηγικών για τη μείωση της ζήτησης· καλεί 
επίσης το Συμβούλιο να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την οριζόντια οδηγία 
για την απαγόρευση των διακρίσεων, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την 
επίτευξη της ισότητας στην ΕΕ·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δημόσιες πολιτικές για τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο τα άτομα καταγωγής Ρομανί να μπορούν να 
καταγγέλλουν, χωρίς να αισθάνονται κίνδυνο, περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της διακριτικής μεταχείρισης λόγω εθνοτικής καταγωγής, και να 
γνωρίζουν ότι οι καταγγελίες τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και απασχολούν τις 
αρμόδιες αρχές·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόσβαση των ανθρώπων 
καταγωγής Ρομανί στη δικαιοσύνη, με έμφαση στα θύματα πολλαπλών διακρίσεων, 
όπως γυναίκες, ΛΟΑΔΜ+ και ανιθαγενείς Ρομά, και να ενισχύσουν την ικανότητα των 
φορέων ισότητας να αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των ατόμων καταγωγής 
Ρομανί·

18. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον χωρικό διαχωρισμό, τις αναγκαστικές 
εξώσεις και την έλλειψη στέγης που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες 
καταγωγής Ρομανί· επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση εφαρμογής 
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της Επιτροπής του 20194, η στέγαση είναι η πολιτική με τα λιγότερα παραδείγματα 
ελπιδοφόρων προσεγγίσεων κοινών σε διάφορες χώρες· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για τη θεαματική βελτίωση των συνθηκών στέγασης με διαφανείς 
πολιτικές, και να στραφούν προς την εξάλειψη του διαχωρισμού ως μακροπρόθεσμη 
προτεραιότητα, αντί να βελτιώνουν την ποιότητα σε περιβάλλοντα διαχωρισμού· 
τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των δικαιούχων καταγωγής Ρομανί στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των συλλογικών και των ατομικών επιλογών στέγασης·

19. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα λιτότητας δεν πλήττουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες καταγωγής Ρομανί ή τις γυναίκες των μετακινούμενων 
πληθυσμών και ότι οι δημοσιονομικές αποφάσεις βασίζονται στις αρχές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προγράμματα 
που θα στοχεύουν και θα είναι ειδικά προσαρμοσμένα για την παροχή στήριξης στις 
γυναίκες καταγωγής Ρομανί, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής τους στην κοινωνία 
μέσω της εκπαίδευσης (μεταξύ άλλων σε θέματα πολιτισμού, ιστορίας και αγωγής του 
πολίτη), της επαγγελματικής δραστηριότητας, της προστασίας της υγείας και της 
καλύτερης στέγασης, ενώ θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα δυνητικών διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ή 
υποπρόγραμμα το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με υφιστάμενο πρόγραμμα της ΕΕ για 
την εκπαίδευση και την κοινωνική χρηματοδότηση και θα προορίζεται για στοχευμένη 
και προσαρμοσμένη στήριξη στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε μαθητές 
καταγωγής Ρομανί, ιδιαίτερα κορίτσια·

20. υπογραμμίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης των νέων καταγωγής Ρομανί να 
ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές τους προοπτικές και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία·

21. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών τους, 
μεγαλύτερη έμφαση στις εδαφικές πτυχές της κοινωνικής ένταξης, και να εστιάσουν 
στις πλέον ενδεείς μικροπεριφέρειες, με σύνθετα και ολοκληρωμένα αναπτυξιακά 
προγράμματα·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν εκτιμήσεις αντίκτυπου της 
διάστασης του φύλου κατά τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων μέτρων που εντάσσονται 
στις εθνικές στρατηγικές τους για την ένταξη των Ρομά·

23. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση σε καλής ποιότητας και 
οικονομικά προσιτή παιδική μέριμνα και νηπιακή εκπαίδευση, σε υπηρεσίες παιδικής 
ανάπτυξης και στην εκπαίδευση με τη σύμπραξη γονέων για τα παιδιά καταγωγής 
Ρομανί, να θεσπίσουν εκ νέου τους στόχους της Βαρκελώνης σχετικά με την παιδική 
μέριμνα και να αναπτύξουν προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες πρόνοιας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής·

24. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της 
απόλυσης εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της μητρότητας και να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο αναγνώρισης της ανατροφής των παιδιών ως περιόδου που θα 
προσμετράται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος·

25. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δίκτυα φοιτητών καταγωγής Ρομανί, να 

4 SWD(2019)0320 final
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ενθαρρύνουν την αλληλεγγύη μεταξύ τους, ώστε να αυξηθεί η προβολή των επιτυχιών 
και να ξεπεραστεί η απομόνωση των φοιτητών καταγωγής Ρομανί·

26. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των οικογενειών καταγωγής 
Ρομανί στα σχολεία, να αξιολογήσουν τα σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά και νέοι 
καταγωγής Ρομανί, καθώς και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές για να 
διασφαλίσουν την εκπαιδευτική ολοκλήρωση και πραγμάτωση για όλους· επισημαίνει 
ότι τα ειδικά μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν στα κορίτσια καταγωγής Ρομανί, με βάση 
τις αναγνωρισμένες από την ακαδημαϊκή κοινότητα επιτυχίες·

27. επισημαίνει ότι οι βέλτιστες πρακτικές από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσονται και να προωθούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης 
της περιοχής των Βαλκανίων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη δομή της στέγασης και τη 
στήριξη της κινητικότητας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, την 
ασφαλιστική κάλυψη υγείας, τις φορολογικές πολιτικές και την προώθηση των 
βρεφονηπιακών εγκαταστάσεων· επισημαίνει ότι οι φορολογικές πολιτικές θα πρέπει να 
βελτιστοποιηθούν, ώστε να ενισχύσουν τα κίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών 
καταγωγής Ρομανί στην αγορά εργασίας·

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών καταγωγής Ρομανί, με διάφορα μέσα 
μεταξύ των οποίων εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια καταγωγής Ρομανί γνωρίζουν τα δικαιώματά τους βάσει της 
υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων και τις διακρίσεις, καθώς 
και για την περαιτέρω καταπολέμηση των πατριαρχικών και σεξιστικών παραδόσεων·

29. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης τις τρέχουσες 
και τις μελλοντικές συστάσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τις γυναίκες καταγωγής Ρομανί· τονίζει 
περαιτέρω την ανάγκη για συστηματική συλλογή αξιόπιστων αναλυτικών δεδομένων 
και δεικτών επιπτώσεων για την τεκμηρίωση των πολιτικών εξελίξεων και τη 
διασφάλιση της μέτρησης και της παρακολούθησης της προόδου· υπενθυμίζει τη 
σημασία της δημιουργίας ικανοτήτων για αμφότερα·

30. τονίζει ότι οι εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά πρέπει να επικεντρώνονται στην 
ενδυνάμωση των γυναικών καταγωγής Ρομανί, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο 
της ζωής τους καθιστάμενες προβεβλημένοι παράγοντες αλλαγής στις κοινότητές τους 
και χρησιμοποιώντας τη φωνή τους για να επηρεάσουν τις πολιτικές και τα 
προγράμματα που τις αφορούν· τονίζει ότι οι εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
πρέπει να ενισχύουν την κοινωνικοοικονομική ανθεκτικότητα των γυναικών καταγωγής 
Ρομανί (δηλαδή την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο 
οικονομικό περιβάλλον), μέσω της εξοικονόμησης και της αποτροπής της εξάντλησης 
περιουσιακών στοιχείων.
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