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Τροπολογία 1
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Α. 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, τη 
διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

Or. en

Τροπολογία 2
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 3
Eugenia Rodríguez Palop
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 4
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Αγ. λαμβάνοντας υπόψη το 
απαράδεκτα υψηλό ποσοστό των Ρομά 
που απειλούνται από τη φτώχεια (κατά 
μέσο όρο, 80 % το 2016)1a·
_________________
1α EU FRA 2016 Δεύτερη έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις: Ρομά

Or. en

Τροπολογία 5
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 
43 % των Ρομά (56 % των ανδρών και 
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απασχόλησης1 · λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2 · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113 ·

29 % των γυναικών) έχει κάποια μορφή 
αμειβόμενης εργασίας1· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι Ρομά αντιμετωπίζουν 
υψηλότερα ποσοστά έντασης εργασίας, 
εργασιακής ανασφάλειας και ποσοστά 
ανεργίας, δεν διαθέτουν δίκτυα 
απασχόλησης και αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις στον τομέα της εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 63 % των νέων 
Ρομά ηλικίας 16-24 ετών βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 
(ΕΕΑΚ)2 και στην περίπτωση των νέων 
γυναικών Ρομά το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται στο 72 % 1β· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το αυξανόμενο ποσοστό των 
Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας τομέας όπου η 
κατάσταση επιδεινώθηκε το 2016 σε 
σύγκριση με το 20113·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3. EU 
FRA 2019 Δεύτερη έρευνα για τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση – Οι γυναίκες Ρομά 
σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ.
1β EU FRA 2019 Δεύτερη έρευνα για τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση – Οι γυναίκες Ρομά 
σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, COM(2019)0406, σ. 4.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, 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.

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.

Or. en

Τροπολογία 6
Anne Sander



PE652.565v01-00 6/108 AM\1206434EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 
απασχόλησης1 · λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2 · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113 ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 
απασχόλησης1· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της 
εγκατάλειψης του σχολείου στους Ρομά 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 
γυναικών Ρομά ζουν σε πολύ επισφαλείς 
συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δυσκολίες για τους Ρομά έχουν αυξηθεί 
λόγω της κρίσης COVID-19·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, COM(2019)0406, σ. 4.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, 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.

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.

Or. en

Τροπολογία 7
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 
απασχόλησης1 · λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2 · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113 ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα 
της Ευρώπης, εκ των οποίων περίπου 6 
εκατομμύρια ζουν στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι περίπου το 80 % των Ρομά 
ζουν κάτω από το όριο του κινδύνου 
φτώχειας της χώρας τους· το 43 % των 
Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 
απασχόλησης1· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, COM(2019)0406, σ. 4.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, 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.

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.

Or. en

Τροπολογία 8
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 
απασχόλησης1 · λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 
απασχόλησης1 · λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 50 % των Ρομά ηλικίας 6 έως 24 ετών 
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βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2 · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113 ·

δεν φοιτούν στο σχολείο και ότι το 63 % 
των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2 · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113·

_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, COM(2019)0406, σ. 4.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, 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.

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.

Or. en

Τροπολογία 9
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 
απασχόλησης1 · λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2 · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113 ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά έχει κάποια μορφή αμειβόμενης 
απασχόλησης1 · λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
63 % των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)2· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξανόμενο 
ποσοστό των Ρομά ΕΕΑΚ ήταν ένας 
τομέας όπου η κατάσταση επιδεινώθηκε το 
2016 σε σύγκριση με το 20113· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός 
αριθμός κοριτσιών Ρομά καθοδηγούνται 
ή εξαναγκάζονται να παντρευτούν από 
πολύ μικρή ηλικία·
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_________________ _________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 3.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, COM(2019)0406, σ. 4.

2 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά - 2019, 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.

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.

Or. en

Τροπολογία 10
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ (EUFW) για 
τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά έως και το 2020 αντιμετωπίζει 
πρωτίστως τους Ρομά στην ΕΕ ως μια 
ομοιογενή ομάδα, δείχνει ελάχιστη 
ευαισθησία στις τοπικές συνθήκες και 
έχει περιορισμένη ικανότητα 
αντιμετώπισης των εθνοτικών και 
κοινωνικοοικονομικών διαφορών μεταξύ 
των Ρομά, καθώς και των ζητημάτων 
πολλαπλών ταυτοτήτων και πολλαπλών 
διακρίσεων1a·
_________________
1a Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που 
βασίζονται σε μακροπρόθεσμες 
προοπτικές της αξιολόγησης του πλαισίου 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά, Εξέταση του 
ετερόκλητου χαρακτήρα του πληθυσμού 
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των Ρομά σε μια πρωτοβουλία της ΕΕ 
μετά το 2020 για την ισότητα και την 
ένταξη των Ρομά, Ιανουάριος 2020.

Or. en

Τροπολογία 11
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Michal Wiezik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
αγωνίζονται για να βρουν σταθερή 
απασχόληση, καθώς δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των θέσεων εργασίας λόγω 
των συχνά περιορισμένων ευκαιριών 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 12
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων και η κατάσταση των παιδιών 
και νέων Ρομά είναι δύο βασικοί τομείς 
παρέμβασης για την ενσωμάτωση και την 
ένταξη των Ρομά που εξετάζονται 
ανεπαρκώς τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·2a·
_________________
2a Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που 
βασίζονται σε μακροπρόθεσμες 
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προοπτικές της αξιολόγησης του πλαισίου 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά, Εξέταση του 
ετερόκλητου χαρακτήρα του πληθυσμού 
των Ρομά σε μια πρωτοβουλία της ΕΕ 
μετά το 2020 για την ισότητα και την 
ένταξη των Ρομά, Ιανουάριος 2020, σ. 16.

Or. en

Τροπολογία 13
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επίμονες κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες και οι ανισότητες στην υγεία, 
καθώς και οι πολυεπίπεδες μορφές 
διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
αθιγγανοφοβίας και των ηλικιακών 
διακρίσεων, φέρνουν τους ηλικιωμένους 
Ρομά σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 14
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση των διαρθρωτικών 
διακρίσεων εις βάρος των Ρομά, 
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συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
προτεραιότητας της εκπαίδευσης, της 
απασχόλησης, της πρόσβασης σε 
υγειονομική περίθαλψη και της στέγης, 
καθώς και η επίτευξη σημαντικής 
βελτίωσης στην κοινωνικοοικονομική 
τους κατάσταση βασίζονται στην αύξηση 
του κοινωνικού και πολιτισμικού 
κεφαλαίου στα περιβάλλοντα όπου 
υπάρχουν κοινότητες Ρομά και 
μακροπρόθεσμα, σε μια προσέγγιση 
πολυσυμμετοχικού χαρακτήρα ως προς 
την ενσωμάτωση των Ρομά με ενεργή 
συμμετοχή των Ρομά σε όλα τα στάδια·

Or. en

Τροπολογία 15
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αε. 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, με βάση 
συγκεκριμένα στοιχεία και όχι απλές 
εικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συλλογή των εν λόγω δεδομένων 
(δεδομένων δηλαδή 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· 



AM\1206434EL.docx 13/108 PE652.565v01-00

EL

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, στην εθνοτική καταγωγή, στη 
θρησκεία ή στην εθνική προέλευση·

Or. en

Τροπολογία 16
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διαθέσιμα δεδομένα και οι έρευνες 
αποδεικνύουν ότι τα ποσοστά ανεργίας 
είναι πολύ υψηλότερα και τα επίπεδα 
εισοδήματος είναι πολύ χαμηλότερα για 
τους Ρομά σε σύγκριση με την 
πλειοψηφία του πληθυσμού ή με άλλες 
μειονεκτούσες εθνοτικές μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
αντιμετωπίζουν παρόμοια εμπόδια με 
άλλες εθνοτικές μειονότητες, αλλά σε πιο 
έντονο βαθμό, λόγω ενός φαύλου κύκλου 
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, 
περιορισμένων επαγγελματικών 
προσόντων και αποκλεισμού από την 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 17
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αζ. 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, 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· 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 όσον αφορά την 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να 
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην 
επαγγελματική ανέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 18
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
EU-MIDIS II3a διαπιστώνει ότι μόλις 
ένας στους τέσσερις Ρομά ηλικίας 16 
ετών και άνω αναφέρει ότι είναι 
«απασχολούμενος» ή 
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«αυτοαπασχολούμενος» ως κύρια 
δραστηριότητά του τη στιγμή της 
έρευνας και ότι οι γυναίκες Ρομά 
αναφέρουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης σε σύγκριση με τους άνδρες 
Ρομά – 16 % έναντι 34 %· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, συνολικά, η έρευνα 
αποδεικνύει ότι το ποσοστό αμειβόμενης 
εργασίας για τους Ρομά ηλικίας 20-64 
ετών ανέρχεται σε 43 %, το οποίο είναι 
πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος ανερχόταν σε 
70 % το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση των νέων ανθρώπων είναι 
πολύ χειρότερη: κατά μέσο όρο, το 63 % 
των Ρομά ηλικίας 16-24 ετών βρίσκονταν 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης τη στιγμή της έρευνας, σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο 12 % του 
μέσου όρου της ΕΕ όσον αφορά το 
ποσοστό των ΕΕΑΚ για την ίδια ηλικιακή 
ομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, τα 
αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι 
υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, καθώς το 72 % των νέων 
γυναικών Ρομά βρίσκονταν εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, σε σύγκριση με το 55 % των 
νέων ανδρών Ρομά και σε έντονη 
αντίθεση με τον υπόλοιπο πληθυσμό·
_________________
3a Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU-MIDIS II: 
Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις μειονότητες και τις 
διακρίσεις, Οκτώβριος 2018.

Or. en

Τροπολογία 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν έχουν 
τρεχούμενο νερό, λίγο περισσότερο από τα 
μισά μόνο έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου, και το 78 % των Ρομά 
ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες4 ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν έχουν 
τρεχούμενο νερό, λίγο περισσότερο από τα 
μισά μόνο έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου, και το 78 % των Ρομά 
ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες4 · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία 
των κοινοτήτων Ρομά, ιδιαίτερα στην 
κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ζουν σε 
διαχωρισμένους καταυλισμούς, όπου 
αντιμετωπίζουν προβλήματα χωρικού 
διαχωρισμού, πολλές δε από αυτές τις 
κοινότητες είναι δυσανάλογα 
εκτεθειμένες σε φαινόμενα υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος και σε ρύπανση που 
προέρχεται από χωματερές και χώρους 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, 
μολυσμένες τοποθεσίες ή «βρώμικες» 
βιομηχανίες4a·

_________________ _________________
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.
4a Έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Περιβάλλοντος, 2020, με τίτλο «Pushed to 
the wastelands. Environmental racism 
against Roma communities in Central and 
Eastern Europe», σ. 6

Or. en

Τροπολογία 20
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν έχουν 
τρεχούμενο νερό, λίγο περισσότερο από τα 
μισά μόνο έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου, και το 78 % των Ρομά 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινότητες των Ρομά είναι οι πλέον 
ευάλωτες, συχνά ζουν σε παραγκουπόλεις 
αποκλεισμένες από την κοινωνία και σε 
άθλιες συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
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ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες4 · το ένα τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν 
έχουν τρεχούμενο νερό, λίγο περισσότερο 
από τα μισά μόνο έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου, και το 78 % των Ρομά 
ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες4·

_________________ _________________
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 21
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν έχουν 
τρεχούμενο νερό, λίγο περισσότερο από τα 
μισά μόνο έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου, και το 78 % των Ρομά 
ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες4 ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
γεννιούνται σε συνθήκες ακραίας 
διαγενεακής φτώχειας, το ένα τρίτο των 
νοικοκυριών Ρομά δεν έχουν τρεχούμενο 
νερό, λίγο περισσότερο από τα μισά μόνο 
έχουν τουαλέτα ή ντους εσωτερικού 
χώρου, και το 78 % των Ρομά ζουν σε 
υπερπλήρεις κατοικίες4·

_________________ _________________
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν έχουν 
τρεχούμενο νερό, λίγο περισσότερο από τα 
μισά μόνο έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου, και το 78 % των Ρομά 
ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες4 ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των νοικοκυριών Ρομά δεν έχουν 
τρεχούμενο νερό, λίγο περισσότερο από τα 
μισά μόνο έχουν τουαλέτα ή ντους 
εσωτερικού χώρου, και το 78 % των Ρομά 
ζούσαν σε υπερπλήρεις κατοικίες το 
20164·

_________________ _________________
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 23
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
έρευνα EU-MIDIS II4α προκύπτει ότι το 
80 % των Ρομά εξακολουθούν να ζουν 
κάτω από το όριο του κινδύνου φτώχειας 
της χώρας τους· ότι ένα στα 10 άτομα ζει 
σε σπίτι χωρίς ηλεκτρισμό· και ότι ένας 
στους τέσσερις Ρομά (27 %) και ένα στα 
τρία παιδιά Ρομά (30 %) ζουν σε 
νοικοκυριό που αντιμετώπισε πρόβλημα 
πείνας τουλάχιστον μία φορά τον 
προηγούμενο μήνα·
_________________
4α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU-MIDIS II: 
Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις μειονότητες και τις 
διακρίσεις, Οκτώβριος 2018.

Or. en
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Τροπολογία 24
Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. επισημαίνει ότι οι καταυλισμοί 
των Ρομά συχνά βρίσκονται σε περιοχές 
υψηλού περιβαλλοντικού αντίκτυπου·

Or. en

Τροπολογία 25
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά υφίστανται διακρίσεις όταν 
προσπαθούν να αγοράσουν ή να 
ενοικιάσουν κατοικίες και δεν γνωρίζουν 
επαρκώς τα δικαιώματά τους όσον αφορά 
την ισότητα5 ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χωρικός 
διαχωρισμός παραμένει μία από τις 
βασικές προκλήσεις στον τομέα της 
στέγασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί 
στον τομέα της κοινωνικής στέγασης θα 
πρέπει να διατηρηθεί μέσω δημόσιας 
στήριξης και με την απαραίτητη 
νομοθεσία5α· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
43 % των Ρομά υφίστανται διακρίσεις όταν 
προσπαθούν να αγοράσουν ή να 
ενοικιάσουν κατοικίες και δεν γνωρίζουν 
επαρκώς τα δικαιώματά τους όσον αφορά 
την ισότητα5·

_________________ _________________
5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.
5α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019, Έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, 
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σ. 8-9.

Or. en

Τροπολογία 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά υφίστανται διακρίσεις όταν 
προσπαθούν να αγοράσουν ή να 
ενοικιάσουν κατοικίες και δεν γνωρίζουν 
επαρκώς τα δικαιώματά τους όσον αφορά 
την ισότητα5 ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43 % 
των Ρομά υφίστανται διακρίσεις όταν 
προσπαθούν να αγοράσουν ή να 
ενοικιάσουν κατοικίες και δεν γνωρίζουν 
επαρκώς τα δικαιώματά τους όσον αφορά 
την ισότητα5· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διαθέσιμα δεδομένα και οι δείκτες 
αποτελεσμάτων από αντιπροσωπευτικές 
έρευνες εννέα κρατών μελών της ΕΕ, 
υποδεικνύουν ότι 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 στο νερό και σε 
βασικές παροχές σε ορισμένες χώρες·

_________________ _________________
5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2019 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά: Βασικά συμπεράσματα, σ. 6.

Or. en

Τροπολογία 27
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
υπήρξαν μία από τις πλέον ευάλωτες 
ομάδες κατά την πανδημία της νόσου 
COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
υγειονομικής κρίσης απειλούν να πλήξουν 
εντονότερα τον πληθυσμό των Ρομά και 
να βαθύνουν τις ήδη υπάρχουσες 
ανισότητες σε όλους τους τομείς 
προτεραιότητας της ενσωμάτωσης των 
Ρομά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αθιγγανοφοβία υφίσταται και στη μορφή 
της αναζήτησης εξιλαστήριων θυμάτων 
μεταξύ των Ρομά και της 
εθνοτικοποίησης της κρίσης του 
κορονοϊού6α·
_________________
6α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επισκόπηση 
του αντίκτυπου των μέτρων 
αντιμετώπισης του κορονοϊού στην 
περιθωριοποίηση των κοινοτήτων Ρομά 
στην ΕΕ, Μάιος 2020, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 28
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνθήκες διαβίωσης των Ρομά, το 
επίπεδο σχολικής φοίτησής τους και η 
κατάσταση της υγείας τους καθορίζουν 
την κοινωνική τους κατάσταση και τη 
θέση τους στην αγορά εργασίας και 
λειτουργούν συχνά ως προφάσεις για τον 
αποκλεισμό τους και για ρατσιστική 
συμπεριφορά εναντίον τους, λαμβάνοντας 
δε υπόψη ότι το γεγονός αυτό περιορίζει 
τις ευκαιρίες τους να διαφύγουν από τον 
φαύλο κύκλο της φτώχειας και θέτει 
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εμπόδια στην άσκηση των πλέον 
θεμελιωδών ανθρωπίνων και πολιτικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 29
Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. τονίζει ότι η έλλειψη προσωπικών 
εγγράφων, όπως πιστοποιητικών 
γέννησης και εγγράφων ταυτότητας 
συχνά εμποδίζει τους Ρομά να αγοράσουν 
ή να ενοικιάσουν κατοικίες και να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε απαραίτητες 
υπηρεσίες κρατικής ενίσχυσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία τίτλων 
ιδιοκτησίας αποτελεί εμπόδιο για την 
πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες όπως 
θέρμανση ή ύδρευση·

Or. en

Τροπολογία 30
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να 
διασφαλίζεται και να προωθείται σε 
όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων με τη 
συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, 
τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης, τις αποδοχές, την 
επαγγελματική κατάρτιση και την αλλαγή 
και εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους·
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Or. en

Τροπολογία 31
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι άνθρωποι 
διάφορων εθνοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
καταγωγής Ρομά, έχουν καταφύγει στη 
λύση της επαιτείας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η επαιτεία περιορίζει την 
ενσωμάτωση, διαταράσσει την κοινωνική 
ασφάλεια και εμποδίζει τους νέους να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους·

Or. en

Τροπολογία 32
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση 
λόγω των διατομεακών διακρίσεων που 
υφίστανται, οι οποίες οδηγούν σε υψηλά 
επίπεδα σχολικής αποτυχίας και σε 
υψηλά ποσοστά ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 33
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλιπείς 
υποδομές μεταφορών, η ανεπάρκεια των 
δημόσιων διοικητικών φορέων και 
υπηρεσιών, ιδιαίτερα εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων υψηλής ποιότητας και 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 
επιδεινώνουν τις περιφερειακές 
ανισότητες και την γκετοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 34
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά, 
και ιδιαίτερα οι γυναίκες, βιώνουν έναν 
δυσανάλογο αντίκτυπο της πανδημίας 
της νόσου COVID-19 όσον αφορά την 
παροχή βοήθειας, αγαθών και υπηρεσιών 
και την πρόσβασή τους σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 35
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να 
μολυνθούν από τη νόσο COVID-19 και 
τεράστιο κίνδυνο να υποστούν τις 
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αρνητικές συνέπειες της κρίσης COVID-
19 όσον αφορά την πρόσβασή τους σε 
υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, 
κοινωνικές παροχές, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων 
ανεργίας, ή σε άλλα μέτρα που έχουν ως 
στόχο να μετριάσουν τον αντίκτυπο του 
κορονοϊού·

Or. en

Τροπολογία 36
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά την οικονομική ευημερία 
στην ΕΕ και παρά το πλαίσιο της ΕΕ για 
τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά και τα μέτρα των ταμείων συνοχής 
που ελήφθησαν την τελευταία δεκαετία, η 
συνολική κατάσταση των Ρομά στην ΕΕ 
έχει παραμείνει στάσιμη· η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν πολύ περιορισμένη, ενώ 
μάλιστα σε κάποιους τομείς ήταν ακόμη 
και αρνητική, συχνά λόγω της έλλειψης 
πολιτικής βούλησης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να αποτελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση και να θεσπίσει μια 
«πολιτική ενσωμάτωσης των Ρομά», 
προκειμένου να ενσωματωθεί η οπτική 
των Ρομά σε όλα τα στάδια και τα 
επίπεδα πολιτικών, προγραμμάτων και 
έργων, ιδιαίτερα του σχεδίου ανάκαμψης, 
του νέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
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νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, του νέου 
θεματολογίου δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη, της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
στρατηγικής και της στρατηγικής για τις 
ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
εμποδίζει τις διακρίσεις στις πολιτικές 
της ΕΕ εν γένει και να διευκολύνει τις 
θετικές δράσεις· καλεί τα κράτη μέλη 
επίσης να ακολουθήσουν αυτή την πορεία 
και να χαράξουν πολιτικές που 
συμβάλλουν στην ενεργή ένταξη των 
Ρομά στις κοινωνίες μας·

Or. en

Τροπολογία 37
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, διακρίσεων 
και κοινωνικού αποκλεισμού και ότι δεν 
υπάρχει σεβασμός των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους, ιδιαίτερα των 
οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να 
παρεμποδίζεται η άσκησή τους· 
σημειώνει με λύπη ότι παρά τα μέτρα που 
ελήφθησαν την τελευταία δεκαετία όσον 
αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρομά, η 
πρόοδος στους τομείς της στέγασης, της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
υγειονομικής περίθαλψης ήταν 
περιορισμένη· καλεί τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές και τις 
κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν ως 
προτεραιότητα την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των Ρομά και να 
ενισχύσουν τον ρόλο των εθνικών 
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σημείων επαφής στον σχεδιασμό, την 
εναρμόνιση και την υλοποίηση των εν 
λόγω στρατηγικών·

Or. en

Τροπολογία 38
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα 
της Ευρώπης και μια από τις μειονοτικές 
ομάδες στην Ευρώπη που αντιμετωπίζει 
τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, συνεχείς 
διακρίσεις και άνιση πρόσβαση σε 
διάφορες υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, 
γεγονός που δεν αιτιολογεί απλώς τον 
μεγάλο αριθμό μεμονωμένων 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει την 
κοινωνική συνοχή και τις οικονομικές και 
κοινωνικές προοπτικές της ΕΕ· 
σημειώνει με λύπη ότι παρά τα μέτρα που 
ελήφθησαν την τελευταία δεκαετία, η 
πρόοδος στους τομείς της στέγασης, της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
υγειονομικής περίθαλψης ήταν 
περιορισμένη· καλεί τις τοπικές αρχές και 
τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν ως 
προτεραιότητα την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η μετρήσιμη 
πρόοδος στους τομείς της στέγασης, της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
υγειονομικής περίθαλψης ήταν 
περιορισμένη· καλεί τις τοπικές αρχές και 
τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν ως 
προτεραιότητα την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των Ρομά· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να μετράται η 
πρόοδος και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό 
σύστημα παρακολούθησης που θα 
χρησιμοποιεί συναφείς δείκτες·

Or. en

Τροπολογία 40
Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· τονίζει ότι 
ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας 
της νόσου COVID-19 στους ευάλωτους 
Ρομά είναι καταστροφικός, καθώς συχνά 
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ένταξης των Ρομά· εργάζονται στην άτυπη οικονομία και 
μένουν χωρίς εισόδημα ή κοινωνική 
αρωγή· καλεί τις τοπικές αρχές και τις 
κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν ως 
προτεραιότητα την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 41
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως οι 
γυναίκες Ρομά· σημειώνει με λύπη ότι 
παρά τα μέτρα που ελήφθησαν την 
τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη, με 
αποτέλεσμα να υπονομεύεται η 
οικονομική και κοινωνική συνοχή της 
Ένωσης και η μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού και είναι θύματα 
μιας συγκεκριμένης μορφής δομικού 
ρατσισμού, της λεγόμενης 
αθιγγανοφοβίας· σημειώνει με λύπη ότι 
παρά τα μέτρα που ελήφθησαν την 
τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 43
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, κοινωνικού 
αποκλεισμού και διαρθρωτικών 
διακρίσεων· σημειώνει με λύπη ότι παρά 
τα μέτρα που ελήφθησαν την τελευταία 
δεκαετία, η πρόοδος στους τομείς της 
στέγασης, της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

Or. en
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Τροπολογία 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· σημειώνει 
ότι η αγορά εργασίας αλλάζει ραγδαία, 
γεγονός που έχει οδηγήσει στην 
επιδείνωση της θέσης των κυρίως 
ανειδίκευτων Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 45
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 

1. επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ρομά 
είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην 
Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει με 
λύπη ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν 
την τελευταία δεκαετία, η πρόοδος στους 
τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν περιορισμένη· καλεί τις 
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές 
να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις 



PE652.565v01-00 32/108 AM\1206434EL.docx

EL

εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 46
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 αθιγγανοφοβίας· 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 μεταφράσουν σε 
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 μεριμνήσουν 
για τη σωστή καταπολέμηση των 
πολλαπλών διακρίσεων σε διαφόρους 
τομείς, την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου και για μια προσέγγιση με 
ιδιαίτερη ευαισθησία για το παιδί·

Or. en
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Τροπολογία 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι παρότι πολλοί Ρομά 
έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς στη 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ένα πολύ 
μεγάλο μέρος των Ρομά εξακολουθεί να 
παραμένει στο περιθώριο της κοινωνίας, 
λόγω της επιθυμίας τους να διατηρήσουν 
την ταυτότητα και τις παραδοσιακές 
αξίες τους· σημειώνει ότι πολλοί Ρομά 
αδυνατούν να εκπληρώσουν βασικές 
διοικητικές απαιτήσεις και δεν έχουν 
κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει την 
κυριότητα γης και κτιρίων, με 
αποτέλεσμα ολόκληρες γειτονιές να μην 
υπάρχουν επισήμως· σημειώνει ότι πολλοί 
ενήλικες και παιδιά παραμένουν αόρατοι 
για τη δημόσια διοίκηση, με αποτέλεσμα 
να έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και 
κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 48
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. 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 
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τοπικές αρχές και τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την 
εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 
διαφύγουν οι ενδιαφερόμενοι Ρομά από 
τον φαύλο κύκλο της φτώχειας, 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 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, 
τονίζει δε την ανάγκη να ενισχυθεί η 
μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα 
εκπαίδευσης, καθώς και με τη στήριξη 
αυτών των μέτρων με κοινωνικές 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 50
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στα κράτη μέλη που έχουν 
σημαντικό πληθυσμό Ρομά και ιστορικό 
μάλλον αναποτελεσματικών μέτρων· η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και 
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να στηρίζει περισσότερο αυτά τα κράτη 
μέλη, καθώς και τις πολιτικές και τα 
μέτρα τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. 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 διατομεακές 
διακρίσεις – σε κάθε πτυχή της ζωής·

Or. en

Τροπολογία 52
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των προσώπων 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού COM/2008/0426 
τελικό, 2 Ιουλίου 2008·

Or. en
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Τροπολογία 53
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
φτώχεια, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
παιδική φτώχεια, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, την αθιγγανοφοβία και την 
απαγόρευση των διακρίσεων ως 
διατομεακές 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 βιώσιμες 
απασχόλησης, η εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς, η ποιοτική στέγαση και η 
επαρκής υγειονομικής περίθαλψη 
συμβάλλουν στη συνολική βελτίωση της 
ευημερίας των Ρομά, καθώς και ότι το 
ζήτημα των πολλαπλών και διατομεακών 
διακρίσεων, η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και μια προσέγγιση 
με ιδιαίτερη ευαισθησία στο παιδί 
λαμβάνονται υπόψη δεόντως τόσο στο 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ 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, ώστε 
να διασφαλιστεί η ισχυρή σύνδεση των εν 
λόγω στρατηγικών με τις κυρίαρχες 
πολιτικές·

Or. en
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Τροπολογία 54
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να καταρτίσει ένα πλαίσιο της ΕΕ για την 
περίοδο μετά το 2020, το οποίο θα 
αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα 
διαφορετικότητα και τις πολλαπλές 
ταυτότητες μεταξύ των Ρομά, θα 
ενσωματώνει την αρχή της ισότητας 
μεταξύ των φύλων, θα δίνει έμφαση στα 
παιδιά και στους νέους Ρομά ως 
βασικούς παράγοντες της θετικής 
αλλαγής, και θα προωθεί μια διατομεακή 
και πολυσυμμετοχική προσέγγιση ως 
προς τις εθνικές στρατηγικές ένταξης, 
όπου οι Ρομά θα συμμετέχουν ενεργά από 
το προπαρασκευαστικό στάδιο έως και το 
στάδιο εφαρμογής των μέτρων ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 55
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
Ρομά, εμπειρογνωμόνων και μελών της 
κοινότητας, ιδίως όσων 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, στη συζήτηση για 
τη χάραξη πολιτικών και στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 56
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. αναγνωρίζει ότι για να 
διαφυλαχθούν τα κοινωνικά και 
οικονομικά δικαιώματα των Ρομά, θα 
πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο σφαιρική 
προσέγγιση, η οποία θα ενισχύσει τη 
θεσμική αναγνώριση της μειονότητας 
των Ρομά ως κοινωνικού παράγοντα και 
την 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· επίσης, καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει τη συμμετοχή των 
Ρομά ως ένα δεσμευτικό κοινό πρότυπο 
ποιότητας για το μελλοντικό στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ και για τις εθνικές 
στρατηγικές, καθώς και ότι οι 
δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί 
μηχανισμοί διασφαλίζουν την ισότιμη και 
ποιοτική συμμετοχή·

Or. en

Τροπολογία 57
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι η απασχόληση 
είναι η βασική οδός για 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» ισχύει για όλους τους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 58
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανακοίνωση σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές και πρότυπα για τις 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 
στάσης, την πρόληψη των διακρίσεων 
κατά την πρόσληψη προσωπικού, στις 
διαδικασίες προαγωγής, στις αποδοχές 
και στην 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 
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ρατσισμού, συναφών διακρίσεων και 
φαινομένων παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας, για την παρακολούθηση και 
επανεξέταση των διαδικασιών 
πρόσληψης, ανέλιξης και διατήρησης του 
εργατικού δυναμικού σε κάθε επιμέρους 
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, να 
συλλέγονται δεδομένα ισότητας σύμφωνα 
με τα πρότυπα περί ιδιωτικότητας και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 59
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. 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·

Or. en
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Τροπολογία 60
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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, 
η αντιμετώπιση των διακρίσεων από τους 
εργοδότες, η αντιστοίχιση της ζήτησης 
εργατικού δυναμικού με την προσφορά 
εργασίας, και τα αυξανόμενα ποσοστά των 
νέων Ρομά που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση·

2. 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, 
η οποία παρεμποδίζεται από το υψηλό 
ποσοστό σχολικής αποτυχίας, φαινόμενο 
που επηρεάζει κυρίως τα παιδιά και τους 
νέους Ρομά, η αντιμετώπιση των 
διακρίσεων από τους εργοδότες, η 
αντιστοίχιση της ζήτησης εργατικού 
δυναμικού με την προσφορά εργασίας, και 
τα αυξανόμενα ποσοστά των νέων Ρομά 
που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 61
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan 
Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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, 
η αντιμετώπιση των διακρίσεων από τους 
εργοδότες, η αντιστοίχιση της ζήτησης 
εργατικού δυναμικού με την προσφορά 
εργασίας, και τα αυξανόμενα ποσοστά των 
νέων Ρομά που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση·

2. 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, 
η αντιμετώπιση των αρνητικών 
στερεοτύπων που συχνά είναι τα 
μεγαλύτερα εμπόδια για την εύρεση 
εργασίας, η αντιμετώπιση των διακρίσεων 
από τους εργοδότες, η αντιστοίχιση της 
ζήτησης εργατικού δυναμικού με την 
προσφορά εργασίας, και τα αυξανόμενα 
ποσοστά των νέων Ρομά που δεν 
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παρακολουθούν εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 62
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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, 
η αντιμετώπιση των διακρίσεων από τους 
εργοδότες, η αντιστοίχιση της ζήτησης 
εργατικού δυναμικού με την προσφορά 
εργασίας, και τα αυξανόμενα ποσοστά των 
νέων Ρομά που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση·

2. 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, 
η αντιμετώπιση των διακρίσεων από τους 
εργοδότες και τα αυξανόμενα ποσοστά των 
νέων Ρομά που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
γυναίκες και στα κορίτσια Ρομά και στα 
μέτρα που απαιτούνται για την άρση του 
εμποδίου των παραδοσιακών ρόλων των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 63
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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, 
η αντιμετώπιση των διακρίσεων από τους 
εργοδότες, η αντιστοίχιση της ζήτησης 

2. 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, 
η αντιμετώπιση των διακρίσεων από τους 
εργοδότες, η αντιστοίχιση της ζήτησης 
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εργατικού δυναμικού με την προσφορά 
εργασίας, και τα αυξανόμενα ποσοστά των 
νέων Ρομά που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση·

εργατικού δυναμικού με την προσφορά 
εργασίας, η αντιμετώπιση των 
ακατάλληλων συνθηκών εργασίας και της 
εκμετάλλευσης, και τα αυξανόμενα 
ποσοστά των νέων Ρομά που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 64
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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, 
η αντιμετώπιση των διακρίσεων από τους 
εργοδότες, η αντιστοίχιση της ζήτησης 
εργατικού δυναμικού με την προσφορά 
εργασίας, και τα αυξανόμενα ποσοστά των 
νέων Ρομά που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση·

2. 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, 
η αντιμετώπιση των διάφορων μορφών 
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 δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 65
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη 
δέσμευσή της σχετικά με την έγκριση 
σχεδίου δράσης για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να ενσωματώσει το 
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θέμα της ένταξης των Ρομά ως δείκτη 
στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· προτρέπει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εστιάσουν στους 
Ρομά και να εξετάσουν την ιδιαίτερη 
κατάστασή τους, ώστε να τους 
διασφαλίσουν 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 
τους πιθανούς δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων της καθολικής 
υγειονομικής κάλυψης χωρίς διακρίσεις, 
των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος 
και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι οι κοινότητες των 
Ρομά ανέκαθεν υποτιμούσαν την 
εκπαίδευση και ότι πολλοί Ρομά 
διακατέχονται από έναν βαθιά ριζωμένο 
σκεπτικισμό απέναντι στην τυπική 
εκπαίδευση· επισημαίνει ότι εξαιτίας της 
ελλιπούς κοινωνικοποίησης, πολλά παιδιά 
Ρομά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο 
σχολείο· τονίζει ότι εξαιτίας των 
πατριαρχικών παραδόσεων, τα κορίτσια 
Ρομά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το 
σχολείο νωρίς· υπογραμμίζει ότι γενικά, οι 
γυναίκες και τα κορίτσια με καταγωγή 
Ρομά υφίστανται σε μεγάλο βαθμό 
διακρίσεις στο εσωτερικό της κοινότητάς 
τους και είναι υποτιμημένες·
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Or. en

Τροπολογία 67
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
προωθείται η πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, στην ανώτερη εκπαίδευση 
και σε ευκαιρίες μαθητείας και 
επαγγελματικής κατάρτισης για τους 
Ρομά, προκειμένου να προαχθεί η 
οικονομική ενσωμάτωση και η κοινωνική 
ένταξή τους· η πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου και η διακοπή της σχολικής 
φοίτησης αποτελούν εμπόδια στην 
κατάρτιση των νέων Ρομά, καθώς και 
στην πρόσβασή τους στην αγορά 
εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό για 
τους Ρομά να επωφεληθούν πλήρως από 
ποιοτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να 
αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών 
δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. 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 
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με την επέκταση της υποχρεωτικής 
φοίτησης στο νηπιαγωγείο και στην 
προσχολική εκπαίδευση από μικρότερη 
ηλικία για όλα τα παιδιά· οι εν λόγω ορθές 
πρακτικές θα πρέπει να συνεχιστούν·

Or. en

Τροπολογία 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα 
της πρωτοβουλίας για την απασχόληση 
των νέων δίνει ρητή έμφαση στους νέους 
Ρομά, ιδίως στις γυναίκες Ρομά, και 
συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα 
ενεργής προσέγγισής τους, μέσω ΜΚΟ 
των Ρομά και ΜΚΟ που υπερασπίζονται 
τα δικαιώματα των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 70
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την ισχυρότερη 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, 



AM\1206434EL.docx 47/108 PE652.565v01-00

EL

με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 71
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα άτομα καταγωγής 
Ρομά που ασκούν δικαιώματα 
κινητικότητας έχουν δυνατότητα 
πρόσβασης σε όλες τις απαραίτητες 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο 
κράτος μέλος όπου διαμένουν, καθώς και 
ότι ούτε η φτώχεια ούτε το καθεστώς 
διαμονής τους δεν αποτελεί εμπόδιο για 
την πρόσβαση στις απαραίτητες 
υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα κεντρικά 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που καλύπτονται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, προσεγγίζουν ενεργά 
τους Ρομά, και ότι η απήχησή τους 
παρακολουθείται τακτικά με τη 
συμμετοχή ΜΚΟ των Ρομά και ΜΚΟ που 
υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
Ρομά·
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Or. en

Τροπολογία 73
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. 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 ενημέρωσης σχετικά με 
τα δικαιώματά τους και τα μέσα άσκησης 
αυτών των δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνδέεται 
στενά με τη διαδικασία ένταξης των 
Ρομά σε επίπεδο ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνδέεται 
στενά με τη διαδικασία ένταξης των Ρομά 
σε επίπεδο ΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνδέεται 
στενά με τη διαδικασία ένταξης των Ρομά 
σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει, σε αυτό το 
πλαίσιο, ότι είναι αναγκαία η 
συστηματική συλλογή έγκυρων 
δεδομένων, αναλυτικά ανά φύλο και 
ηλικία, για την κατάρτιση ανάλυσης 
αναγκών και πλαισίου και για τον 
καθορισμό στόχων και δεικτών 
αντίκτυπου προκειμένου να διασφαλιστεί 
το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στην 
αντιστοίχιση των αναγκών με τον 
σχεδιασμό και την κατάρτιση 
προϋπολογισμού, τόσο σε εθνικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνδέεται 
στενά με τη διαδικασία ένταξης των Ρομά 
σε επίπεδο ΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027 θα συνδέονται στενά με το 
πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά, με τους 
δεσμευτικούς στόχους του και με την 
υλοποίησή τους από τις εθνικές 
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στρατηγικές ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 77
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι το νέο 
ΠΔΠ θα διευκολύνει τις συνέργειες 
μεταξύ των γενικών πολιτικών της ΕΕ 
που άπτονται των ζητημάτων των Ρομά 
και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για 
την περίοδο μετά το 2020, καθώς και ότι 
η μείωση της φτώχειας, η ένταξη των 
Ρομά και η πρόσβασή τους στην 
υγειονομική περίθαλψη θα διατηρηθούν 
ως θεματικές προτεραιότητες στο 
πλαίσιο των ΕΔΕΤ και θα συνδέονται με 
εθνικές στρατηγικές και εθνικά σχέδια 
δράσης για τη μείωση της φτώχειας· 
προτρέπει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν την άνιση 
κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Ρομά 
ολόκληρης της ΕΕ στο ΕΚΤ+, 
υπενθυμίζει δε το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το οποίο περιλαμβάνει 
ως ειδικό στόχο την «viiiα) 
καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά, και προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης»·

Or. en

Τροπολογία 78
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει προσεκτικά τους δείκτες 
αντικτύπου όσον αφορά την ένταξη των 
Ρομά για την περίοδο 2014-2020 και να 
εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς 
και ελλείψεις· υπενθυμίζει ότι η 
παρακολούθηση της ένταξης των Ρομά 
προβλεπόταν να βελτιωθεί βάσει της 
ειδικής επενδυτικής προτεραιότητας 9 (ii) 
του ΕΚΤ, των σχετικών ειδικών στόχων 
στο ΕΚΤ και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και της 
χρήσης του κοινού δείκτη 
αποτελεσμάτων του ΕΚΤ για τους 
συμμετέχοντες, καθώς και των ειδικών 
δεικτών και στόχων ανά πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. συνιστά στην Επιτροπή να 
διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και 
να παρακολουθεί την κατάσταση 
προκειμένου να παρέχει τακτική 
αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. 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·

Or. en

Τροπολογία 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των 
τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων, των 
ισχυρών συνεργασιών και της δέσμευσης 
των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, 
όπως των τοπικών κοινοτήτων και των 
σχολικών επιθεωρήσεων, είναι 
καθοριστικός για τη βιωσιμότητα της 
ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 82
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
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αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις·

αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 
έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει 
λόγω του διαχωρισμού των παιδιών των 
Ρομά εναντίον τριών κρατών μελών· 
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 στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα· 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 
διαχωρίζονται από το κεντρικό σχολικό 
σύστημα και συχνά να λαμβάνουν 
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κατώτερη εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
εξακολουθεί να αποτελεί συνήθη 
πρακτική που εισάγει διακρίσεις·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
δέσμευση από τις αρμόδιες κρατικές αρχές 
για την κατάργηση του διαχωρισμού των 
μαθητών Ρομά στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 85
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις· λαμβάνει υπόψη του το 



AM\1206434EL.docx 55/108 PE652.565v01-00

EL

γεγονός ότι πολλά παιδιά χρησιμοποιούν 
τα ρομανί ως μητρική τους γλώσσα, η 
οποία θα πρέπει να παρέχεται ως 
εκπαιδευτική επιλογή· 

Or. en

Τροπολογία 86
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις· ζητεί να ενισχυθούν οι 
προσπάθειες για την αύξηση της 
συμμετοχής των παιδιών Ρομά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής της 
εκπαίδευσης, από την προσχολική έως 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 87
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επείγουσα και σε βάθος δέσμευση από τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές για την 
κατάργηση του διαχωρισμού των μαθητών 
Ρομά στα σχολεία και την εξασφάλιση της 
ίδιας ποιοτικής γενικής μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς που απολαμβάνουν και οι 
μαθητές μη Ρομά, καθώς τα παιδιά των 
Ρομά εκπαιδεύονται συχνά σε χωριστά 
περιβάλλοντα, ενώ η λανθασμένη 
διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθεί 
να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 88
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στους νέους στο 
πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά για την 
περίοδο 2021-2027, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
απασχόληση, καθώς και να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη θα δώσουν 
προτεραιότητα στην απασχόληση των 
νέων στις εθνικές τους στρατηγικές για 
την ένταξη των Ρομά· προτρέπει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τους νέους» 
για την περίοδο 2021-2027 θα λάβει 
υπόψη τους νέους Ρομά ως πιθανούς 
δικαιούχους, καθώς και να υλοποιήσουν 
μια φιλόδοξη και ανοικτή προς όλους 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία εγγύησης για τα 
παιδιά, η οποία θα λαμβάνει επίσης 
υπόψη τα δικαιώματα και τις ανάγκες 
τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναμορφώσουν την ευρωπαϊκή 
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εγγύηση για τη νεολαία και την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους 
πλέον περιθωριοποιημένους και 
συμπεριλαμβάνοντας μέτρα όπως 
καλύτερη στόχευση των προγραμμάτων 
κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για τις περιθωριοποιημένες ομάδες, 
ειδική κατάρτιση για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης σχετικά με τον 
τρόπο προσέγγισης και τη διαχείριση των 
περιθωριοποιημένων ομάδων, ή 
ενισχυμένες συνεργασίες με εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ΜΚΟ για την προσέγγιση 
των Ρομά και άλλων 
περιθωριοποιημένων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι τα διαχωρισμένα 
σχολικά περιβάλλοντα αποθαρρύνουν την 
κοινωνική και οικονομική ένταξη· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
σχετικές αποφάσεις που έχει λάβει το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων καθώς και τις διαδικασίες 
επί παραβάσει που έχουν κινηθεί λόγω 
σχολικών διακρίσεων εις βάρος των 
Ρομά, εναντίον τριών κρατών μελών, 
συγκεκριμένα εναντίον της Τσεχικής 
Δημοκρατίας (2014), της Σλοβακίας 
(2015) και της Ουγγαρίας (2016)· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα και τον 
αντίκτυπό τους στα παιδιά των Ρομά·

Or. en
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Τροπολογία 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί τον επανασχεδιασμό της 
ΚΓΠ, έτσι ώστε να προωθήσει 
καινοτόμες μορφές γεωργικής εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών 
συνεταιρισμών για τις κοινότητες των 
Ρομά, οι οποίοι θα μπορούσαν επίσης να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία ενός δίκαιου, υγιούς και 
περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος 
τροφίμων, το οποίο 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·

Or. en

Τροπολογία 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών καταγωγής Ρομά στο 
θέμα της εξάλειψης των διακρίσεων στην 
εκπαίδευση είναι ουσιαστικός και ότι 
πρέπει να αποτελούν μέρος της λύσης για 
τα γεωγραφικά διαχωρισμένα σχολεία, 
τονίζει δε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να ενισχυθεί η παρουσία τους στους 
εκπαιδευτικούς φορείς προκειμένου να 
βοηθήσουν στη διαδικασία εξάλειψης 
των διακρίσεων, τη μείωση του 
αναλφαβητισμού και την ενθάρρυνση σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης και 
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εκπαίδευσης ενηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. συνιστά ένθερμα τη συνέχιση της 
κατάρτισης και της απασχόλησης των 
Ρομά ώστε να γίνουν μέντορες των νέων 
και διαμεσολαβητές για τη στήριξη των 
μεταβάσεων στην εκπαίδευση και στην 
αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη να 
στοχευθούν πιο ρητά οι Ρομά (νέοι και 
γυναίκες) με ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης για 
τη νεολαία, καθώς και την ανάγκη 
συστηματικής παρακολούθησης και 
καταπολέμησης των διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας και τον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 93
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν συντονισμένες 
προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των 
παιδιών Ρομά στην κοινωνία· σε αυτό το 
πλαίσιο, ζητεί την επείγουσα έγκριση της 
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ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας εγγύησης για 
τα παιδιά στο ΕΚΤ+, με ειδικούς πόρους 
ύψους 20 δισ. EUR, η οποία θα στηρίξει 
την έξοδο μιας γενιάς από τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. 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· 
επιπλέον, η 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 των Ρομά, τα οποία οδηγούν σε 
έναν φαύλο κύκλο ανεργίας και φτώχειας· 
η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
είναι, κατά συνέπεια, ύψιστης σημασίας, 
παράλληλα με την ευαισθητοποίηση για 
το συγκεκριμένο θέμα·

Or. en

Τροπολογία 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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4β. χαιρετίζει την προσπάθεια 
ορισμένων κρατών μελών που έχουν 
υιοθετήσει νομοθετικά εργαλεία με σκοπό 
να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση μεταξύ 
της ποιότητας και της ισότητας της 
εκπαίδευσης και εφαρμόζουν εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς· 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, 
γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την 
προσωπική ανάπτυξη και την 
επαγγελματική σταδιοδρομία·

Or. en

Τροπολογία 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επισημαίνει ότι είναι η σημαντική 
η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές 
και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
καθώς και η ευαισθητοποίησή τους όσον 
αφορά τη σημασία της προσχολικής 
εκπαίδευσης, της εγγραφής των παιδιών 
και της φοίτησης στο σχολείο· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά τη 
σημασία και τα οφέλη της προσχολικής 
εκπαίδευσης για την περαιτέρω 
εκπαιδευτική πορεία, τα παιδιά των Ρομά 
σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα σε 
σύγκριση με την πλειοψηφία του 
πληθυσμού, γεγονός που οδηγεί σε 
σημαντικές διαφορές στη συνολική 
συμμετοχή των παιδιών των Ρομά σε 
υποδομές προσχολικής αγωγής·
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Or. en

Τροπολογία 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα αποτελέσματα στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση 
μαρτυρούν 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, ιδιαίτερα 
όσον αφορά ειδικούς και κρίσιμους 
δείκτες, όπως το ποσοστό των παιδιών 
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, οι 
οποίοι συνδέονται με την περιορισμένη 
πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς1α, τις ανεπαρκείς 
υπηρεσίες εκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής καθοδήγησης και την 
έλλειψη υποστηρικτικών μέτρων·
_________________
1α Αναλογικά ποσοστά των Ρομά έναντι 
του γενικού πληθυσμού στην προσχολική 
εκπαίδευση – στην Τσεχική Δημοκρατία 
ήταν 34% (σε σύγκριση με το 86% του 
γενικού πληθυσμού), στην Πολωνία 42% 
(σε σύγκριση με το 94% του γενικού 
πληθυσμού), στη Σλοβακία 34% (σε 
σύγκριση με περίπου 77% του γενικού 
πληθυσμού). Πηγή: EPRS - Κοινότητες 
Ρομά στη Σλοβακία, 2020

Or. en

Τροπολογία 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. 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 σε 
υπηρεσίες υγείας, τη βελτίωση των 
συνηθειών υγιεινής των Ρομά ή την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών υγείας 
των γυναικών Ρομά· υπογραμμίζει ότι το 
πρόγραμμα διαμεσολαβητών των Ρομά 
στον τομέα της υγείας στη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία και τη Σλοβακία 
αναβαθμίστηκε από τις αντίστοιχες 
κυβερνήσεις, από τη δε αξιολόγησή τους 
προκύπτουν θετικές αλλαγές, 
συγκεκριμένα λιγότερες διακρίσεις από 
τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και 
μείωση των εμποδίων που περιορίζουν 
την πρόσβαση στην υγεία, επιπλέον των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
απευθύνονται στις κοινότητες· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η αξιολόγηση 
αυτών των προγραμμάτων αποδεικνύει 
ότι υπάρχει ανάγκη μετάβασης σε νέες 
και πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις και 
μετάβασης από τους διαμεσολαβητές των 
Ρομά σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα 
αντιμετωπίζουν τις θεσμικές διακρίσεις 
σε ολόκληρη την έκταση του 
συστήματος1β·
_________________
1β A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion, Joint Research Center, 
2019, Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4στ. συνιστά ένθερμα τη συνέχιση της 
κατάρτισης και της απασχόλησης των 
Ρομά ώστε να γίνουν μέντορες των νέων 
και διαμεσολαβητές για τη στήριξη των 
μεταβάσεων στην εκπαίδευση και στην 
αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη να 
στοχευθούν πιο ρητά οι Ρομά, τόσο οι 
νέοι όσο και οι γυναίκες, με ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης για 
τη νεολαία, καθώς και την ανάγκη 
συστηματικής παρακολούθησης και 
καταπολέμησης των διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας και τον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 100
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί 
παράλληλη στήριξη για την εύρεση 
εργασίας ή πρακτικής άσκησης με παροχή 
πληροφορικής και γλωσσικής κατάρτισης· 
τονίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης για την 

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστεί μια ολιστική και ανοικτή 
προς όλους προσέγγιση κατά την 
υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών 
ένταξης των Ρομά, η οποία θα 
περιλαμβάνει τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, την κοινωνία των πολιτών και 
οικονομικούς εταίρους· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και να παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
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προώθηση της απασχόλησης των Ρομά στη 
δημόσια διοίκηση και την προσέγγιση των 
ατόμων που αναζητούν εργασία και 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·

εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί 
παράλληλη στήριξη για την εύρεση 
εργασίας μέσω επαγγελματικής 
κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης με 
παροχή πληροφορικής και γλωσσικής 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων· 
τονίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης για την 
προώθηση της απασχόλησης των Ρομά στη 
δημόσια διοίκηση και την προσέγγιση των 
ατόμων που αναζητούν εργασία και 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ιδιαίτερα 
των γυναικών Ρομά· τονίζει ότι η πλήρης 
ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά 
εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σημαντικά οικονομικά οφέλη· όλες αυτές 
οι οικονομικές συνέπειες, οι οποίες 
συνδέονται με την ενσωμάτωση των 
Ρομά, θα μπορούσαν να προάγουν ένα 
κλίμα μεγαλύτερης δεκτικότητας 
απέναντι στον πληθυσμό των Ρομά εντός 
της κοινωνίας και να ενισχύσουν, ως εκ 
τούτου, την κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 101
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί 

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, να εγκριθούν μέτρα 
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παράλληλη στήριξη για την εύρεση 
εργασίας ή πρακτικής άσκησης με παροχή 
πληροφορικής και γλωσσικής κατάρτισης· 
τονίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης για την 
προώθηση της απασχόλησης των Ρομά στη 
δημόσια διοίκηση και την προσέγγιση των 
ατόμων που αναζητούν εργασία και 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·

για την υπέρβαση των στερεοτύπων και 
της αθιγγανοφοβίας στην αγορά εργασίας, 
να παρασχεθεί παράλληλη στήριξη, 
κατάρτιση και επιμόρφωση για την 
εύρεση εργασίας, ιδιαίτερα για την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, να 
στηριχθεί η πρώτη εργασιακή εμπειρία 
και η κατάρτιση κατά την απασχόληση 
και να παρασχεθούν ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης με παροχή πληροφορικής και 
γλωσσικής κατάρτισης· τονίζει τον καίριο 
ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης για την προώθηση της 
απασχόλησης των Ρομά στη δημόσια 
διοίκηση και την προσέγγιση των ατόμων 
που αναζητούν εργασία και βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση του άξονα 
«Μικροχρηματοδοτήσεις και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα» του προγράμματος 
EaSI, και να εστιάσει ρητά στους Ρομά, 
ώστε να βελτιώσει την πρόσβασή τους 
στη μικροχρηματοδότηση, προτρέπει δε 
τα κράτη μέλη να παρέχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση για τους επιχειρηματίες 
Ρομά (SMS) με την παροχή τεχνικής 
βοήθειας, οικονομικής στήριξης και 
πρόσβασης σε ευκαιρίες στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές κοινωνικής 
πολιτικής με επίκεντρο τους Ρομά και 
παρακολουθούν τα αποτελέσματά τους·
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υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί 
παράλληλη στήριξη για την εύρεση 
εργασίας ή πρακτικής άσκησης με 
παροχή πληροφορικής και γλωσσικής 
κατάρτισης· τονίζει τον καίριο ρόλο των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για 
την προώθηση της απασχόλησης των 
Ρομά στη δημόσια διοίκηση και την 
προσέγγιση των ατόμων που αναζητούν 
εργασία και βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση·

Or. en

Τροπολογία 103
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί 
παράλληλη στήριξη για την εύρεση 
εργασίας ή πρακτικής άσκησης με 
παροχή πληροφορικής και γλωσσικής 
κατάρτισης· τονίζει τον καίριο ρόλο των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για 
την προώθηση της απασχόλησης των 
Ρομά στη δημόσια διοίκηση και την 
προσέγγιση των ατόμων που αναζητούν 
εργασία και βρίσκονται σε μειονεκτική 

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία·
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θέση·

Or. en

Τροπολογία 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί 
παράλληλη στήριξη για την εύρεση 
εργασίας ή πρακτικής άσκησης με παροχή 
πληροφορικής και γλωσσικής κατάρτισης· 
τονίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης για την 
προώθηση της απασχόλησης των Ρομά στη 
δημόσια διοίκηση και την προσέγγιση των 
ατόμων που αναζητούν εργασία και 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα δεν 
αποκλείσουν άλλες κοινωνικές ομάδες 
που βρίσκονται σε παρόμοιες 
καταστάσεις· ζητεί, επιπλέον, να καταστεί 
προτεραιότητα για τις δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης και τους εργοδότες η 
χειραφέτηση των Ρομά που αναζητούν 
εργασία, και να παρασχεθεί παράλληλη 
στήριξη για την εύρεση εργασίας ή 
πρακτικής άσκησης με παροχή 
πληροφορικής και γλωσσικής κατάρτισης· 
τονίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης για την 
προώθηση της απασχόλησης των Ρομά στη 
δημόσια διοίκηση και την προσέγγιση των 
ατόμων που αναζητούν εργασία και 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·

Or. en

Τροπολογία 105
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί 
παράλληλη στήριξη για την εύρεση 
εργασίας ή πρακτικής άσκησης με παροχή 
πληροφορικής και γλωσσικής 
κατάρτισης· τονίζει τον καίριο ρόλο των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για την 
προώθηση της απασχόλησης των Ρομά στη 
δημόσια διοίκηση και την προσέγγιση των 
ατόμων που αναζητούν εργασία και 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εφαρμόζουν πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τους 
Ρομά και παρακολουθούν τα 
αποτελέσματά τους· ζητεί, επιπλέον, να 
καταστεί προτεραιότητα για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και τους 
εργοδότες η χειραφέτηση των Ρομά που 
αναζητούν εργασία, και να παρασχεθεί 
παράλληλη στήριξη για την εύρεση 
εργασίας ή ευκαιρίες πρακτικής άσκησης 
σε δημιουργικούς κλάδους, καθώς και 
πληροφορική και γλωσσική κατάρτιση· 
τονίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης για την 
προώθηση της απασχόλησης των Ρομά στη 
δημόσια διοίκηση και την προσέγγιση των 
ατόμων που αναζητούν εργασία και 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·

Or. en

Τροπολογία 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. είναι της άποψης ότι η 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
δεν αναγνωρίζεται ακόμη επαρκώς ως 
προτεραιότητα και ως λύση που 
προσφέρει ένα μέσο κινητοποίησης και 
παροχής ευκαιριών για τους νέους Ρομά 
και εγγυάται την οικονομική τους 
ανεξαρτησία· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την ισχυρότερη συμμετοχή 
των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε τοπικό 
επίπεδο, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
να στηρίξουν την ανάπτυξη κοινωνικών 
επιχειρήσεων για να δημιουργηθούν 
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βιώσιμοι χώροι εργασίας για τους Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 107
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τον πληθυσμό των Ρομά στο 
πλαίσιο του επικαιροποιημένου 
θεματολογίου δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη, καθώς και ενθαρρύνει τις 
εθνικές δημόσιες αρχές να διασφαλίσουν 
ότι τα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης που απευθύνονται στους 
Ρομά αντανακλούν την ιδιαίτερη 
κατάστασή τους, καθώς και τις 
αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα· καλεί 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
εκπαίδευση σε δεξιότητες για τον 
πληθυσμό των Ρομά, προάγοντας την 
επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. είναι της άποψης ότι η 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
δεν αναγνωρίζεται ακόμη επαρκώς ως 
προτεραιότητα και ως λύση που 
προσφέρει ένα μέσο κινητοποίησης και 
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παροχής ευκαιριών για τους νέους Ρομά 
και εγγυάται την οικονομική τους 
ανεξαρτησία· τονίζει ότι τα προγράμματα 
που λειτουργούν καλύτερα είναι εκείνα 
που παρέχουν στοχευμένη επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση με επαρκή 
στήριξη σε τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 109
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. 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·

Or. en

Τροπολογία 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την απασχόληση των Ρομά 
με διάφορες δράσεις, όπως λαμβάνοντας 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
καθώς και προωθώντας την κοινωνική 
οικονομία·
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Or. en

Τροπολογία 111
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
παρακολουθεί την πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 112
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. πιστεύει ότι οι Ρομά είναι μεταξύ 
εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την πανδημία της νόσου COVID-19 
και κυρίως από τις οικονομικές της 
συνέπειες στην Ευρώπη· τονίζει ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να εστιάσει στις άμεσες 
ανάγκες των πολιτών της, καθώς η 
παροχή γρήγορων και ικανοποιητικών 
απαντήσεων στα προβλήματα που 
προκύπτουν είναι αναπόφευκτη 
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 να ενισχύσει το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους, προκειμένου να στηρίξει τις 
οικογένειες με τρόφιμα μακράς 
διάρκειας, απολυμαντικά, και 
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ενημερωτικά δελτία σχετικά με τον ιό·

Or. en

Τροπολογία 113
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. 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 και των 
υπηρεσιών ύδρευσης· επίσης, καλεί την 
Επιτροπή να σχεδιάσει δείκτες και 
μηχανισμούς παρακολούθησης της 
κοινωνικής ισότητας όσον αφορά την 
πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση στα 
κράτη μέλη, να αναθέσει στον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ τη 
διεξαγωγή συλλογής δεδομένων σε ετήσια 
βάση, 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·

Or. en

Τροπολογία 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. σημειώνει 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·

Or. en

Τροπολογία 115
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη 
στο θέμα της ένταξης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 116
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν έκτακτους νόμους που 
αναγνωρίζουν ρητά το ανθρώπινο 
δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση 
και διασφαλίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό 
και αποχέτευση· επίσης, τα προτρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι άτυπες συνθήκες 
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στέγασης δεν εμποδίζουν τους 
ανθρώπους από την άσκηση του 
δικαιώματος σε ασφαλές πόσιμο νερό και 
αποχέτευση· να θεσπίσουν πολιτικές και 
να διαθέσουν κονδύλια για τη σύνδεση 
των καταυλισμών των Ρομά με τα 
δημόσια δίκτυα παροχής πόσιμου νερού 
και αποχέτευσης· και να διασφαλίσουν 
ότι στις γειτονιές και στους καταυλισμούς 
των Ρομά υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς 
υποδομές παροχής ασφαλούς πόσιμου 
νερού και αποχέτευσης·

Or. en

Τροπολογία 117
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα άτομα που 
διαμένουν σε άτυπους καταυλισμούς 
προστατεύονται από το ενδεχόμενο 
έξωσης και κατεδάφισης της κατοικίας 
τους, εκτός εάν τους παρέχεται 
εναλλακτική, τυπική στέγη σε περιβάλλον 
όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός, με 
πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 118
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. καλεί τα κράτη μέλη να 
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της 
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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 
προσωρινής εγκατάστασης για τους Ρομά 
χωρίς μόνιμη κατοικία· εναλλακτικά, τα 
καλεί να εξασφαλίσουν μόνιμη, 
αξιοπρεπή, προσιτή και περιβαλλοντικά 
ασφαλή στέγη χωρίς διαχωρισμούς, για 
τους Ρομά που σήμερα ζουν σε άτυπους 
καταυλισμούς·

Or. en

Τροπολογία 119
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. 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· τα καλεί, επίσης, να 
συμπεριλάβουν τους καταυλισμούς των 
Ρομά στα μέτρα απολύμανσης· να 
απαγορεύσουν τη διακοπή παροχής 
βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας· να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο επιδότησης των 
εξόδων κατανάλωσης για τους πλέον 
ευάλωτους και για εκείνους που έχουν 
χάσει το εισόδημά τους, ή να αναστείλουν 
τις πληρωμές έως τη λήξη της περιόδου 
του σχεδίου ανάκαμψης· να παράσχουν 
οικονομική στήριξη σε μονογονεϊκές 
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οικογένειες/άγαμες μητέρες για τη 
φροντίδα των παιδιών, για την πληρωμή 
των ενοικίων και για άλλα έξοδα του 
νοικοκυριού, ώστε να αμβλυνθούν οι 
οικονομικές δυσχέρειες, ιδιαίτερα λόγω 
της απώλειας θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 120
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5κ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι κανένας Ρομά δεν θα 
μείνει πίσω λόγω της κρίσης COVID-19, 
μέσω της στήριξης των ευάλωτων 
εργαζομένων Ρομά, ιδιαίτερα των 
γυναικών και των μονογονεϊκών 
οικογενειών· επίσης, μέσω της 
ενσωμάτωσης ειδικών διατάξεων και 
δεικτών για τους Ρομά κατά την 
υλοποίηση ευρωπαϊκών μέσων 
προσωρινής στήριξης (SURE και FEAD)·

Or. en

Τροπολογία 121
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 παρέχει 
προστασία και εγγυήσεις για την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών, συμπεριλαμβανομένης της 

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 παρέχει 
προστασία και εγγυήσεις για την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών, συμπεριλαμβανομένης της 
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στέγασης, η οποία αποτελεί πρωτίστως 
αρμοδιότητα των εθνικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων·

στέγασης, η οποία αποτελεί πρωτίστως 
αρμοδιότητα των εθνικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων, και ότι η 
αναποτελεσματική εφαρμογή των 
οδηγιών για τη φυλετική ισότητα και για 
την ισότητα στην απασχόληση σε εθνικό 
επίπεδο κοστίζει στην ΕΕ απώλεια του 
ΑΕΠ ύψους 224–305 δισ. EUR και 
απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 88-
110 δισ. EUR· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωσή 
τους και προτρέπει τα κράτη μέλη να 
θέσουν τέλος στις διαρθρωτικές 
διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην απασχόληση και στον χώρο 
εργασίας, να προωθήσουν θετικά 
αφηγήματα της διαφορετικότητας, με την 
παροχή κατάρτισης για τις δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, τους εργοδότες 
και το προσωπικό σε θέματα 
απαγόρευσης των διακρίσεων και να 
επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
διακρίσεων·

_________________ _________________
6 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.

6 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.

Or. en

Τροπολογία 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 παρέχει 
προστασία και εγγυήσεις για την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 παρέχει 
προστασία και εγγυήσεις για την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
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αυτών, συμπεριλαμβανομένης της 
στέγασης, η οποία αποτελεί πρωτίστως 
αρμοδιότητα των εθνικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων·

αυτών, συμπεριλαμβανομένης της 
στέγασης, η οποία αποτελεί πρωτίστως 
αρμοδιότητα των εθνικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων· εκφράζει τη 
βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να 
παραβιάζουν τα δικαιώματα στέγασης 
των Ρομά, οι οποίοι συχνά ζουν σε 
διαχωρισμένους καταυλισμούς που 
χαρακτηρίζονται από άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
έλλειψης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της 
ελλιπούς αποχέτευσης και της έκθεσης σε 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, και από την 
παντελή έλλειψη δημόσιων υπηρεσιών, 
όπως εκπαίδευσης, υγειονομικής 
περίθαλψης και οδικού και 
συγκοινωνιακού δικτύου, με αποτέλεσμα 
να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των Ρομά 
και να οδηγούνται σε βαθιά φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό·

_________________ _________________
6 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.

6 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.

Or. en

Τροπολογία 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 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 

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 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 
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αρμοδιότητα των εθνικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων·

αρμοδιότητα των εθνικών και 
περιφερειακών κυβερνήσεων· επισημαίνει 
ότι η ελλιπής πρόσβαση 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·

_________________ _________________
6 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.

6 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.

Or. en

Τροπολογία 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 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·

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 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 ελλιπής πρόσβαση σε στέγαση και 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στα αποτελέσματα της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της 
υγείας και επηρεάζει αρνητικά την 
κοινωνική ένταξη·

_________________ _________________
6 Άρθρο 3 εδάφιο 1 στοιχείο η) της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 

6 Άρθρο 3 εδάφιο 1 στοιχείο η) της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
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της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, ΕΕ 
L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, ΕΕ 
L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

Or. en

Τροπολογία 125
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 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·

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 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· καλεί το 
Συμβούλιο να επανεκκινήσει τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, καθώς αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη της 
ισότητας στην ΕΕ·

_________________ _________________
6 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.

6 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.

Or. en

Τροπολογία 126
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 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·

6. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τη φυλετική ισότητα6 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· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ορθή 
και αποτελεσματική μεταφορά αυτής της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και η σωστή 
εφαρμογή της·

_________________ _________________
6 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.

6 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.

Or. en

Τροπολογία 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. συνιστά ότι στον τομέα των 
στοχευμένων παρεμβάσεων σε θέματα 
στέγασης, είναι σημαντική η ύπαρξη μιας 
συμμετοχικής διαδικασίας που θα 
περιλαμβάνει τους Ρομά από την αρχή 
της· προτείνει οι πολιτικές στέγασης να 
βασίζονται στην έννοια του επιμερισμού 
του κόστους ή της συνεισφοράς των 
δικαιούχων για τη στέγη και τις 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπου οι 
δικαιούχοι Ρομά θα μπορούσαν να 
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οργανωθούν για να υλοποιήσουν τις δικές 
τους πρωτοβουλίες και να συμμετάσχουν 
στον σχεδιασμό των καταυλισμών τους1γ·
_________________
1γ A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion, Joint Research Center, 
2019, Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 128
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να αποτρέψουν 
τις αναγκαστικές εξώσεις και να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για τους Ρομά χωρίς μόνιμη 
κατοικία·

7. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν 
τον διαχωρισμό στη στέγαση ως 
παράνομο σύμφωνα με τη Διεθνή 
Σύμβαση για την κατάργηση κάθε 
μορφής φυλετικών διακρίσεων· καλεί 
επίσης τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
εξάλειψη του χωροταξικού διαχωρισμού 
και τη συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να αποτρέψουν, να 
απαγορεύσουν και να εξαλείψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις 
για τους Ρομά χωρίς μόνιμη κατοικία· η 
πρόληψη των αναγκαστικών εξώσεων θα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω υπηρεσιών 
όπως η κοινωνική συμβουλευτική, η 
διαχείριση χρέους και η διαμεσολάβηση, 
καθώς και με τον ενεργό εντοπισμό 
νοικοκυριών ή περιοχών που διατρέχουν 
υψηλότερο κίνδυνο, και δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται εξώσεις χωρίς την 
παροχή εναλλακτικής τυπικής, προσιτής 
στέγης σε περιβάλλον όπου δεν υπάρχει 
διαχωρισμός, με πρόσβαση σε δημόσιες 
υπηρεσίες·
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Or. en

Τροπολογία 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να αποτρέψουν 
τις αναγκαστικές εξώσεις και να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για τους Ρομά χωρίς μόνιμη 
κατοικία·

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
έργων στέγασης, να αποτρέψουν τις 
αναγκαστικές εξώσεις και να παράσχουν 
επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις 
για τους Ρομά χωρίς μόνιμη κατοικία· 
τονίζει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για 
δημόσιες επενδύσεις στον συγκεκριμένο 
τομέα, λόγω και των κινδύνων της 
επιδημίας της νόσου COVID-19, 
προτρέπει δε την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν το 
προγραμματισμένο Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης για τη βελτίωση των 
συνθηκών στέγασης, υγείας και 
απασχόλησης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
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σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να αποτρέψουν 
τις αναγκαστικές εξώσεις και να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για τους Ρομά χωρίς μόνιμη 
κατοικία·

σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να αποτρέψουν 
τις αναγκαστικές εξώσεις και να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για τους Ρομά χωρίς μόνιμη 
κατοικία· η εύρεση λύσεων στις εξώσεις 
με τη συμμετοχή διάφορων θεσμών είναι 
καθοριστικής σημασίας, ενώ οι δράσεις 
που απευθύνονται στους Ρομά θα πρέπει 
να ενσωματώνονται σε ευρύτερες εθνικές 
δραστηριότητες και νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που δίνουν έμφαση σε 
προγράμματα κοινωνικής στέγασης ή 
παροχής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να 
αποτρέψουν τις αναγκαστικές εξώσεις 
και να παράσχουν επαρκείς και 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για τους Ρομά 
χωρίς μόνιμη κατοικία·

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 132
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7



PE652.565v01-00 86/108 AM\1206434EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να αποτρέψουν 
τις αναγκαστικές εξώσεις και να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για τους Ρομά χωρίς μόνιμη 
κατοικία·

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να αποτρέψουν 
τις αναγκαστικές εξώσεις και να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις 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·

Or. en

Τροπολογία 133
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να αποτρέψουν 
τις αναγκαστικές εξώσεις και να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για τους Ρομά χωρίς μόνιμη 
κατοικία·

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την εξάλειψη του 
χωροταξικού διαχωρισμού και τη 
συμμετοχή των δικαιούχων Ρομά στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
στέγασης, να μειώσουν και να αποτρέψουν 
τις αναγκαστικές εξώσεις, να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα των αστέγων 
και να παράσχουν επαρκείς και 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για τους Ρομά 
χωρίς μόνιμη κατοικία·

Or. en

Τροπολογία 134
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Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Ευρωπαϊκή 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· η περιβαλλοντική 
δικαιοσύνη θα πρέπει να ενσωματωθεί ως 
αυτόνομος τομέας στο πλαίσιο για την 
περίοδο μετά το 2020 και θα πρέπει να 
εξετάζει τις διάφορες μορφές 
περιβαλλοντικών διακρίσεων, όπως το 
πρόβλημα των αναγκαστικών εξώσεων σε 
μολυσμένες περιοχές, τη συστηματική 
άρνηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών, 
καθώς και τον υγειονομικό κίνδυνο που 
συνδέεται με το υποβαθμισμένο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναφέρονται στις εδαφικές ανισότητες, 
στον οικιστικό διαχωρισμό και στην 
πλήρη έκταση των πολλαπλών 
μειονεκτημάτων κατά τον σχεδιασμό, τη 
στόχευση και την εφαρμογή των μέτρων 
για την ένταξη των Ρομά, καθώς η 
εδαφική προσέγγιση μπορεί να είναι 
σημαντική για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής 
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ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 136
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την παροχή 
πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και 
αποχέτευση και για την εφαρμογή του 
δικαιώματος σε επαρκές βιοτικό επίπεδο, 
καθώς και του δικαιώματος σε υγιεινό 
περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
πλέον ευάλωτες ομάδες των Ρομά, όπως 
τα παιδιά, τις γυναίκες και τους 
ηλικιωμένους·

Or. en

Τροπολογία 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ενώ καταδικάζει τις διακρίσεις 
κατά τη μίσθωση κατοικίας ή κατά την 
υποβολή αίτησης για θέση εργασίας, 
υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών 
μελών βάσει της οδηγίας για τη φυλετική 
ισότητα 1ε να ορίσουν ειδικό φορέα για 
την προώθηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς 
διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής·
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_________________
1ε Άρθρο 13 της οδηγίας 2000/43/EΚ 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. 22–26

Or. en

Τροπολογία 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ενώ καταδικάζει τις διακρίσεις 
κατά τη μίσθωση κατοικίας ή κατά την 
υποβολή αίτησης για θέση εργασίας, 
υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών 
μελών βάσει της οδηγίας για τη φυλετική 
ισότητα 7α να ορίσουν ειδικό φορέα για 
την προώθηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς 
διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής·
_________________
7a Άρθρο 13 της οδηγίας 2000/43/EΚ 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. 22–26

Or. en

Τροπολογία 139
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν 
σε πολιτικές που βοηθούν ανθρώπους 
εγκλωβισμένους στην επαιτεία, 
συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων 
καταγωγής Ρομά, να βρουν κανονικές 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, πολιτικές οι 
οποίες θα απευθύνονται ιδιαίτερα στους 
νέους για να τους βοηθήσουν να 
τελειώσουν το σχολείο·

Or. en

Τροπολογία 140
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ζήτημα της στέγασης και των 
αστέγων, μέσω της δημιουργίας ενός 
αποθέματος κοινωνικής στέγασης και με 
την προώθηση της πρόσβασης στην 
κοινωνική στέγαση για όλους χωρίς 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν επιτυχημένα εγχειρήματα, 
όπως μικροδάνεια που βοηθούν τις 
οικογένειες Ρομά να βελτιώσουν το 
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βιοτικό τους επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 142
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. επισημαίνει τις φιλόδοξες 
προσεγγίσεις των πρωτοβουλιών που 
δίνουν προτεραιότητα στη στέγη, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
αστεγίας και της στέγασης σε 
διαχωρισμένες περιοχές, καλεί δε τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
μετάβασης από το κλιμακωτό μοντέλο 
της παροχής υπηρεσιών σε υπηρεσίες που 
δίνουν προτεραιότητα στη στέγαση και 
να συνοδεύουν την παροχή στέγασης με 
συνδυαστικά στοιχεία στήριξης της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της 
υγείας και της ανάπτυξης της 
κοινότητας·

Or. en

Τροπολογία 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει την προστιθέμενη αξία 
για την ΕΕ μέσω της δημιουργίας στενού 
δεσμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 

διαγράφεται
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προγραμματισμού 2014-2020 και της 
εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των 
Ρομά και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δηλώνουν δημοσίως το μερίδιο των 
εθνικών τους προϋπολογισμών που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 144
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει την προστιθέμενη αξία 
για την ΕΕ μέσω της δημιουργίας στενού 
δεσμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 και της 
εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των 
Ρομά και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δηλώνουν δημοσίως το μερίδιο των 
εθνικών τους προϋπολογισμών που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό·

8. είναι της άποψης ότι η 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ βρίσκεται 
σε κίνδυνο παρά το γεγονός ότι υπάρχει 
ένας δεσμός μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 και της 
εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των 
Ρομά, καθώς το ΕΔΕΤ αδυνατεί να 
προσεγγίσει τους πλέον μειονεκτούντες, 
ειδικότερα τους Ρομά· καλεί την 
Επιτροπή να προσεγγίσει ενεργά τις 
κοινότητες των Ρομά με τις πολιτικές και 
τα προγράμματά της· και ζητεί από τα 
κράτη μέλη να πράξουν τα ανωτέρω και 
να δηλώνουν δημοσίως το μερίδιο των 
εθνικών τους προϋπολογισμών που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό

Or. en

Τροπολογία 145
Loucas Fourlas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει την προστιθέμενη αξία 
για την ΕΕ μέσω της δημιουργίας στενού 
δεσμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 και της 
εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των 
Ρομά και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δηλώνουν δημοσίως το μερίδιο των 
εθνικών τους προϋπολογισμών που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό·

8. χαιρετίζει την προστιθέμενη αξία 
για την ΕΕ μέσω της δημιουργίας στενού 
δεσμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 και της 
εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των 
Ρομά και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δηλώνουν δημοσίως το μερίδιο των 
εθνικών τους προϋπολογισμών που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό και να 
δημοσιεύουν επίσης τον κατάλογο των 
χρηματοδοτούμενων έργων·

Or. en

Τροπολογία 146
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει την προστιθέμενη αξία 
για την ΕΕ μέσω της δημιουργίας στενού 
δεσμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 και της 
εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των 
Ρομά και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δηλώνουν δημοσίως το μερίδιο των 
εθνικών τους προϋπολογισμών που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό·

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες για την 
ευθυγράμμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
του ΕΚΤ+ και όλων των ταμείων της ΕΕ 
κατά την περίοδο 2021-2027 με την εθνική 
στρατηγική για την ένταξη των Ρομά και 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, και ζητεί από τα κράτη 
μέλη να δηλώνουν δημοσίως το μερίδιο 
των εθνικών τους προϋπολογισμών που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 147
Guido Reil, Mara Bizzotto
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι το ζήτημα της 
μεταχείρισης των Ρομά έχει προσελκύσει 
την πολιτική προσοχή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μόνο μετά τη μετανάστευσή τους 
στη Δυτική Ευρώπη και ότι αυτή η 
μεταναστευτική ροή έχει ενισχυθεί μετά 
την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτή η μετανάστευση έχει 
οδηγήσει στην αύξηση των αστέγων που 
ζουν στον δρόμο, σε φαινόμενα 
επιθετικής επαιτείας και στην ανέγερση 
κατοικιών «έκτακτης ανάγκης» σε 
καταυλισμούς στα περίχωρα των πόλεων·

Or. en

Τροπολογία 148
Loucas Fourlas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 επίπεδο8 .

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 επίπεδο,8 
ανεξάρτητα από την κατηγορία της 
περιφέρειας· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την υλοποίηση των 
στρατηγικών σε τακτικές συναντήσεις με 
τα κράτη μέλη και να δημοσιεύει εκθέσεις 
για την κατανομή των κονδυλίων προς 
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αυτή την κατεύθυνση.

_________________ _________________
7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 
το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 
το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.

Or. en

Τροπολογία 149
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 
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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 επίπεδο8 .

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 επίπεδο8, και 
να εξετάσουν τις αιτίες των χαμηλών 
ποσοστών απορρόφησης σε ορισμένα 
κράτη μέλη, σύμφωνα και με τις 
συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
στην ειδική του έκθεση αριθ. 14/20167a.

_________________ _________________
7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.
7a Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 
το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 
το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.

Or. en
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Τροπολογία 150
Guido Reil, Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 επίπεδο8 .

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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·

_________________ _________________
7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 
το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.
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Τροπολογία 151
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 επίπεδο8 .

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 
εφαρμόσουν μακροπρόθεσμα και 
φιλόδοξα προγράμματα και πολιτικές 
μεγάλης κλίμακας, τόσο από στοχευμένη 
όσο και από γενική οπτική8 .

_________________ _________________
7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 
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το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.

το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.

Or. en

Τροπολογία 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 επίπεδο8 .

9. αναγνωρίζει ότι στον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων7 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 επίπεδο8 .

_________________ _________________
7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

7 Παράρτημα XI σχετικά με τις εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες, Μέρος Ι: 
Θεματικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες, επενδυτική προτεραιότητα 
9.2, κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 13.5.2014, σ. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, επανεξέταση 
του ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές 
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στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 
το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.

στρατηγικές ένταξης των Ρομά: 
αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για 
το μέλλον μετά το 2020, Open Society 
Institute, Ιουνίου 2017, σ. 17.

Or. en

Τροπολογία 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν προγράμματα καθοδήγησης, 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
προώθησης της αριστείας, και να 
ενθαρρύνουν την τοπική χειραφέτηση για 
νέους ηγέτες ως παράγοντα 
ενσωμάτωσης, καθώς και ΜΚΟ 
αποτελουμένων από άτομα Ρομά αντί για 
διεθνείς ΜΚΟ υπέρ των Ρομά· ζητεί τη 
δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
συστήματος παρακολούθησης των 
ενωσιακών κεφαλαίων· υπενθυμίζει ότι 
δεν απαιτούνται μόνο σαφείς δείκτες 
αναφοράς και λύσεις για τον γεωγραφικό 
διαχωρισμό, αλλά και στοιχειώδεις 
αλλαγές που θα πρέπει να εφαρμοστούν 
πρώτα στη δημόσια εκπαίδευση· επιμένει 
επίσης ότι, για την επίτευξη προηγμένου 
επιπέδου αλληλεγγύης, θα πρέπει να 
τροποποιηθούν τα εθνικά προγράμματα 
σπουδών· τονίζει ότι απαιτούνται 
διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η μείωση 
της ηλικίας του νηπιαγωγείου και ότι, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
διαχωρισμός των μαθητών στα δημοτικά 
σχολεία, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
σύγχρονα και ολοκληρωμένα τοπικά 
σχολεία και να διατεθούν επιπλέον πόροι 
για τη μετατροπή τους σε πρότυπα 
σχολεία· υπογραμμίζει ότι απαιτείται 
κατάλληλη υποδομή προκειμένου να 
καταστούν τα εν λόγω ιδρύματα 
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προσβάσιμα σε όλους τους μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένων των μη Ρομά· 
επισημαίνει το γεγονός, ότι με την 
προσθήκη ποιοτικής διπλής 
επαγγελματικής κατάρτισης και την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης πορείας 
σταδιοδρομίας για τους μαθητές Ρομά, οι 
επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους 
ποιοτικό εργατικό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. 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 2016, το ΕΕΣ 
διαπίστωσε ότι η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση της προόδου των εθνικών 
στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά 
αποτέλεσαν σημαντική πρόκληση για όλα 
τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις1στ· 
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·
_________________
1στ ΕΕΣ, Ειδική έκθεση με τίτλο 
«Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η 
χρηματοδοτική στήριξή της για την 
ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε 
σημαντική πρόοδος την τελευταία 
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δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω 
επιτόπιες προσπάθειες», 2016, σ. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. εκφράζει τη λύπη του για τον 
αδύναμο σύνδεσμο μεταξύ των 
διαθέσιμων εργαλείων χρηματοδότησης 
και 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 που διατίθενται δαπανώνται 
όπως πρέπει και δεν τυγχάνουν 
καταχρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 156
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. 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 
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θεσμικών διακρίσεων, εις βάρος των 
Ρομά, με την εφαρμογή της σύστασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
πρότυπα για τους φορείς ισότητας·

Or. en

Τροπολογία 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. είναι της άποψης ότι η 
ενσωμάτωση εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντικό θέμα, καθώς μόνο τα 
στοχευμένα μέτρα δεν μπορούν να είναι 
αρκετά αποτελεσματικά, ως εκ τούτου, 
ενισχύει την περαιτέρω ενσωμάτωση των 
πτυχών της ένταξης των Ρομά στα μέτρα 
των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. 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 θα πρέπει 
να προσαρμοστούν στις τοπικές 
συνθήκες, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται 
με τη θεσμική ικανότητα, τη στήριξη των 
διάφορων παραγόντων ή από το τοπικό 
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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 
αποτελέσματα των διάφορων κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. καλεί την Επιτροπή, καθώς και τα 
κράτη μέλη, να αξιολογήσουν τις 
συνέπειες της πανδημίας της νόσου 
COVID-19 στην κατάσταση των 
κοινοτήτων των Ρομά και να λάβουν 
αποτελεσματικά μέτρα με τη χρήση 
κονδυλίων της ΕΕ, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν 
εντοπιστεί, καθώς η νέα στρατηγική-
πλαίσιο θα πρέπει να συνάδει με την 
τρέχουσα κατάσταση ώστε να προληφθεί 
η αύξησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού των κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 160
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
δεδομένα και την έρευνα, με στόχο τον 
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καλύτερο εντοπισμό και την κατανόηση 
των διασταυρούμενων διακρίσεων· 
ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις πολυδιάστατες πτυχές 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στις κοινότητες των Ρομά, 
με τη χρήση του συνδυαστικού δείκτη 
AROPE στη Eurostat·

Or. en

Τροπολογία 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. εκφράζει τη λύπη του για τον 
αδύναμο σύνδεσμο μεταξύ των 
διαθέσιμων εργαλείων χρηματοδότησης 
και στρατηγικών σχεδίων και των 
στόχων που σχετίζονται με την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και 
ένταξη των Ρομά· υπενθυμίζει ότι οι 
εφάπαξ, βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις με 
συγκεκριμένο στόχο έχουν ελάχιστες 
πιθανότητες επιτυχίας, ιδιαίτερα όταν οι 
ανάγκες είναι πολυδιάστατες και 
απαιτούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις· 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πιο 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
παρακολούθησης και εποπτείας, να 
εξετάζουν καλύτερα τα ειδικά κριτήρια 
για τους Ρομά και να στοχεύουν ρητά 
αλλά όχι αποκλειστικά τους Ρομά1ζ, ώστε 
να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια που 
διατίθενται δαπανώνται σωστά και δεν 
τυγχάνουν καταχρήσεων· τονίζει ότι η 
παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική προκειμένου να προβλεφθούν 
και να μετριαστούν πιθανοί κίνδυνοι για 
την επιτυχή υλοποίηση της παρέμβασης 
και θα στηρίξει περαιτέρω τις 
πρωτοβουλίες πολιτικής με βάση 
τεκμηριωμένα στοιχεία και τον πιο 
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αποτελεσματικό καθορισμό στόχων και 
τη διάθεση των πόρων·
_________________
1ζ ΕΕΣ, Ειδική έκθεση με τίτλο 
«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, σ. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9δ. υπενθυμίζει ότι το ΕΕΣ 
διαπίστωσε το 2016 ότι οι πόροι των 
ΕΔΕΤ κατανεμήθηκαν μεταξύ των 
κρατών μελών βάσει δεικτών, οι οποίοι 
δεν έχουν ιδιαίτερη συνάφεια με τον 
πληθυσμό Ρομά, όπως ο συνολικός 
πληθυσμός, το ποσοστό ανεργίας ή το 
ΑΕγχΠ 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 Ρομά1η·
_________________
1η ΕΕΣ, Ειδική έκθεση με τίτλο 
«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, σ. 42 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
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uments/SR16_14/SR_ROMA_EL.pdf 

Or. en

Τροπολογία 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9ε. υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες της 
επιδημίας του κορονοϊού πλήττουν 
κυρίως τους απόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων 
των Ρομά, σε ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
κοινότητες των Ρομά υφίστανται 
περαιτέρω διακρίσεις και 
περιθωριοποιούνται λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η επιδημία του κορονοϊού 
μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές στο 
επόμενο ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, οι 
οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που υπερασπίζονται τις κοινότητες των 
Ρομά και κατ’ επέκταση θα επηρεάσουν 
και την προσέγγιση των κοινοτήτων των 
Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9στ. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει καινοτόμες προσεγγίσεις με 
προσανατολισμό τον αντίκτυπο και με 
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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).

Or. en


