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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 
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 

1 Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά - 2019, που δημοσίευσε η 
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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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 
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 
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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· 
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 

5 COM(2019)0406.



PE650.564v02-00 6/19 AD\1208180EL.docx

EL

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 
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 

6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0075.
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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 
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 
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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·

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 
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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 
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 

7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0350.
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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 
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, 
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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 
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 

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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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·

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 
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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)]·

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 

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.
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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 
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 

10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion, Joint Research Center, 2019, Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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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 
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 

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.
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.
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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 
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 

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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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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