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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαδικασία

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

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

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

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

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

Συνοπτική παρουσίαση γεγονότων και πορισμάτων

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

Σύμφωνα με τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες, που 
δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ το 2016, «περίπου το 
80% των Ρομά στα εννέα κράτη μέλη της ΕΕ με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς Ρομά ζει κάτω 
από το όριο της φτώχειας της χώρας τους· το ένα τρίτο των Ρομά ζει σε σπίτια χωρίς παροχή 
νερού· κάθε τρίτο παιδί Ρομά ζει σε νοικοκυριό όπου κάποιος πήγε για ύπνο νηστικός 
τουλάχιστον μία φορά τον προηγούμενο μήνα· και το 50% των Ρομά ηλικίας μεταξύ έξι και 24 
ετών ήταν εκτός εκπαιδεύσεως». Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε στην έρευνα του Οργανισμού 

                                               
1 Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ποιοι είναι οι Ρομά;
2«Roma Education in Europe, Practices, policies and politics» (Η εκπαίδευση των Ρομά στην Ευρώπη, 
Πρακτικές, πολιτικές και πολιτική), Maja Miskkovic (εκδότρια), 2013.
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για τους Ρομά και την έρευνα «Travellers 2019», από την 
οποία προκύπτουν «δραματικά υψηλά ποσοστά ατόμων και παιδιών που πήγαν για ύπνο 
νηστικά τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα» και η οποία επισημαίνει ότι σχεδόν το 
ήμισυ των Ρομά και των Πλανοβίων (45%) τους οποίους κάλυψε η έρευνα τους τελευταίους 
12 μήνες3 στα έξι κράτη μέλη της ΕΕ αισθάνονται να υφίστανται διακρίσεις σε έναν 
τουλάχιστον τομέα ζωής. που καλύπτεται από την έρευνα κατά τους τελευταίους 12 μήνες .

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί μόνο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι Ρομά αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις και άνιση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες4 .

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

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

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

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

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

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

Σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε δομές και μηχανισμούς συντονισμού και 
διαβούλευσης, κινητοποίησε τη χρηματοδότηση και ανέλαβε δραστηριότητες για να 
παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων του ενωσιακού πλαισίου. Η Επιτροπή ενίσχυσε το 
διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την ένταξη των Ρομά, ιδίως με τη σύσταση, τον 

                                               
3 EU Agency for Fundamental Rights, Roma and Travellers Survey 2019, selected key findings from six EU 
Member States, including the UK (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, έρευνα για τους Ρομά και 
τους Πλανοβίους, 2019, επιλογή βασικών διαπιστώσεων από έξι κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
Ηνωμένου Βασιλείου (σχέδιο, η δημοσίευση αναμένεται τον Ιούλιο του 2020).
4 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις – Επιλεγμένα πορίσματα, 2016.
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Οκτώβριο του 2012, του δικτύου εθνικών σημείων επαφής για την ένταξη των Ρομά 
(ΔΕΣΕΡ), προκειμένου να συζητηθούν λύσεις προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν.

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

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

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

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

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

                                               
5 Σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη 
μέλη.
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Ο αριθμός των μαθητών Ρομά που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση μεταξύ 2011 και 2016 στο 
επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά μέσο όρο μειώθηκε από 87% το 2011 σε 68% 
το 2016. Το ποσοστό των Ρομά που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε σύγκριση όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στον γενικό πληθυσμό σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν 
στην έρευνα εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό7 .

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

Όσον αφορά την απασχόληση, το χάσμα μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά είναι σημαντικό, 
συμπεριλαμβανομένου του χάσματος σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Τα ποσοστά απασχόλησης των Ρομά είναι περίπου 40% 
στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ οι Ρομά ΕΑΕΚ κατά μέσο όρο αυξήθηκαν από 56% σε 
63% μεταξύ 2011 και 2016 9.

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

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

Συνεπώς, θεωρείται ότι η κύρια αδυναμία του υφιστάμενου πλαισίου είναι ο μη δεσμευτικός
του χαρακτήρας. Πρόκειται για «ήπια πολιτική», η οποία βασίζεται κυρίως στην πολιτική 
βούληση όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων της διοικητικής ικανότητας και των προϋπολογισμών. 
Δυστυχώς, τα περισσότερα κράτη μέλη ανέπτυξαν εθνικές στρατηγικές χωρίς να προβλέψουν 
επαρκή κονδύλια για την εφαρμογή τους11.

                                               
6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή:Έκθεση για την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά το 2020
7 Ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί: η αθιγγανοφοβία ως εμπόδιο για την ένταξη των Ρομά, σ. 28, Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 2018.
8 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, European Commission, September 2019.
9 Report on the National Roma integration strategies: key conclusions, σ. 3, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019.
10 Ενδιάμεση αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, τελική 
έκθεση, σ. 41, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018.
11 Eurodiaconia: Towards a post 2020 EU Roma Inclusion Strategy, p.4. (Προς τη χάραξη μιας ενωσιακής 
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Για να διορθωθεί αυτό, προτείνουμε μια οδηγία της ΕΕ για την ισότητα και την ένταξη των 
ανθρώπων με καταγωγή Ρομανί για την περίοδο μετά το 2020, μια νομοθετική πράξη με 
δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ένταξης 
των Ρομανί. Η πολιτική στήριξη, όταν ο ρατσισμός κατά των διαφόρων μειονοτικών ομάδων 
αυξάνεται ραγδαία, αποτελεί βασικό στοιχείο για την ένταξη των Ρομανί. Η ευρεία 
κινητοποίηση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, η διερεύνηση των ευκαιριών κατά τις 
μελλοντικές προεδρίες της ΕΕ είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η πολιτική δέσμευση 
για την ενδεχόμενη έγκριση οδηγίας για την περίοδο μετά το 2020. Σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή, θα διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε 
επιτυχέστερη εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ή σχεδίων δράσης, ιδίως σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να συνδέσει τις πολιτικές και οικονομικές της 
προτεραιότητες με την οδηγία. Κατά την ανάπτυξη των τοπικών και των εθνικών 
προϋπολογισμών, η ένταξη των ανθρώπων με καταγωγή Ρομανί θα συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες. Πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικότεροι και ενισχυμένοι μηχανισμοί 
παρακολούθησης και εποπτείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια που διατίθενται θα δαπανώνται σωστά και δεν θα τυγχάνουν 
καταχρήσεως αν εκδοθεί οδηγία.

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

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

Το ισχύον πλαίσιο στερείται συνοχής μεταξύ των προτεραιοτήτων. Θεματικά πεδία 
δραστηριότητας όπως η πολιτική συμμετοχή, οι τέχνες και ο πολιτισμός Ρομανί, η γλώσσα 
και η ιστορία Ρομανί θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πολιτική για την περίοδο μετά το 
2020, ως πρόσθετα μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς προτεραιότητας που αφορούν την 
εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση και την υγειονομική περίθαλψη13.

Για να επιτευχθεί αυτό με αποτελεσματικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

                                               
στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά για μετά το 2020, σ. 4)
12 Ο όρος «Ρομά» περιλαμβάνει διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Ρομά, οι Τσιγγάνοι, οι Πλανόβιοι, οι 
Μανούχηδες, οι Ασκάλι, οι Σίντι και οι Boyash. «Ρομά» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται κατά κανόνα στα 
έγγραφα πολιτικής και κατά τις συζητήσεις της ΕΕ.
13Επανεξέταση του ενωσιακού πλαισίου για τους Ρομά: αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διάστασης για το μέλλον 
μετά το 2020, Open Society Institute, Anna Mirga-Kruszelnicka, Μάρτιος 2017, σ. 5.
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πρέπει να μετακινηθούν από την πατερναλιστική (από πάνω προς τα κάτω) προσέγγιση, που 
χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη του υφιστάμενου πλαισίου, στη μη 
πατερναλιστική. Μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή θα επιτρέψει στα άτομα με 
καταγωγή Ρομανί να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα 
επίπεδα: τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΜΚΟ, ακτιβιστές, 
εμπειρογνώμονες, μέλη της κοινότητας κ.λπ.) πρέπει να συμμετέχουν επίσης στην ανάπτυξη, 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών που αφορούν τα άτομα 
καταγωγής Ρομανί μετά το 2020. Όσον αφορά τη μη πατερναλιστική προσέγγιση, η οδηγία 
της ΕΕ για την ισότητα και την ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί την περίοδο μετά το 
2020 θα συνταχθεί βάσει πιο αξιόπιστων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων: οι 
μελλοντικές στρατηγικές θα βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, δεδομένου 
ότι η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό κοινοτήτων και οι σημαντικές πηγές λύσεων για τη 
βελτίωση της κατάστασης των Ρομανί θα είναι ευρύτερες από ό,τι το 2011. Τα εν λόγω 
δεδομένα πρέπει να αποτελούν τη βάση λεπτομερών και ρεαλιστικών σχεδίων δράσης με 
ρεαλιστικό και επαρκή προκαθορισμένο προϋπολογισμό, που θα περιλαμβάνονται στους 
εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς προϋπολογισμούς, ανάλογα με το μέγεθος των 
αναγκών κοινωνικής ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί.

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

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

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

Στην έρευνα του 2019 για τους Ρομά και τους Πλανοβίους ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων διαπίστωσε ότι «σχεδόν οι μισοί Ρομά και Πλανόβιοι που απάντησαν (44%) 
υπέστησαν παρενόχληση λόγω μίσους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την 
έρευνα»15 . Για παράδειγμα, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Λειψίας κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι ο μαζικός αντιαθιγγανισμός συχνά δεν γίνεται άμεσα αντιληπτός: «το 60 
τοις εκατό των Γερμανών συμφωνεί με τη δήλωση ότι οι Σίντι και οι Ρομά επιρρέπουν στο 

                                               
14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011.
15 European Union Agency for Fundamental Rights, Roma and Travellers Survey 2019, selected key findings 
from six EU Member States, including the UK (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, έρευνα για τους
Ρομά και τους Πλανοβίους, 2019, επιλογή βασικών διαπιστώσεων από έξι κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (σχέδιο, η δημοσίευση αναμένεται τον Ιούλιο του 2020).
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έγκλημα και το 49,2 τοις εκατό θέλει να τους απαγορευθεί η πρόσβαση μέσα στις πόλεις.»16

Επιπλέον, τον καιρό του κορονοϊού, οι Ρομά έγιναν ο αποδιοπομπαίος τράγος για την 
εξάπλωση του ιού. Δυστυχώς, αυτό συνέβη στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 17. Ως εκ 
τούτου η καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού, του ιδιαίτερου αυτού τύπου ρατσισμού κατά 
των ανθρώπων με καταγωγή Ρομανί, πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλους τους βασικούς 
τομείς της πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020. Τα μέτρα πρόληψης και αντίδρασης θα 
πρέπει να αναπτυχθούν και να συμπεριληφθούν στις πολιτικές για τους Ρομανί μετά το 2020. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν επισήμως τον αντιαθιγγανισμό ως ειδική μορφή 
ρατσισμού εις βάρος των ανθρώπων που προέρχονται από την κοινότητα Ρομανί και πρέπει 
να εφαρμόζουν ειδικά μέτρα εναντίον του σε οποιοδήποτε επίπεδο εκδηλώνεται.

                                               
16 Leipzig Authoritarianism Study 2018: Nearly one in three Germans support xenophobic views. (Μελέτη του 
Πανεπιστημίου της Λειψίας περί αυταρχισμού, 2018: Σχεδόν ένας στους τρεις Γερμανούς υποστηρίζει 
ξενοφοβικές απόψεις)
17 Coronavirus: NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response. (Κορονοϊός: Οι ΜΚΟ 
προειδοποιούν για τον αποκλεισμό των Ρομά από τα μέτρα αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση)
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, με τίτλο 
«Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» 
(COM(2011)0173) και τις εκθέσεις εφαρμογής και αξιολόγησης που την ακολούθησαν,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για 
αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη18, καθώς και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την επιτάχυνση 
της ένταξης των Ρομά και της 13ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ειδική έκθεση 
αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την ευκαιρία της 
Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ 
της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο19,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με πτυχές της 
ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: 
καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία20,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 201721,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ανάγκη, 
στην περίοδο μετά το 2020, για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση του αγώνα κατά της 
αθιγγανοφοβίας22,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των 
Ρομά» (COM(2014)0406),23

                                               
18 ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.
19 ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 4.
20 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 171.
21 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
22 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0075.
23 European Commission, Report on the implementation of national Roma integration strategies – 2019.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά» (COM(2014)0785)24,

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

– έχοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις και συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που εκπροσωπούν άτομα καταγωγής Ρομανί, μη κυβερνητικές οργανώσεις 
(ΜΚΟ) και ερευνητικά ιδρύματα,

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

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

– έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9‑0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί στην 
Ευρώπη ζει υπό συνθήκες περιθωρίου, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές 
περιοχές, καθώς και υπό συνθήκες μεγάλης κοινωνικοοικονομικής φτώχειας25·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής και συστηματικός 
αντιαθιγγανισμός σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και εκδηλώνεται σε 
καθημερινή βάση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια οδηγία για την ισότητα και την ένταξη των 
ατόμων με καταγωγή Ρομανί, η οποία θα βασίζεται σε πιο ρεαλιστικά ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδομένα, μια νομοθετική πράξη με δεσμευτικό χαρακτήρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, πρέπει δε να προταθεί από την Επιτροπή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την εφαρμογή 
των εθνικών στρατηγικών ένταξης για τα άτομα καταγωγής Ρομανί μετά το 2020 από 
τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
κονδύλια που διατίθενται δαπανώνται ορθά και δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή ονομασία που αναφέρεται σε όλες τις ομάδες Ρομανί, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που στιγματίζονται ως τσιγγάνοι αλλά δεν έχουν 
αντίστοιχες εθνοτικές καταβολές, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Ασκάλι ή οι Πλανόβιοι, πρέπει 

                                               
24 European Commission, Mid-term evaluation of the EU framework for NRIS.
25 FRA, Second European Union Minorities and Discrimination Survey, Roma – Selected findings, 2016.
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να είναι «άτομα με καταγωγή Ρομανί»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο (ΜΚΟ, ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες, μέλη της κοινότητας 
κ.λπ.) πρέπει να συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των δημόσιων πολιτικών που αφορούν τα άτομα καταγωγής Ρομανί 
για την περίοδο μετά το 2020·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω του 
COVID-19, η κατάσταση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανία σε υπερκορεσμένες δομές και καταυλισμούς είναι πολύ δύσκολη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με καταγωγή Ρομανί δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή 
υγειονομική περίθαλψη, υποδομές αποχέτευσης και τρόφιμα και ότι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν παράσχουν 
επείγουσα στήριξη και ιατροφαρμακευική περίθαλψης, προκειμένου να περιοριστεί η 
εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί πρέπει να αντιμετωπιστεί 
επειγόντως από την Ένωση και τα κράτη μέλη της·

Κύριο συμπέρασμα 

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά 
το 2020 με αντικείμενο την ισότητα και την ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στην Ευρώπη, θέτοντας την καταπολέμηση της φτώχειας και του αντιαθιγγανισμού 
στην πρώτη γραμμή· τονίζει ότι η νέα πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και 
δεσμευτικούς στόχους, μέτρα και στοχοθεσία που θα αναλάβουν τα κράτη μέλη, σαφές 
χρονοδιάγραμμα αλλά και σαφείς και δεσμευτικές απαιτήσεις προόδου, καθώς και 
δείκτες επιτυχίας και επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή της· τονίζει την 
ανάγκη για έναν αυστηρό μηχανισμό παρακολούθησης και εποπτείας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και η πρέπουσα χρήση των πόρων· 
σημειώνει ότι η ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, η πολιτική 
συμμετοχή, καθώς και η γλώσσα, οι τέχνες, ο πολιτισμός, η ιστορία και το περιβάλλον 
των ατόμων με καταγωγή Ρομανί θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόταση 
σχετικά με τη δημόσια πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΕ μετά το 2020 για τα άτομα 
με καταγωγή Ρομανί, ως πρόσθετα μέτρα στους τέσσερις κύριους τομείς 
προτεραιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της 
υγειονομικής περίθαλψης·

Συστάσεις προς την Επιτροπή

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια πρόταση οδηγίας για την περίοδο μετά το 2020 με 
αντικείμενο την ισότητα και την ένταξη των ατόμων με καταγωγή Ρομανί, δίνοντας 
προτεραιότητα (i) στην επίτευξη θετικού αντικτύπου· (ii) σε μια προσέγγιση που θα 
βασίζεται στα δικαιώματα και θα περιλαμβάνει σχέδιο για την εξάλειψη των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων· (iii) στη διαμόρφωση οράματος για τη 
μελλοντική πρόταση, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά προσδιορισμένους στόχων για την προστασία και 
τη βελτίωση της ένταξης των ατόμων με καταγωγή Ρομανί· και (iv) στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων, ιδίως για τα παιδιά από τα πρώτα τους έτη·
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3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, εμπειρογνωμόνων και μελών της κοινότητας, τόσο Ρομανί όσο και 
υποστηρικτών των Ρομανί, συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου τόσο στη 
συζήτηση προσανατολισμού όσο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

4. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα του αντιαθιγγανισμού σε βασικούς 
τομείς της πρότασης οδηγίας για την περίοδο μετά το 2020·

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την εσωτερική ανομοιογένεια της κοινότητας 
στους τομείς προτεραιότητας της πρότασης οδηγίας της ΕΕ για την περίοδο μετά το 
2020, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο, και να χρησιμοποιεί τον 
χαρακτηρισμό «άτομα καταγωγής Ρομανί» όταν αναφέρεται σε ομάδες Ρομανί σε 
πολιτικές και συζητήσεις της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των βασικών χρηματοδοτικών 
μέσων και των μέσων πολιτικής της ΕΕ, αφενός, ιδίως των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων, και των προτεραιοτήτων ένταξης για τα άτομα καταγωγής 
Ρομανί, αφετέρου, ως μέρος του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου ή 
υποπρογράμματος για τη χρηματοδότηση, το οποίο θα πρέπει να συνδέεται με ήδη 
υπάρχον ενωσιακό εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα, όπως το Erasmus Plus ή το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για στοχευμένη και προσαρμοσμένη στήριξη στην 
ποιοτική εκπαίδευση μαθητών με καταγωγή Ρομανί μεταξύ 3 και 18 ετών οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση στα υφιστάμενα ενωσιακά 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη·

Συστάσεις προς τα κράτη μέλη

8. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί για την περίοδο μετά το 2020 βάσει ρεαλιστικών ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων με έναν επαρκή προκαθορισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος θα 
είναι ενσωματωμένος στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς προϋπολογισμούς 
και θα αντικατοπτρίζει την κλίμακα των αναγκών κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 
καταγωγή Ρομανί·

9. καλεί τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν επισήμως τον αντιαθιγγανισμό ως ειδική 
μορφή ρατσισμού εις βάρος των ατόμων με καταγωγή Ρομανί και να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν ειδικά και αποτελεσματικά μέτρα εναντίον του σε οποιοδήποτε επίπεδο 
εκδηλώνεται. 

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ατόμων με καταγωγή Ρομανί 
στη χάραξη πολιτικής, ώστε να περάσουμε από την πατερναλιστική στη μη 
πατερναλιστική προσέγγιση· 

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν το επίπεδο χρηματοδότησης που απαιτείται για την 
υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την ένταξη των ατόμων καταγωγής Ρομανί 
και να δηλώσουν το διαθέσιμο χρηματικό ποσό από τον εθνικό προϋπολογισμό και τον 
ενωσιακό προϋπολογισμό για τα εν λόγω μέτρα·
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12. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αποτελεσματικότερους και ενισχυμένους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που διατίθενται 
δαπανώνται όπως πρέπει και δεν τυγχάνουν καταχρήσεων·

°

° °

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