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Επιταχύνοντας τη διαδικασία ένταξης των Ρομά 1- Συμπεράσματα του Συμβουλίου
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ
1.

Η ισότητα αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων είναι ένα από τα ειδικά της
καθήκοντα.

2.

Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης,
με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

3.

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την καταπολέμηση των
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Άσκησε την εξουσία αυτή κατά την
έκδοση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, η οποία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέμηση των
διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά
την απασχόληση και την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία
(συμπεριλαμβανόμενης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης), τις
κοινωνικές παροχές, καθώς και την πρόσβαση σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες και την
παροχή αυτών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

1

Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων, ο όρος «Ρομά» χρησιμοποιείται, όπως και
σε άλλα πολιτικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Συμβουλίου, ως γενικός όρος, ο οποίος περικλείει και άλλες ομάδες ανθρώπων που έχουν
λίγο έως πολύ παρόμοια πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως οι Σίντι, οι Ταξιδευτές, οι Καλέ,
οι Νομάδες (Gens du voyage), κλπ., είτε είναι μόνιμα εγκατεστημένοι είτε μετακινούμενοι.
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4.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει οιαδήποτε
διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας,
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ενώ, σύμφωνα με τον Χάρτη,
η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια,
αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα
με τους κανόνες που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο και στις εθνικές νομοθεσίες και
πρακτικές.

5.

Τα παρόντα συμπεράσματα βασίζονται σε προηγούμενες εργασίες και πολιτικές δεσμεύσεις
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής, καθώς και σε εργασίες λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ άλλων
στα έγγραφα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι.

6.

Το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 2 μέχρι το 2020 θεσπίστηκε το
2011 με την έκδοση από την Επιτροπή ανακοίνωσης για ένα «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020», η οποία ενέταξε το θέμα μεταξύ των
προτεραιοτήτων της ατζέντας της ΕΕ και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα. Στη συνέχεια, το
Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές
ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020», ενώ, αμέσως μετά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την
ταχεία εφαρμογή των συμπερασμάτων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
7.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το
2020, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να αναπτύσσουν,
να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν τις αντίστοιχες εθνικές στρατηγικές ή ολοκληρωμένες
δέσμες μέτρων πολιτικής για την ένταξη των Ρομά στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων τους
για την κοινωνική ένταξη και σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση.

2

Στα συμπεράσματα αυτά, ο όρος «στρατηγικές» αναφέρεται τόσο σε «ολοκληρωμένες δέσμες
μέτρων πολιτικής» όσο και σε στρατηγικές.
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8.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το μέγεθος και η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του πληθυσμού
Ρομά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και ότι, συνεπώς, οι εθνικές
προσεγγίσεις για την ένταξη των Ρομά θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις ιδιαίτερες
περιστάσεις και τις επιτόπιες ανάγκες και προσαρμοσμένες σε αυτές. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι
απαιτήσεις του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά θα πρέπει να
εφαρμόζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά πλαίσια και πλαίσια πολιτικής των κρατών
μελών.

9.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη σύσταση του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά
που εκδόθηκε το 2013 και η οποία ενίσχυσε το πλαίσιο της ΕΕ και κάλεσε τα κράτη μέλη να
κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με τη σύσταση και την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών τους ή των
ολοκληρωμένων δεσμών μέτρων πολιτικής για την ένταξη των Ρομά στο ευρύτερο πλαίσιο
των μέτρων τους για την κοινωνική ένταξη.

10.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016 σχετικά με την
αξιολόγηση της εφαρμογής του πλαισίου της ΕΕ και της σύστασης του Συμβουλίου για
αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΛΥΠΗ
ότι, όπως ρητά επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρά τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη,
ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε στην προώθηση της ένταξης των Ρομά, ιδιαίτερα σε τοπικό
επίπεδο. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ των
ενδιαφερομένων φορέων, στην απουσία δέσμευσης από πλευράς τοπικών αρχών, καθώς και
στο γεγονός ότι η χρήση των διαθέσιμων πόρων είναι αναποτελεσματική ενώ συνεχίζονται οι
διακρίσεις σε βάρος των Ρομά.

11.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την τρέχουσα προσφυγική κρίση η οποία θέτει νέες προκλήσεις για τα κράτη
μέλη και δημιουργεί την ανάγκη να διεξαχθεί συζήτηση και να αναληφθούν νέες
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική
ενσωμάτωση εντός της ΕΕ. Ταυτόχρονα, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ τη διαρκή ανάγκη
για ολοκληρωμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των περιθωριοποιημένων
και μειονεκτουσών ομάδων στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και των Ρομά.
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12.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ τη δέσμευσή του στη διαδικασία ένταξης των Ρομά, στην οποία
εντάσσεται μεταξύ άλλων και η εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ όπως θεσπίστηκε το 2011 και
συμπληρώθηκε με την σύσταση του Συμβουλίου του 2013, και την απόφασή του να
διασφαλίσει ότι όλα τα υφιστάμενα μέσα άσκησης πολιτικής, καθώς και τα νομικά και τα
χρηματοδοτικά μέσα αξιοποιούνται στο έπακρο για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Ρομά
και μη Ρομά.

13.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για το αποτέλεσμα της εκδήλωσης υψηλού επιπέδου για τη
χειραφέτηση των νέων Ρομά που συνδιοργανώθηκε από τη σλοβακική Προεδρία και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία επανεπιβεβαίωσε την επείγουσα ανάγκη ενδυνάμωσης των
νέων Ρομά και ενεργού συμμετοχής τους στην πολιτική ένταξης των Ρομά. Στην εκδήλωση
τονίστηκε επίσης μετ’επιτάσεως η ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου των νέων Ρομά στη
διαμόρφωση των οριζόντιων πολιτικών που τους αφορούν. Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν
την ελπίδα να στηρίξουν τη νεολαία Ρομά ώστε να καταστεί κινητήρια δύναμη της ένταξης
των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να αυξήσουν
την ενεργό συμμετοχή νέων Ρομά σε προγράμματα και σε μέτρα που στοχεύουν στους νέους.

ΚΑΛΕΙ ΜΕΤ’ ΕΠΙΤΑΣΕΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
14.

Να επιταχύνουν την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ή δεσμών ολοκληρωμένων μέτρων
πολιτικής για την ένταξη των Ρομά για τα οποία έχουν δεσμευτεί εντός του πλαισίου της ΕΕ,
σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του
φύλου και στην κατάσταση των νέων Ρομά.

15.

Να ενισχύσουν τις προσπάθειες για βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των
Ρομά, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

16.

Συνεκτιμώντας τις εθνικές πρακτικές, να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των εθνικών
στρατηγικών τους για την ένταξη των Ρομά και να τις ενημερώνουν τακτικά, να ορίζουν
σαφείς δράσεις και να θέτουν μετρήσιμους στόχους και ορόσημα, με στόχο την επιτάχυνση
της διαδικασίας ένταξης των Ρομά, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώνονται
στα παρόντα συμπεράσματα.
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17.

Να διασφαλίσουν, μέσω οριζόντιων πολιτικών ή στοχευμένων μέτρων, ισότιμη πρόσβαση
στην απασχόληση και στην εκπαίδευση ώστε να επιτρέψουν σε όλους τους Ρομά να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, απαιτούνται
συνέργειες μεταξύ πολιτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης προκειμένου να αυξηθεί η
ευελιξία, η κινητικότητα και η απασχολησιμότητα των ανέργων Ρομά. Στο πλαίσιο αυτής της
προσπάθειας, οι περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη
δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

18.

Να υποστηρίξουν την απασχολησιμότητα των νέων Ρομά με την ανάπτυξη, σύμφωνα προς τις
εθνικές πρακτικές, προγραμμάτων σχεδιασμένων να τους επιτρέπουν να εισέλθουν επιτυχώς
στην αγορά εργασίας. Να προωθήσουν πολιτικές όπως προγράμματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο εργασίας, υπηρεσίες ατομικής παροχής συμβουλών,
προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και πρώτης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και
αυξημένες ευκαιρίες εργασίας στον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα,
προκειμένου να προληφθεί η μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά στις κοινότητες
των Ρομά. Να διασφαλίσουν ότι οι νέοι Ρομά μπορούν να ωφεληθούν, σε ισότιμη βάση με
άλλους, από μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των
νέων και των Εγγυήσεων για τη νεολαία.

19.

Να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των νέων Ρομά προωθώντας τους μηχανισμούς
συμμετοχικής χάραξης πολιτικής, ώστε οι νέοι αυτοί να έχουν λόγο σε τομείς πολιτικής που
τους επηρεάζουν άμεσα.

20.

Να διασφαλίσουν ότι η κατάσταση των νέων Ρομά αντιμετωπίζεται με βασικές πολιτικές για
τους νέους ή με στοχευμένα μέτρα.

21.

Να διασφαλίσουν ότι η κατάσταση των παιδιών Ρομά αντιμετωπίζεται με οριζόντιες
πολιτικές ή με στοχευμένα μέτρα.

22.

Να διασφαλίσουν ότι η ειδική θέση των γυναικών και κοριτσιών Ρομά στην κοινωνία
αντιμετωπίζεται με βασικές πολιτικές φύλου ή με στοχευμένα μέτρα και να περιλάβουν τα εν
λόγω μέτρα στις εθνικές στρατηγικές ή ολοκληρωμένες δέσμες μέτρων πολιτικής για την
ένταξη των Ρομά.
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23.

Να διευκολύνουν μια προορατική και συμμετοχική προσέγγιση για την ένταξη μέσω της
ουσιαστικής συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων και των γυναικών
Ρομά και των νέων Ρομά, στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο
πολιτικών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με παρεμβάσεις που στοχεύουν στους Ρομά.
Να συλλέξουν απόψεις εμπλεκομένων φορέων, ιδιαίτερα τις απόψεις των Ρομά σε τοπικό
επίπεδο, σχετικά με την πρόοδο της ένταξης των Ρομά και με τις προκλήσεις που
εξακολουθούν να υπάρχουν.

24.

Να αναπτύξουν περαιτέρω τη συλλογή δεδομένων, την παρακολούθηση και τις μεθοδολογίες
υποβολής εκθέσεων, όπου αρμόζει, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικές τεκμηριωμένες
πολιτικές. Οι μεθοδολογίες για τη συγκέντρωση δεδομένων κατά εθνότητα θα πρέπει να
επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και να συνάδουν προς το εθνικό
νομικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους καθώς και προς την αρχή της επικουρικότητας. Όπου
δεν είναι νομικώς εφικτή η συλλογή δεδομένων με βάση την εθνοτική καταγωγή ή όπου
τέτοια δεδομένα είναι περιορισμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες μεθοδολογίες για την
απόκτηση εναλλακτικών αξιόπιστων δεδομένων. Να διατηρήσουν ένα ισχυρό σύστημα για
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών
στρατηγικών. Να διασφαλίσουν ότι η οικονομική υποστήριξη φτάνει στους τελικούς
δικαιούχους και ότι ο αντίκτυπος στοχευμένων και/ή οριζόντιων μέτρων σχετικά με τους
Ρομά καταγράφεται επαρκώς και μπορεί να αξιολογηθεί κατάλληλα.

25.

Να ενισχύσουν τις προσπάθειες εξάλειψης όλων των μορφών διαχωρισμού στην εκπαίδευση
με την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και
αγωγή στην προσχολική ηλικία για τα παιδιά των Ρομά. Να λάβουν μέτρα για να
διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά ωφελούνται πλήρως από το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Να
εξαλείψουν τον διαχωρισμό των παιδιών Ρομά λόγω της τοποθέτησής τους σε ειδικά σχολεία,
καθώς συνιστά μια μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Να παρέχουν ποιοτική πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση για τα παιδιά των Ρομά σε συμμετοχικά συνήθη
πλαίσια και να προωθήσουν σθεναρά την αποτελεσματική μετάβασή τους από το σχολείο στη
συμπληρωματική εκπαίδευση ή στην απασχόληση.

26.

Να διασφαλίσουν, μέσω βασικών πολιτικών ή στοχευμένων μέτρων, ισότιμη πρόσβαση για
τους Ρομά σε καθολικές πρωτοβάθμιες και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης. Εάν χρειαστεί, να διασφαλίσουν χρηματοδότηση για προγράμματα
διαμεσολαβητών υγειονομικής περίθαλψης για τους Ρομά. Να διευρύνουν την πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για την
υγειονομική περίθαλψη και βελτιώνοντας την πρόσβαση στον εμβολιασμό και στην
προληπτική υγειονομική περίθαλψη στις κοινότητες Ρομά.
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27.

Να προλάβουν περαιτέρω αδικαιολόγητες αναγκαστικές εξώσεις Ρομά διασφαλίζοντας ότι οι
αναγκαστικές εξώσεις πραγματοποιούνται πάντοτε σε πλήρη συμφωνία με την ενωσιακή και
την εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να διασφαλίσουν ότι στα
εμπλεκόμενα πρόσωπα παρέχονται εύλογα χρονικά περιθώρια και επαρκής πληροφόρηση,
καθώς και ότι προσφέρεται κατάλληλη εναλλακτική κατοικία στις οικογένειες που
υπέστησαν έξωση από τα σπίτια τους, συμφώνως προς την εθνική νομοθεσία.

28.

Να αναγνωρίσουν τις διακρίσεις και τον ρατσισμό εις βάρος των Ρομά και, λαμβάνοντάς τα
υπόψη, να λάβουν μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να εφαρμόσουν και να επιβάλουν
νομικές εγγυήσεις κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, των εγκλημάτων
μίσους και της ρητορικής μίσους, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με το άρθρο 21 και με την απόφαση πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου.
Να καταπολεμήσουν κάθε μορφή ρατσισμού κατά των Ρομά, οι οποίες καλούνται συχνά
αθιγγανοφοβία, καθώς συνιστούν βασική αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού τους και των
διακρίσεων σε βάρος τους.

29.

Να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις εναντίον των Ρομά μέσω μέτρων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης με αποδέκτες τον γενικό πληθυσμό, για παράδειγμα, με την προώθηση
μιας θετικής εικόνας των Ρομά ή με την προώθηση της κουλτούρας, της γλώσσας ή της
ιστορίας των Ρομά, μέσω των σχολικών προγραμμάτων διδασκαλίας, των μέσων
ενημέρωσης, των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών ή της έρευνας.

30.

Να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική έμπρακτη
εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί φυλετικής ισότητας, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας
ότι οικείοι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί διοικητικοί κανονισμοί δεν προβαίνουν σε
διακρίσεις και δεν οδηγούν σε πρακτικές κοινωνικού διαχωρισμού.

31.

Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα 2015/2615 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να
αναγνωρίσουν και να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ρομά που έλαβε
χώρα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τις εθνικές τους
πρακτικές.

32.

Να ενισχύσουν τα εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά διασφαλίζοντας ότι έχουν τους
απαραίτητους πόρους και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, καθώς και παρέχοντάς τους
προσήκουσα εντολή ώστε να επιτελούν τα καθήκοντά τους αναφορικά με τον συντονισμό.
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ΚΑΛΕΙ ΜΕΤ’ΕΠΙΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
33.

Να διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές
ένταξης των Ρομά ως το 2020 και να προτείνει μια στρατηγική για την ένταξη των Ρομά μετά
το 2020, στην οποία να περιλαμβάνεται πρόταση για αναθεώρηση της σύστασης του
Συμβουλίου.

34.

Να εξετάσει τρόπους που να διασφαλίζουν ότι αξιοποιούνται οι ανεκμετάλλευτες
δυνατότητες των νέων ανέργων Ρομά μέσω πολιτικών απασχόλησης προσανατολισμένων στη
νεολαία.

35.

Να συνεχίσει να παρέχει στήριξη, καθοδήγηση και χρηματοδότηση στις εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές, στην κοινωνία των πολιτών των Ρομά και σε άλλους
σχετικούς φορείς που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της ένταξης των Ρομά,
ιδιαίτερα σε τοπικούς φορείς που εργάζονται απευθείας με τις κοινότητες των Ρομά και
υποστηρίζουν τη δημιουργία ικανοτήτων σε αυτές ώστε να προωθήσουν την ενεργό
κινητοποίησή τους.

36.

Να προωθήσει τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών
μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, μεταξύ άλλων μέσω των εθνικών πλατφορμών για την
ένταξη των Ρομά καθώς και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενσωμάτωση των Ρομά.

ΚΑΛΕΙ ΜΕΤ’ΕΠΙΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, σε στενή
συνεργασία και σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους
37.

Να προωθήσουν τη χειραφέτηση, την ενεργό εμπλοκή και τη δέουσα συμμετοχή των Ρομά,
ιδιαίτερα των νέων Ρομά, σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης πολιτικής, λήψης αποφάσεων και
εφαρμογής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και στην
εκπαίδευση.

38.

Να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ένταξης των Ρομά θα γίνουν αναπόσπαστο τμήμα όλων
των σχετικών τομέων πολιτικής, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη
2020».
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39.

Να διασφαλίσουν ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών πόρων
και των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, χρησιμοποιούνται
αποτελεσματικά, με ολοκληρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο. Επιπλέον, να διευκολύνουν
την πρόσβαση σε κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης
μειονεκτουσών ομάδων, μεταξύ των οποίων και των Ρομά, και να αυξήσουν το ποσοστό
απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στις χώρες με τις μεγαλύτερες κοινότητες Ρομά
και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις εθνικές στρατηγικές ένταξης των
Ρομά.

40.

Να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες έρευνες και αναλύσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ για τον καθορισμό δεικτών παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων οι
οποίοι να είναι προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα και οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν
όλες τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν τη διαφανή, υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση
δημοσίων πόρων που διατίθενται για την ένταξη των Ρομά.

41.

Να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπως το
Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα ένταξης των Ρομά.

42.

Να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν υφιστάμενα εργαλεία και μηχανισμούς σε επίπεδο
ΕΕ, όπως το δίκτυο των εθνικών σημείων επαφής για τους Ρομά, η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα
για την ενσωμάτωση των Ρομά, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και το σύστημα υποβολής
εκθέσεων που θεσπίστηκε βάσει του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των
Ρομά μέχρι το 2020. Να αξιολογήσουν και, αν χρειαστεί, να βελτιώσουν τα εν λόγω εργαλεία
σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών
πολιτικών.
____________________
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