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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι 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·

B. 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·

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·

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·

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·

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·

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 

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.
3 Μέτρα για την ένταξη των Ρομά που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά (NRIS), SWD (2019) 320 final, μέρος 1/2, σ. 18.
4 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.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd2019-320-final_report_on_the_implementation_of_national_roma_integration_strategies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd2019-320-final_report_on_the_implementation_of_national_roma_integration_strategies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf


PE650.564v01-00 4/4 PA\1203804EL.docx

EL

λανθασμένη διάγνωση των παιδιών Ρομά ως έχοντα ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
εξακολουθεί να αποτελεί συνήθη πρακτική που εισάγει διακρίσεις·

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·

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·

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·

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·

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.

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.
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.


