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Η κοινωνική και οικονοµική ένταξη των Ροµ στην Ευρώπη

1.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της έχουν ειδική αρµοδιότητα για τους Ροµ, οι οποίοι ζουν σε όλα τα
κράτη µέλη, σε υποψήφιες χώρες και σε δυνητικά υποψήφιες χώρες. Ο Χάρτης των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων περιλαµβάνει τις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Οι αξίες αυτές
πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση των Ροµ, οι οποίοι
αποτελούν τη µεγαλύτερη εθνοτική µειονότητα στην ΕΕ.
Η ένταξη των Ροµ είναι επίσης σύµφωνη µε την προτεραιότητα για ολοκληρωµένη ανάπτυξη
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κυρίως µε την εµβληµατική της πρωτοβουλία
«ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας». Η πλήρης ένταξη των Ροµ θα
έχει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τις κοινωνίες µας, κυρίως για τις χώρες µε
συρρικνούµενο πληθυσµό και τις οποίες δεν συµφέρει ο αποκλεισµός ενός µεγάλου µέρους
του εν δυνάµει εργατικού δυναµικού.
Ένα µεγάλο µέρος των 10-12 εκατοµµυρίων Ροµ στην Ευρώπη ζουν ακόµη σε συνθήκες
πολύ µεγάλης περιθωριοποίησης τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές και σε
πολύ φτωχιές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Οι διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισµός και
η αποµόνωση που αντιµετωπίζουν οι Ροµ είναι στοιχεία αλληλένδετα και
αλληλοενισχυόµενα. Οι Ροµ έχουν περιορισµένη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
υψηλής ποιότητας, αντιµετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και, εποµένως,
έχουν χαµηλό επίπεδο εισοδηµάτων και κακή υγεία, µε αποτέλεσµα υψηλά ποσοστά
θνησιµότητας και χαµηλότερο προσδόκιµο επιβίωσης απ’ ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσµός. Ο
αποκλεισµός των Ροµ συνεπάγεται όχι µόνο σηµαντικό ανθρώπινο πόνο αλλά και µεγάλες
άµεσες δαπάνες για το δηµόσιο προϋπολογισµό καθώς και έµµεσες δαπάνες λόγω απώλειας
παραγωγικότητας.
Η πολυπλοκότητα και η αλληλεξάρτηση µεταξύ των προβληµάτων απαιτεί βιώσιµες λύσεις
στις οποίες θα λαµβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές της άνισης µεταχείρισης των Ροµ, µέσω
ολοκληρωµένης προσέγγισης. Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, τα εµπόδια στην αγορά
εργασίας, ο διαχωρισµός στη στέγαση και σε άλλους τοµείς, και η κακή κατάσταση της
υγείας είναι ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν ταυτόχρονα.
Από το ∆εκέµβριο του 2007 η ΕΕ επιδοκίµασε, σε µια σειρά συµπερασµάτων του
Συµβουλίου, την αξιολόγηση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία υπάρχει ήδη σε επίπεδο
ΕΕ ισχυρό πλαίσιο µέσων για το συντονισµό στο νοµοθετικό τοµέα, τον οικονοµικό τοµέα
και στις πολιτικές για την προώθηση της ένταξης των Ροµ, αλλά είναι δυνατό να
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους1. Το
Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής
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Σύµφωνα µε την ανακοίνωση «Καταπολέµηση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες: ανανεωµένη
δέσµευση», (COM(2008)420.
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Ένωσης η αντιµετώπιση του προβλήµατος της ένταξης των Ροµ, στο πλαίσιο των
αντίστοιχων και συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων τους, και ενσωµάτωσε οριστικά την
ένταξη των Ροµ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 2 Η τρέχουσα προεδρική
τριανδρία όρισε ότι η κοινωνική και οικονοµική ένταξη των Ροµ είναι µία από τις
προτεραιότητές της3.
Τα µέτρα για την καταπολέµηση του αποκλεισµού των Ροµ πρέπει να ληφθούν εντός του
ευρύτερου πλαισίου των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ισότητα, την ένταξη και την
ανάπτυξη και πρέπει να βελτιστοποιηθεί η χρήση των νοµικών και χρηµατοδοτικών µέσων
που διαθέτει η κοινωνία συνολικά. Ο γενικός στόχος είναι µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς,
όχι µια νέα µορφή διαχωρισµού µε βάση την εθνότητα: κάθε βήµα προόδου που
πραγµατοποιείται στον τοµέα των Ροµ αποτελεί επίσης πρόοδο στον τοµέα της ένταξης όλων
των εθνοτικών µειονοτήτων στην ΕΕ και αντίστροφα.
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης, ενόψει της δεύτερης συνόδου κορυφής για τους Ροµ,
είναι η περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συµβάλει στην πλήρη
κοινωνική και οικονοµική ένταξη των Ροµ, µε βάση την πρόοδο που επιτεύχθηκε.
2.

Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ

Από το 2008 σηµειώθηκε πρόοδος σε επίπεδο κρατών µελών και ΕΕ, όπως φαίνεται από τη
συνοδευτική έκθεση4. Το 2009 στην ΕΕ η προσοχή µετατοπίστηκε από την ανάλυση των
προβληµάτων και εστιάστηκε στη διερεύνηση του τρόπου βελτίωσης της
αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων µέσων και του τρόπου συγκεκριµένης αντιµετώπισης
της κατάστασης των Ροµ σε πολλές πολιτικές, µεταξύ άλλων στους τοµείς της απασχόλησης,
της κοινωνικής ένταξης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης, της νεολαίας και του
πολιτισµού.
Συνεχίστηκε η εφαρµογή και η περαιτέρω ανάπτυξη της νοµοθεσίας της ΕΕ στους τοµείς της
απαγόρευσης των διακρίσεων, της ελεύθερης κυκλοφορίας, της προστασίας των δεδοµένων
και της καταπολέµησης του ρατσισµού. Επίσης, η Επιτροπή παρακολούθησε τη µεταφορά
του σχετικού κεκτηµένου της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο των υποψήφιων χωρών και των
δυνητικά υποψήφιων χωρών. Συµπληρωµατικά, τα ζητήµατα των Ροµ περιλήφθηκαν ειδικά
στις εργασίες του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, στο δίκτυο των
ειδικευµένων φορέων ισότητας (EQUINET), στην κατάρτιση των νοµικών και στην
εκστρατεία πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Υπέρ της διαφορετικότητας – Κατά
των διακρίσεων».
Η ευρωπαϊκής πλατφόρµας για την ένταξη των Ροµ — αποτελούµενη από βασικούς
συντελεστές για την ένταξη των Ροµ από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, διεθνείς οργανισµούς,
κυβερνήσεις κρατών µελών και από κοινωνία των πολιτών — δροµολογήθηκε τον Απρίλιο
του 2009 για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εµπειριών και την προώθηση της
συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχόντων σε αυτήν. Στόχος της είναι να αυξηθεί η συνοχή και
η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών διαδικασιών που διεξάγονται παράλληλα σε εθνικό,
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Ευρωπαϊκά Συµβούλια: έγγραφα του Συµβουλίου 16616/1/07 και 11018/1/08 ΑΝΑΘ1· Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων: έγγραφο του Συµβουλίου 15976/1/08 ΑΝΑΘ 1, Συµβούλιο
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών: έγγραφα του Συµβουλίου 9721/2/09
ΑΝΑΘ2 και 10394/09.
Έγγραφο του Συµβουλίου 16771/09.
SEC(2010).
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ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έτσι ώστε να δηµιουργηθούν συνέργειες. Οι κοινές βασικές
αρχές για την ένταξη των Ροµ, οι οποίες συντάχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών της
πλατφόρµας και βασίστηκαν στην εµπειρία από επιτυχηµένες πρωτοβουλίες για την ένταξη
των Ροµ, παρέχουν στους δηµόσιους παράγοντες χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα ένα
πρακτικό πλαίσιο για τον τρόπο σχεδιασµού και εφαρµογής επιτυχηµένων πρωτοβουλιών5.
Για παράδειγµα, η δεύτερη από τις δέκα αρχές χρησιµοποιήθηκε για την αιτιολόγηση της
πρότασης της Επιτροπής το 2009 να τροποποιηθεί ο κανονισµός του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι εξαιρετικά περιθωριοποιηµένες
κοινότητες – συγκεκριµένα αλλά όχι αποκλειστικά οι Ροµ – στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ, µέσω
της συγχρηµατοδότησης παρεµβάσεων, από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, σε
νέες και ανακαινισµένες κατοικίες σε αστικές και αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο
ολοκληρωµένης προσέγγισης που περιλαµβάνει δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, της
απασχόλησης, της κοινωνικής µέριµνας και της υγειονοµικής περίθαλψης.
Τα περισσότερα κράτη µέλη αναφέρουν ότι αποδίδεται µεγαλύτερη προσοχή στον εσωτερικό
συντονισµό και στη συµµετοχή των κοινοτήτων των Ροµ. Ορισµένα κράτη µέλη άρχισαν να
αξιοποιούν τις δυνατότητες του σύνθετου προγραµµατισµού και του συνδυασµού των µέσων
πολιτικής συνοχής.
Τα κράτη µέλη αναφέρουν ότι επιθυµούν να ενσωµατώσουν τα ζητήµατα των Ροµ σε όλες τις
πολιτικές και να αξιοποιήσουν την αµοιβαία µάθηση και τις αξιολογήσεις από οµολόγους για
να ερευνήσουν µε ποιο τρόπο θα βελτιωθούν οι πρωτοβουλίες τους σχετικά µε την εξάλειψη
του διαχωρισµού και την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση και τις βασικές
κοινωνικές υπηρεσίες. Ένα φόρουµ για τις ανταλλαγές αυτές είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο για
την κοινωνική ένταξη και τους Ροµ στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων (EURoma), το
οποίο αποσκοπεί στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, στρατηγικών και
προσεγγίσεων και στη δηµιουργία γνώσης.
Στην έκθεση που θα δηµοσιοποιηθεί προσεχώς σχετικά µε µελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή το
2009 και το 2010 µε θέµα «∆ραστηριότητες ώστε να βελτιωθεί ο αντίκτυπος των πολιτικών,
των προγραµµάτων και των έργων που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την
απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος των Ροµ στην ΕΕ» θα προσδιορίζονται οι παράγοντες
επιτυχίας και η ορθή πρακτική.
Πολλές από αυτές τις ενέργειες υποστηρίχθηκαν από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, και
ιδίως από το ΕΚΤ6. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων του
∆εκεµβρίου του 2008 και του ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου του
2009, η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της ώστε να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες
αυτών των µέσων. Ειδικότερα, η Επιτροπή δεσµεύτηκε σε διµερές επίπεδο µε τις κυβερνήσεις
των κρατών µελών να τις βοηθήσει να χρησιµοποιήσουν περισσότερο τα διαρθρωτικά ταµεία
της ΕΕ για την ένταξη των Ροµ. Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα του ΕΚΤ βελτιώθηκε µέσω
της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των έργων για τους Ροµ καθώς και της
γνωστοποίησης σε όλη την Ευρώπη των µέτρων που διαπιστώθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα
αποτελεσµατικά.
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Έγγραφο του Συµβουλίου 10394/09, παράρτηµα.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί επίσης, µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
δοκιµαστικό έργο για την ένταξη των Ροµ (5 εκατοµµύρια ευρώ την περίοδο 2010-2012), το
οποίο αφορά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, την αυτοαπασχόληση µέσω µικροπιστώσεων και
την ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως σε χώρες µε µεγάλο πληθυσµό Ροµ. Το δοκιµαστικό
έργο θα διερευνήσει επίσης µεθόδους για τη συλλογή στοιχείων και αξιολόγηση της
αντίστροφης κατάστασης για την εκτίµηση του αντίκτυπου των παρεµβάσεων σε αυτούς τους
τρεις τοµείς.
3.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η αρχική ανάλυση των µέσων και των πολιτικών της ΕΕ7 και η έκθεση προόδου 2008-20108
επιβεβαιώνουν ότι τα εν λόγω µέσα και πολιτικές είναι γενικά κατάλληλα για να
υποστηρίξουν την ένταξη των Ροµ, ακόµη και σε µεγάλη κλίµακα. Το ζήτηµα είναι µε ποιο
τρόπο θα εξασφαλιστεί η αξιοποίηση αυτού του δυναµικού.
Πολλοί ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς εφαρµόζουν σήµερα παράλληλα πολιτικές
διαδικασίες µε σκοπό την ένταξη των Ροµ. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι πολιτικές της ΕΕ για
την ένταξη των Ροµ, το σχέδιο δράσης του ΟΑΣΕ για τη συµµετοχή των Ροµ και των
τσιγγάνων στη δηµόσια και την πολιτική ζωή (εκδόθηκε το 2003 και υπογράφηκε από 55
κράτη),9 τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης και οι συστάσεις της Επιτροπής
Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης,10 και τα εθνικά σχέδια δράσης που
εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις 12 χώρες που συµµετέχουν στη δεκαετία για την
ένταξη των Ροµ 2005-201511. Τα αποτελέσµατα αυτών των µέτρων είναι διαφορετικά και
εξαρτώνται από τη νοµική τους βάση, τα µέσα, τους πόρους και τα εµπλεκόµενα µέρη.
Επίσης, ο συντονισµός µέσω της άτυπης οµάδας επαφής των διεθνών οργανώσεων Ροµ,
τσιγγάνων και πλανόβιων12.είναι χαλαρός.
Στις µελλοντικές προκλήσεις περιλαµβάνονται:
• Η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και διεθνών φορέων
και εκπροσώπων των κοινοτήτων Ροµ, µε βάση τη δέσµευση για την ένταξη των
Ροµ που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία 5-10 χρόνια·
• Η µετατροπή αυτής της δέσµευσης και της συνεργασίας σε θετικές αλλαγές σε
τοπικό επίπεδο. Αυτό το µέτρο πρέπει να συµπληρωθεί µε τη βελτίωση της
7
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SEC (2008) 2172.
SEC(2010) ….
Απόφαση ΟΑΣΕ αριθ. 3/30, πρόγραµµα δράσης για τη βελτίωση της κατάστασης των Ροµ και των
τσιγγάνων στη ζώνη του ΟΑΣΕ (MC.DEC/3/03).
Ειδικότερα: Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών 2006/10 (πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη)·
2005/4 (συνθήκες στέγασης) 2004/14 (κυκλοφορία και καταυλισµοί πλανοβίων)· 2001/17 (οικονοµική
κατάσταση και απασχόληση)· 2000/4 (εκπαίδευση των Ροµ/των τσιγγάνων)· 1983/1 (απάτριδες
νοµάδες και νοµάδες µε ακαθόριστη υπηκοότητα)· 1975/13 (κοινωνική κατάσταση των νοµάδων).
http://www.romadecade.org/decade_action_plans.
Η άτυπη οµάδα επαφών (ΑΟΕ) συνδιοργανώθηκε από την προεδρία του Συµβουλίου και το Συµβούλιο
της Ευρώπης. Απαρτίζεται από εκπροσώπους των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, διεθνών οργανισµών και
πολυµερών πρωτοβουλιών (οργανώσεις του ΟΗΕ, Παγκόσµια Τράπεζα, ΟΑΣΕ, ∆εκαετία για την
Ένταξη των Ροµ 2005-2015), κρατών µελών (εκπροσωπούµενων από την προηγούµενη, την τρέχουσα
και την επόµενη προεδρία) και της κοινωνίας των πολιτών. Η ΑΟΕ είναι ένα φόρουµ για αµοιβαία
πληροφόρηση σχετικά µε τις δραστηριότητες σε εξέλιξη στο πλαίσιο των καθηκόντων των
συµµετεχόντων οργανισµών.
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ανάληψης ευθύνης και την αύξηση των δυνατοτήτων των τοπικών διοικήσεων,
της κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων των Ροµ να δροµολογούν και να
υλοποιούν έργα, προγράµµατα και πολιτικές·
• Πιο αποτελεσµατική γνωστοποίηση των πλεονεκτηµάτων από την ένταξη των
Ροµ για την ανάπτυξη της τοπικής και της εθνικής οικονοµίας και για την
κοινωνική ανάπτυξη13. Η κοινωνική και οικονοµική ένταξη των Ροµ είναι µια
αµφίδροµη διαδικασία που απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας στην πλειονότητα του
πληθυσµού καθώς και των µελών των κοινοτήτων των Ροµ και των αρχηγών
τους·
• Η προώθηση της ολοκληρωµένης χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ για την
αντιµετώπιση των πολυδιάστατων προβληµάτων λόγω του αποκλεισµού των Ροµ·
• Η ανάπτυξη συγκεκριµένων πολιτικών εξάλειψης του διαχωρισµού, κυρίως στην
εκπαίδευση και στη στέγαση, µε την υποστήριξη των διαρθρωτικών ταµείων·
• Επικέντρωση ειδικά στις πιο µειονεκτούσες µικρο-περιοχές·
• Η ενσωµάτωση των θεµάτων της ένταξης των Ροµ στους ευρύτερους τοµείς
πολιτικής της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της δηµόσιας υγείας, των
υποδοµών και του πολεοδοµικού σχεδιασµού, καθώς και της οικονοµικής και
εδαφικής ανάπτυξης, και όχι η αντιµετώπισή της ως χωριστή πολιτική. Οι καλές
πρακτικές και τα επιτυχηµένα πρότυπα από έργα πρέπει να προβάλλονται
περισσότερο και να ενσωµατώνονται στην πολιτική.
Εποµένως, η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και άλλοι βασικοί συντελεστές πρέπει να εστιάσουν
τις προσπάθειές τους στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων µέσω της βελτίωσης της
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών τόσο όσον αφορά το περιεχόµενο όσο και τη
διαδικασία.
3.1.

Πολιτικά µέτρα για την αποτελεσµατική ένταξη των Ροµ

3.1.1.

Χρηµατοδοτικά µέσα

Τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(EAFRD) και ο µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) αποτελούν σχεδόν το ήµισυ του
ετήσιου προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σηµαντικός µοχλός αλλαγής.
Από τις πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή αυτών των µέσων προκύπτει ότι, γενικά, δεν
υπάρχει έλλειψη διαθέσιµων κονδυλίων για την υποστήριξη πολιτικών και προγραµµάτων µε
µελλοντικές προοπτικές. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένα εµπόδια που δεν επιτρέπουν σε
µερικά κράτη µέλη να τα χρησιµοποιήσουν για µέτρα µε στόχο την ένταξη των Ροµ, όπως
προβλήµατα στο σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό καθώς και µεγάλος διοικητικός φόρτος.
Όπως φαίνεται τώρα από τα επιτυχηµένα παραδείγµατα, οι ολοκληρωµένες στρατηγικές για
τους Ροµ που αντιµετωπίζουν τα πολύπλοκα προβλήµατα που οφείλονται στην
περιθωριοποίηση των κοινοτήτων των Ροµ είναι πολύ πιο αποτελεσµατικές από τα
µεµονωµένα έργα που αντιµετωπίζουν µόνο ένα ή δύο ζητήµατα. Στα εµπόδια
13
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Η Επιτροπή χρησιµοποιεί το κεντρικό µήνυµα «Οι Ροµ στην Ευρώπη: υποστήριξη της ένταξής του για
το καλό όλων» για ειδικό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό.
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περιλαµβάνονται επίσης η επιφυλακτικότητα σε τοπικό επίπεδο και η έλλειψη πολιτικής
ευαισθητοποίησης και ικανοτήτων στις τοπικές διοικήσεις καθώς και στις κοινότητες των
Ροµ. Αυτές οι δυσκολίες µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη δηµιουργία κινήτρων ή την
παροχή κατάλληλης υποστήριξης και εµπειρογνωµοσύνης, µεταξύ άλλων µέσω τεχνικής
βοήθειας στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ. Η Επιτροπή χαιρετίζει τις
πρωτοβουλίες των ΜΚΟ για την προώθηση των ικανοτήτων (π.χ. την πρωτοβουλία OSI
«Πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ για τους Ροµ»). Επιπλέον, η ανάθεση
αρµοδιοτήτων στους Ροµ και ιδίως η συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
γυναικών Ροµ, οι οποίες λειτουργούν ως σύνδεσµος ανάµεσα στην οικογένεια και την
κοινωνία, απέδειξε ότι είναι σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας κάθε µέτρου.
Για την υποστήριξη των κρατών µελών κατά την εφαρµογή των πολιτικών µε άµεσο ορατό
αντίκτυπο, η Επιτροπή διοργάνωσε το 2009 µια σειρά διµερών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου
στα κράτη µέλη για να συναντηθούν οι υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων και τα
υψηλότερα διοικητικά στελέχη και τα ενδιαφερόµενα µέρη σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό
επίπεδο µε εκπροσώπους των κοινοτήτων των Ροµ. Αυτές οι εκδηλώσεις προετοιµάζουν το
έδαφος για να συµφωνηθούν στόχοι για µεγαλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ µε σκοπό
την ένταξη των Ροµ µέσω του καθορισµού συγκεκριµένων στόχων.
Η Επιτροπή ενθάρρυνε τον ολοκληρωµένο προγραµµατισµό µεγάλης κλίµακας που
συνδυάζει ενέργειες στο πλαίσιο πολλών επιχειρησιακών προγραµµάτων για την υποστήριξη
παρεµβάσεων µε διατοµεακή προσέγγιση που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα των
κοινοτήτων των Ροµ. Η Επιτροπή επικροτεί τις πρωτοβουλίες των κρατών µελών που
αποσκοπούν στο να καταστούν τα µέτρα εξάλειψης του διαχωρισµού προϋπόθεση για την
πρόσβαση σε χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία και κρίνει ότι αυτό συµφωνεί
απόλυτα µε την απαίτηση να αποτρέπονται όλες οι διακρίσεις κατά την εφαρµογή των
ταµείων14.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη µέλη να βρουν τρόπους συµµετοχής των κοινοτήτων
των Ροµ στον προγραµµατισµό της χρήσης των κονδυλίων µέσω της πρακτικής εφαρµογής
της αρχής της εταιρικής σχέσης, έτσι ώστε να εµπλέκονται οι Ροµ σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, από τον σχεδιασµό του προγράµµατος έως την αξιολόγηση, καθώς και να
υποστηρίξουν τη δηµιουργία ικανοτήτων στην κοινότητα των Ροµ και στις τοπικές
διοικήσεις. Επιδοκιµάζει επίσης τις προσπάθειες απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής
αίτησης και την πιο συστηµατική χορήγηση προχρηµατοδότησης στους αιτούντες που
επιλέγονται.
3.1.2.

Ολοκληρωµένη προσέγγιση και ενσωµάτωση σε όλες τις πολιτικές

Παρόλο που οι συνθήκες διαβίωσης σε πολλές κοινότητες Ροµ χαρακτηρίζονται από
πολλαπλά, αλληλοενισχυόµενα προβλήµατα, τα µέτρα για την αντιµετώπιση αυτών των
προβληµάτων πολύ συχνά δεν συνδέονται µε τις γενικές πολιτικές για την εκπαίδευση, την
απασχόληση, τη δηµόσια υγεία ή την πολεοδοµική αποκατάσταση. Εξακολουθεί να υπάρχει
µια τάση εστίασης σε µονοδιάστατες λύσεις, όπως η προώθηση της απασχόλησης των Ροµ ή
η ανάπλαση καταυλισµών Ροµ, που υλοποιούνται µε βραχυπρόθεσµα έργα και προγράµµατα
τα οποία δεν είναι βιώσιµα.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου και κυρίως το άρθρο 16.
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Όπως τονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή το 2008,15 η
ενσωµάτωση των θεµάτων των Ροµ σε όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές
είναι ο τρόπος που προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές για την επίτευξη της ένταξης. Οι
κοινές εργασίες για τις ανισότητες στον τοµέα της υγείας στο πλαίσιο της στρατηγικής για
την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη και της στρατηγικής της ΕΕ για την
υγεία είναι ένα συγκεκριµένο παράδειγµα αυτής της προσέγγισης16. Το 2009 η Επιτροπή
απέδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα των Ροµ στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας.
Τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και οι λύσεις σε εθνικό επίπεδο σχετικά την ένταξη των
Ροµ στην αγορά εργασίας αναλύθηκαν µε βάση τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων στα
κράτη µέλη και περιλήφθηκαν στην κοινή έκθεση για την απασχόληση 2008/2009. Η
ενσωµάτωση στις άλλες πολιτικές δεν αναιρεί την προώθηση των ολοκληρωµένων και ειδικά
προσαρµοσµένων προσεγγίσεων που λαµβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των
κοινοτήτων των Ροµ στα κράτη µέλη.
Οι αυξανόµενες ανταλλαγές εµπειριών µεταξύ εθνικών διοικήσεων σχετικά µε τα
επιτυχηµένα προγράµµατα που αφορούν τους Ροµ µπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω µέσω
της συµµετοχής των κρατών µελών στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την κοινωνική ένταξη και τους
Ροµ στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων (EURoma). Ένα ακαδηµαϊκό δίκτυο σχετικά µε
µελέτες για τους Ροµ, υποστηριζόµενο από την Επιτροπή και το Συµβούλιο της Ευρώπης, θα
βελτιώσει τη βάση των στοιχείων για τις πρωτοβουλίες υπέρ των Ροµ και θα δηµιουργήσει
ισχυρό σύνδεσµο µε την πολιτική.
Η δοµηµένη συνεργασία των κρατών µελών στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού
είναι εξαιρετικά σηµαντική στους βασικούς τοµείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και
της κοινωνικής ένταξης, για να ενσωµατωθούν τα ζητήµατα που αφορούν τους Ροµ στις
εθνικές πολιτικές. Η Επιτροπή µπορεί, ως παράγοντας διευκόλυνσης των ανταλλαγών
εµπειριών και καλών πρακτικών, να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία.
Πιο αποτελεσµατικά µέτρα πολιτικής
Η Επιτροπή σκοπεύει:
• να συνεχίσει να διοργανώνει διµερείς εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου στα κράτη µέλη και να
παρακολουθεί τις µετέπειτα εξελίξεις. Έως το τέλος του 2013 θα αναλύσει τα
αποτελέσµατα αυτών των επισκέψεων.
• να ζητήσει από τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι παρεµβάσεις
που χρηµατοδοτούν τα διαρθρωτικά ταµεία προωθούν την ισότητα των ευκαιριών και
καταπολεµούν το διαχωρισµό·
• να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν το δίκτυο EURoma για τις ανταλλαγές
καλών πρακτικών
• να υποστηρίξει ένα δίκτυο για µελέτες σχετικά µε τους Ροµ ώστε να βελτιωθεί η σύνδεση
έρευνας και πολιτικής·

15
16

EL

∆ιερευνητική γνωµοδότηση, Η ένταξη των εθνοτικών µειονοτήτων/Ροµ, SOC(263), EESC 1207/2008,
παράγραφος 5.3.
Ανακοίνωση «Αλληλεγγύη στον τοµέα της υγείας: µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας στην
ΕΕ», COM(2009)567.

8

EL

• να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να αναπτύξουν κατάλληλα µέσα και µεθόδους αξιολόγησης
ως προϋπόθεση για τη διαµόρφωση τεκµηριωµένων πολιτικών για την ένταξη των Ροµ.
Για το σκοπό αυτό θα βασιστούν, µεταξύ άλλων, στα συµπεράσµατα από την αξιολόγηση
του δοκιµαστικού σχεδίου για την ένταξη των Ροµ·
• να ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και ΕΓΤΑΑ17, και ιδίως σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κατά τη χρήση των κονδυλίων, για την προώθηση και τη
διευκόλυνση ολοκληρωµένης προσέγγισης στον τοµέα της στέγασης (σύµφωνα µε τις
διατάξεις του τροποποιηµένου άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού ΕΤΠΑ) ή σε
άλλους τοµείς·
• να παράσχει πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη στα κράτη µέλη σχετικά µε την
αποτελεσµατική χρήση των διαρθρωτικών ταµείων και του Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης για την αντιµετώπιση του κοινωνικοοικονοµικού αποκλεισµού των Ροµ·
• να λάβει υπόψη, κατά την ανάπτυξη των διαρθρωτικών ταµείων και προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της επόµενης γενιάς, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των
παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ για τους Ροµ, του πιλοτικού έργου για
την ένταξη των Ροµ και της µελέτης για τα επιτυχηµένα έργα, προγράµµατα και πολιτικές
για την ένταξη των Ροµ·
• να λάβει υπόψη την ένταξη των Ροµ κατά την ανάπτυξη και εφαρµογή της εµβληµατικής
πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας», την οποία
πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγική «Ευρώπη 2020»·
• να καλέσει τα κράτη µέλη να εξετάζουν τα θέµατα τα θέµατα που αφορούν τους Ροµ στις
εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών πολιτικών σε όλους τους τοµείς που
σχετίζονται µε την ένταξη των Ροµ (όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική
προστασία, η κοινωνική ένταξη και η υγεία) στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου
συντονισµού και της στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή θα ενσωµατώσει στο
πρόγραµµα αλληλοδιδασκαλίας 2010-2011 µια πτυχή ειδικά για την απασχόληση των Ροµ·
• να επανεξετάσει την πολιτική και τα προγράµµατά της σχετικά µε τους Ροµ, σε σχέση µε
τη διεύρυνση, για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της σχετικής χρηµατοδοτικής
βοήθειας στο πλαίσιο του µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ).
3.2.

Συνοχή των πολιτικών

Η πραγµατική αλλαγή µπορεί να βασίζεται µόνο σε αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής.
Οι αποτελεσµατικές πολιτικές απαιτούν συνοχή στον προγραµµατισµό. Για να υπάρχει
συνοχή στον προγραµµατισµό είναι αναγκαία συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών,
πολιτική υποστήριξη και χορήγηση των απαραίτητων πόρων από τα αντίστοιχα επίπεδα
λήψης αποφάσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και η ανάλυση των µελλοντικών προκλήσεων
αποδεικνύουν ότι είναι αναγκαίος µεγαλύτερος και αποτελεσµατικότερος συντονισµός και
επικέντρωση των προσπαθειών.
Η ευρωπαϊκής πλατφόρµας για την ένταξη των Ροµ προσφέρει ένα χώρο συνεργασίας σε
αυτό τον τοµέα και οι κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των Ροµ, οι οποίες εκπονήθηκαν
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Άρθρο 9 του γενικού κανονισµού για τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ.
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στο πλαίσιο της πλατφόρµας, συνιστούν ένα κοινό πλαίσιο. Στις αρχές τονίζεται ότι τα
προγράµµατα και οι πολιτικές που αφορούν τους Ροµ δεν πρέπει να αποκλείουν τα µέλη
άλλων οµάδων που βρίσκονται σε παρόµοια κοινωνικοοικονοµική κατάσταση18.Οι αρχές
υπογραµµίζουν επίσης ότι τα στόχος των προγραµµάτων και των πολιτικών πρέπει να είναι η
ενσωµάτωση των ζητηµάτων που αφορούν τους Ροµ σε όλες τις πολιτικές προκειµένου να
αποτρέπεται ο διαχωρισµός των παρεµβάσεων που σχετίζονται µε τους Ροµ από τις ευρύτερες
παρεµβάσεις πολιτικής19. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην ανάληψη ευθύνης, στη
συµµετοχή των τοπικών αρχών, ΜΚΟ και των κοινοτήτων των Ροµ.
Η ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν τους Ροµ σε όλες τις σχετικές εθνικές και
ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς και η χρησιµοποίηση µέσων αυτής της ενσωµάτωσης για την
ένταξη των Ροµ, απαιτούν τεράστιες προσπάθειες και τους απαραίτητους πόρους για την
παρακολούθηση της εφαρµογής και για το σχεδιασµό περαιτέρω πολιτικών και µέσων. Για
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως τις οργανώσεις των Ροµ, είναι
αναγκαία η συµµετοχή σε αυτή τη διαδικασία σε όλα τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα.
Πιο αποτελεσµατικές διαδικασίες
Η Επιτροπή σκοπεύει:
• να υποστηρίξει τις διαδοχικές προεδρίες του Συµβουλίου στις προσπάθειές τους για πιο
αποτελεσµατική πλατφόρµα. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει όλες τις προεδρίες κατά τη
διοργάνωση των συνεδριάσεων της πλατφόρµας·
• να ενισχύσει τις προεδρίες µε τη διοργάνωση περαιτέρω συνόδων κορυφής των Ροµ·
• να εφαρµόσει τις κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των Ροµ κατά το σχεδιασµό, την
υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών που είναι σηµαντικές για την ένταξή τους·
• να διερευνήσει τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους για να εξασφαλίσει στις εσωτερικές
της διαδικασίες ότι διασφαλίζεται η ενσωµάτωση των ζητηµάτων των Ροµ σε όλες τις
σχετικές πολιτικές·
• να δώσει τη δυνατότητα στους ίδιους τους Ροµ να επηρεάσουν τις πολιτικές διαδικασίες,
µεταξύ άλλων µέσω συγχρηµατοδότησης της λειτουργίας ενός δικτύου για την
εκπροσώπηση των Ροµ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
4.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Στην ΕΕ η εµπειρία σχετικά µε τις παρεµβάσεις που λειτουργούν και εκείνες που δεν έχουν
αποτέλεσµα αυξάνεται συνεχώς. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτή τη γνώση δεν είναι ακόµη
εύκολη ή κατανοητή για τους παράγοντες χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, δεν είναι διαθέσιµη
σε µορφή που να προσαρµόζεται γρήγορα σε διαφορετικές καταστάσεις. Οι κοινότητες των
Ροµ στην ΕΕ27 και στις υποψήφιες χώρες και στις δυνητικά υποψήφιες χώρες δεν είναι
οµοιογενείς οµάδες. Αυτή η ετερογένεια σηµαίνει ότι δεν µπορεί να υπάρχει ενιαία
στρατηγική: υπάρχει µάλλον ανάγκη για διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις που
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συνυπολογίζουν το γεωγραφικό, το οικονοµικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό και το νοµικό
πλαίσιο.
Παρόλο που κάθε πλαίσιο είναι µοναδικό, διακρίνονται τέσσερις σηµαντικοί τύποι:
• κοινότητες Ροµ που ζουν σε µειονεκτούσες, πυκνοκατοικηµένες αστικές (και περιαστικές)
περιοχές, πιθανώς κοντά σε άλλες εθνοτικές µειονότητες και µειονεκτούντα µέλη του
κύριου πληθυσµού·
• κοινότητες Ροµ που ζουν σε µειονεκτούσες συνοικίες µικρών πόλεων/χωριών σε αγροτικές
περιοχές και σε διαχωρισµένους αγροτικούς οικισµούς αποµονωµένους από την
πλειονότητα του κύριου πληθυσµού των πόλεων/χωριών·
• πλανόβιες κοινότητες Ροµ που έχουν την υπηκοότητα της χώρας ή άλλης χώρας της ΕΕ·
• κοινότητες Ροµ πλανόβιων και µε σταθερό τόπο εγκατάστασης, οι οποίοι είναι υπήκοοι
τρίτων χωρών, πρόσφυγες, απάτριδες ή αιτούντες άσυλο.
Σε πολλά κράτη µέλη υπάρχουν αρκετοί ή ακόµη και όλοι αυτοί οι τύποι (αν και ο αριθµός
των πλανόβιων κοινοτήτων είναι γενικά σχετικά µικρός σε σύγκριση µε τις κοινότητες µε
σταθερό τόπο εγκατάστασης). Στις διάφορες κοινότητες των Ροµ οι γυναίκες και τα παιδιά
εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους.
Τα βασικά κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα, όπως η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την
αυτοαπασχόληση και την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, τη στέγαση και τις υπηρεσίες υγείας
χωρίς διαχωρισµό, είναι καθοριστικής σηµασίας για την εξασφάλιση της ένταξης για όλους
τους Ροµ (όπως για όλους τους ανθρώπους). Ωστόσο, άλλα ζητήµατα, όπως η έλλειψη
εγγράφων που αποδεικνύουν την έγγειο ιδιοκτησία ή η έλλειψη εγγράφων ταυτότητας, είναι
πιο σηµαντικά για ορισµένους τύπους κοινοτήτων απ’ ό,τι για άλλους.
Στα δηµόσια µέτρα πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης τα χαρακτηριστικά του αστικού ή
αγροτικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν οι κοινότητες καθώς και η νοµική κατάσταση των
µελών τους. Για παράδειγµα, οι βελτιώσεις όσον αφορά τη σχολική φοίτηση των παιδιών των
Ροµ (νηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα) σε σχολεία γενικής κατεύθυνσης µπορεί να απαιτούν
σε µια περίπτωση τη χορήγηση επιπλέον πόρων σε συγκεκριµένα σχολεία, σε άλλες
περιπτώσεις αλλαγή των διαδικασιών εισαγωγής, των ορίων των σχολικών περιφερειών, την
παροχή δηµόσιων µεταφορών, την έκδοση εγγράφων ταυτότητας για τους γονείς ή τη
συµµετοχή διαπολιτισµικών µεσολαβητών.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή σκοπεύει να βοηθήσει τους παράγοντες χάραξης πολιτικής
µέσω της δηµιουργίας ενός συνόλου προτύπων. Με βάση τις καλές πρακτικές, κάθε πρότυπο
θα εξετάζει τις ανάγκες των περισσότερων τύπων κοινοτήτων Ροµ, συµπεριλαµβανοµένων
των ιδιαίτερα ευάλωτων υποοµάδων τους και θα προτείνει τα πιο κατάλληλα στοχοθετηµένα
µέτρα δηµόσιας πολιτικής. Κάθε πρότυπο θα προσδιορίζει τους βασικούς συντελεστές και τα
νοµικά και χρηµατοδοτικά µέσα που απαιτούνται για την εφαρµογή τοπικού, περιφερειακού ή
εθνικού προγράµµατος ένταξης και θα περιγράφει τις ενδεχόµενες πρωτοβουλίες για τη
βελτίωση της πρόσβασης των Ροµ στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και τη
στέγαση. Αυτά θα συµπληρωθούν µε κατάλογο πρωτοβουλιών για την καταπολέµηση των
διακρίσεων, την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και την παροχή
προστασίας σε ιδιαίτερα ευάλωτες υποοµάδες. Θα δοθούν οδηγίες για τον τρόπο
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παρακολούθησης της εφαρµογής και τον τρόπο γνωστοποίησης της προόδου στις διάφορες
κατηγορίες ενδιαφερόµενων µερών.
Η εφαρµογή αυτών των προτύπων δεν θα είναι υποχρεωτική αλλά τα κράτη µέλη θα
ενθαρρυνθούν να λάβουν υπόψη τους ένα ή περισσότερα από αυτά κατά τη διαµόρφωση των
πολιτικών τους για την ένταξη των Ροµ. Η Επιτροπή θα συζητήσει µε τα κράτη µέλη τον
τρόπο µε το οποίο η εφαρµογή και η παρακολούθηση αυτών των προτύπων µπορεί να
ενσωµατωθεί στην υφιστάµενη ανοικτή µέθοδο συντονισµού και στην εφαρµογή της
πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας» και να
υποστηριχθεί από τα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ.
Η Επιτροπή θα αναπτύξει αυτά τα πρότυπα µε τη βοήθεια εσωτερικών και εξωτερικών
εµπειρογνωµόνων και σχετικών φόρουµ, κυρίως την ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την ένταξη
των Ροµ.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασιστεί στην ενεργό δέσµευση των θεσµικών οργάνων της
ΕΕ, των κρατών µελών και των διεθνών οργανισµών και της κοινωνίας των πολιτών για την
υποστήριξη της καλύτερης κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης των Ροµ.
Η αύξηση της συνεργασίας µεταξύ εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων µπορεί να
βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των διαθέσιµων µέσων για την επίτευξη της ένταξης των
κοινοτήτων των Ροµ. Η ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την ένταξη των Ροµ και οι κοινές βασικές
αρχές αποτελούν γερό θεµέλιο για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας.
Σύµφωνα µε αυτές τις αρχές, τα ζητήµατα των Ροµ θα πρέπει να ενσωµατώνονται
συστηµατικά σε όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Οι πολιτικές που
διατηρούν ή προωθούν το διαχωρισµό των κοινοτήτων των Ροµ ή ο διαχωρισµός όσον αφορά
τη στέγαση, την εκπαίδευση ή την παροχή άλλων υπηρεσιών στους Ροµ θα πρέπει να
καταργηθούν. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη λήψη στοχοθετηµένων ή θετικών µέτρων τα
οποία επιτρέπονται σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ.
Το συγκεκριµένο µεσοπρόθεσµο (2010-2012) καθήκον της Επιτροπής είναι να βασιστεί στην
πείρα που αποκτήθηκε από την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εθνικών και ευρωπαϊκών
µέσων και πολιτικών. Εκτός από τις δεσµεύσεις που προαναφέρονται, η Επιτροπή, αφενός,
θα αναπτύξει ένα σύνολο προτύπων για την κοινωνική και οικονοµική ένταξη των Ροµ και,
αφετέρου, θα εξασφαλίσει ότι η προετοιµασία των µέτρων για την εφαρµογή της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» καθώς και των προγραµµάτων της νέας περιόδου χρηµατοδότησης
προβλέπει λύσεις ειδικά για τα προβλήµατα των διαφόρων τύπων των κοινοτήτων των Ροµ.
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