
AM\850898NL.doc PE454.511v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2010/2276(INI)

16.12.2010

AMENDEMENTEN
1 - 97

Ontwerpadvies
Kinga Göncz
(PE452.812v01-00)

De EU-strategie voor de integratie van de Roma
(COM(2010)0133 – C7-0000/0000 – 2010/2276(INI))



PE454.511v01-00 2/45 AM\850898NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\850898NL.doc 3/45 PE454.511v01-00

NL

Amendement 1
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. overwegende dat in 2005 het
"Decennium van de inclusie van de 
Roma" van start is gegaan ter bestrijding 
van discriminatie en ter verbetering van 
de sociaaleconomische situatie van de 
Roma; overwegende dat de 
ondertekenaars van de verklaring over het 
decennium – Bulgarije, Kroatië, 
Hongarije, Montenegro, de Tsjechische 
Republiek, Roemenië, Servië, Slowakije 
en de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië – zich ertoe hebben 
verplicht om te streven naar uitbanning 
van discriminatie en het dichten van de 
onaanvaardbare kloof tussen de Roma en 
de rest van de samenleving;

Or. fr

Amendement 2
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. overwegende dat er nog steeds 
economische en sociale verschillen 
bestaan tussen de diverse regio's van de 
Europese Unie en dat een aanzienlijk deel 
van de Roma-gemeenschap in regio's 
woont die tot de economisch en sociaal 
minst ontwikkelde in de Unie behoren;

Or. fr
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Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. wijst op de uitdagingen waarmee de 
Roma, met name vrouwen en meisjes, te 
kampen hebben in de vorm van extreme 
armoede, discriminatie en uitsluiting, 
waardoor zij geen toegang hebben tot 
verder onderwijs, werkgelegenheid en 
sociale diensten;

Or. en

Amendement 4
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de Commissie een 
bijzondere verantwoordelijkheid draagt 
voor de bevordering van een EU-
kaderstrategie voor de Roma voor de 
nationale integratieplannen;

1. is van mening dat een sterkere 
samenwerking tussen Roma-leiders, 
lokale overheden en EU-organen van 
cruciaal belang is om de belangrijkste 
uitdagingen en oplossingen vast te stellen 
waarmee zowel de EU als de lidstaten te 
maken hebben met het oog op de 
sociaaleconomische inclusie van de 
Roma-bevolking;

Or. en

Amendement 5
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de Commissie een Schrappen
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bijzondere verantwoordelijkheid draagt 
voor de bevordering van een EU-
kaderstrategie voor de Roma voor de 
nationale integratieplannen;

Or. de

Amendement 6
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de Commissie een 
bijzondere verantwoordelijkheid draagt 
voor de bevordering van een EU-
kaderstrategie voor de Roma voor de 
nationale integratieplannen;

1. herinnert eraan dat de Commissie een 
bijzondere verantwoordelijkheid draagt 
voor de bevordering van een EU-strategie
voor de integratie van de Roma;

Or. en

Amendement 7
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de Commissie een 
bijzondere verantwoordelijkheid draagt 
voor de bevordering van een EU-
kaderstrategie voor de Roma voor de 
nationale integratieplannen;

1. herinnert eraan dat de Commissie een 
bijzondere verantwoordelijkheid draagt 
voor de bevordering van een EU-
kaderstrategie voor de Roma voor de 
nationale integratieplannen, maar dat de 
beslissende veranderingen op lokaal 
niveau moeten plaatsvinden;

Or. de

Amendement 8
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de bestaande strategieën en 
instrumenten van de EU aan te grijpen 
om de sociaaleconomische integratie van 
de Roma te realiseren en alle daartoe 
strekkende beleidsmaatregelen uit te 
stippelen en uit te voeren, rekening 
houdend, waar van toepassing, met de 
gemeenschappelijke basisbeginselen voor 
de inclusie van de Roma;

Or. en

Amendement 9
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen de behoeftige Roma bereiken en 
tot duurzame verbeteringen in hun leven 
leiden, een echt engagement van de 
Commissie en de lidstaten voor de 
uitvoering van meer doelgerichte, 
complexe en flexibele programma's met 
een langere looptijd en meer territoriale 
relevantie, om het probleem van armoede 
in de voorsteden en op het platteland aan 
te pakken en duurzaamheid te 
garanderen, met bijzondere nadruk op de 
verbetering van de ondermaatse 
huisvesting en van de desegregatie van de 
Roma-buurten;

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen de behoeftige Roma bereiken en 
tot duurzame verbeteringen in hun leven 
leiden, een echt engagement van de 
Commissie en de lidstaten om optimaal 
gebruik te maken van de bestaande 
middelen en programma's teneinde 
schoolbezoek te waarborgen, schooluitval 
te voorkomen, de toezegging van de 
Roma-bevolking van duurzame 
hervormingen met het oog op integratie, 
en de toezegging van de lidstaten dat zij de 
instandhouding van de Roma-cultuur en -
identiteit stimuleren door de met de 
uitgaven bereikte resultaten goed in het 
oog te houden;

Or. en
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Amendement 10
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen de behoeftige Roma bereiken en 
tot duurzame verbeteringen in hun leven 
leiden, een echt engagement van de 
Commissie en de lidstaten voor de 
uitvoering van meer doelgerichte, 
complexe en flexibele programma's met
een langere looptijd en meer territoriale 
relevantie, om het probleem van armoede 
in de voorsteden en op het platteland aan te 
pakken en duurzaamheid te garanderen, 
met bijzondere nadruk op de verbetering 
van de ondermaatse huisvesting en van de 
desegregatie van de Roma-buurten;

2. vraagt ter verbetering van de situatie 
van de Roma een echt engagement van de 
Commissie en de lidstaten voor de 
uitvoering van doelgerichte en flexibele 
programma's die worden gepland voor een 
langere looptijd en met meer territoriale 
relevantie, om het probleem van armoede 
in de voorsteden en op het platteland aan te 
pakken en duurzaamheid te garanderen, 
met bijzondere nadruk op de verbetering 
van de ondermaatse huisvesting en van de 
desegregatie van de Roma-buurten, voor 
zover dit mogelijk is en door een 
meerderheid van de betrokkenen wordt 
aanvaard; onderstreept evenwel dat dit 
veronderstelt dat ook de Roma-
gemeenschap in actie komt, om te 
garanderen dat de integratie van de Roma 
door beide zijden even sterk wordt 
aangepakt; 

Or. de

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen de behoeftige Roma bereiken en 
tot duurzame verbeteringen in hun leven 
leiden, een echt engagement van de 
Commissie en de lidstaten voor de 
uitvoering van meer doelgerichte, 
complexe en flexibele programma's met 
een langere looptijd en meer territoriale 
relevantie, om het probleem van armoede 

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen de behoeftige Roma bereiken en 
tot duurzame verbeteringen in hun leven 
leiden, een echt engagement van de 
Commissie en de lidstaten voor de 
uitvoering van meer doelgerichte, 
complexe en flexibele programma's die 
zich richten op de meest benadeelde 
microregio's in hun geografische, 
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in de voorsteden en op het platteland aan te 
pakken en duurzaamheid te garanderen, 
met bijzondere nadruk op de verbetering 
van de ondermaatse huisvesting en van de 
desegregatie van de Roma-buurten;

sociaaleconomische en culturele context, 
om het probleem van armoede in de 
voorsteden en op het platteland aan te 
pakken en duurzaamheid te garanderen, 
met bijzondere nadruk op de verbetering 
van de ondermaatse huisvesting en van de 
desegregatie van de Roma-buurten;

Or. en

Amendement 12
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen de behoeftige Roma bereiken en 
tot duurzame verbeteringen in hun leven 
leiden, een echt engagement van de 
Commissie en de lidstaten voor de 
uitvoering van meer doelgerichte, 
complexe en flexibele programma's met 
een langere looptijd en meer territoriale 
relevantie, om het probleem van armoede 
in de voorsteden en op het platteland aan te 
pakken en duurzaamheid te garanderen, 
met bijzondere nadruk op de verbetering 
van de ondermaatse huisvesting en van de 
desegregatie van de Roma-buurten;

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen, waarvoor precieze 
doelstellingen moeten worden 
gespecificeerd, de behoeftige Roma 
bereiken en tot duurzame verbeteringen in 
hun leven leiden, een echt engagement van 
de Commissie en de lidstaten voor de 
uitvoering van meer doelgerichte, 
complexe en flexibele programma's met 
een langere looptijd en meer territoriale 
relevantie, om het probleem van armoede 
in de voorsteden en op het platteland aan te 
pakken en duurzaamheid te garanderen, 
met bijzondere nadruk op de verbetering 
van de ondermaatse huisvesting en van de 
desegregatie van de Roma-buurten;

Or. it

Amendement 13
Karima Delli, Marije Cornelissen, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen de behoeftige Roma bereiken en 

2. vraagt, om ervoor te zorgen dat de 
middelen daadwerkelijk de behoeftige 
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tot duurzame verbeteringen in hun leven 
leiden, een echt engagement van de 
Commissie en de lidstaten voor de 
uitvoering van meer doelgerichte, 
complexe en flexibele programma's met 
een langere looptijd en meer territoriale 
relevantie, om het probleem van armoede 
in de voorsteden en op het platteland aan te 
pakken en duurzaamheid te garanderen, 
met bijzondere nadruk op de verbetering 
van de ondermaatse huisvesting en van de 
desegregatie van de Roma-buurten;

Roma bereiken en tot duurzame 
verbeteringen in hun leven leiden, een echt 
engagement van de Commissie en de 
lidstaten voor de uitvoering van meer 
doelgerichte, complexe en flexibele 
programma's met een langere looptijd en 
meer territoriale relevantie, om het 
probleem van armoede in de voorsteden en 
op het platteland aan te pakken en 
duurzaamheid te garanderen, met 
bijzondere nadruk op de verbetering van de 
ondermaatse huisvesting en van de 
desegregatie van de Roma-buurten;

Or. en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in te gaan op de bijzondere 
behoeften van Roma-vrouwen en –meisjes 
door alle beleidsmaatregelen ten behoeve 
van de inclusie van Roma in een 
genderperspectief te plaatsen, en 
bescherming te bieden aan bijzonder
kwetsbare subgroepen;

Or. en

Amendement 15
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om onderzoeken van de sociaal-
economische situatie van de Roma (vooral 
wat onderwijs, gezondheid, huisvesting en 
werk betreft) en verzoekt de internationale 

3. vraagt om een actieve rol van de 
lidstaten bij het verstrekken van gegevens 
over de sociaal-economische situatie van 
de Roma (vooral onderwijs, gezondheid, 
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organisaties deze aspecten in het kader 
van hun algemene onderzoeken verder uit 
te werken, om te helpen specifieke 
doelstellingen te bepalen;

huisvesting en werk) en verzoekt de 
Europese Commissie en de internationale 
organisaties deze aspecten verder uit te 
werken en een heldere en haalbare 
strategie voor de integratie van de Roma 
uit te stippelen; 

Or. en

Amendement 16
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om onderzoeken van de sociaal-
economische situatie van de Roma (vooral 
wat onderwijs, gezondheid, huisvesting en 
werk betreft) en verzoekt de internationale 
organisaties deze aspecten in het kader van 
hun algemene onderzoeken verder uit te 
werken, om te helpen specifieke 
doelstellingen te bepalen;

3. vraagt om onderzoeken van de sociaal-
economische situatie van de Roma (vooral 
wat onderwijs, gezondheid, huisvesting en 
werk betreft) en verzoekt de internationale 
organisaties (bijv. de ILO en de OESO) 
deze aspecten in het kader van hun 
algemene onderzoeken verder uit te 
werken, om te helpen specifieke 
doelstellingen te bepalen, bijvoorbeeld 
voor het percentage van de Roma-
gemeenschap dat een opleiding in het 
secundaire en tertiaire onderwijs afrondt, 
een overheidsbetrekking heeft en in 
verschillende sectoren van het 
maatschappelijke en politieke leven 
vertegenwoordigd is;

Or. en

Amendement 17
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt om onderzoeken van de sociaal-
economische situatie van de Roma (vooral 
wat onderwijs, gezondheid, huisvesting en 

3. vraagt om onderzoeken van de sociaal-
economische situatie van de Roma (vooral 
wat onderwijs, gezondheid, huisvesting en 
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werk betreft) en verzoekt de internationale 
organisaties deze aspecten in het kader van 
hun algemene onderzoeken verder uit te 
werken, om te helpen specifieke 
doelstellingen te bepalen;

werk betreft) en de door hen gewenste 
veranderingen en verzoekt de 
internationale organisaties deze aspecten in 
het kader van hun algemene onderzoeken 
verder uit te werken, om te helpen 
specifieke doelstellingen te bepalen;

Or. de

Amendement 18
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lokale overheden, 
Roma-leiders en maatschappelijke 
organisaties (van de Roma en anderszins) 
informatie aan de basis te verstrekken en 
voorstellen te formuleren voor de strategie 
inzake de integratie van de Roma;

Or. en

Amendement 19
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. raadt de EU-organen ten sterkste 
aan het nationale niveau via lokale en 
regionale overheden, Roma-
vertegenwoordigers en het 
maatschappelijk middenveld sterker bij 
het overleg en het besluitvormingsproces 
te betrekken om tot een toekomstige 
strategie te komen die voor alle betrokken 
partijen van voordeel kan zijn;

Or. en
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Amendement 20
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie na te gaan of 
de richtlijn inzake vrij verkeer uit 2004 in 
alle lidstaten in nationaal recht is 
omgezet, de uitvoering ervan te evalueren 
en, waar nodig, inbreukprocedures in te 
leiden;

Or. en

Amendement 21
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten concrete 
stappen te ondernemen om hun burgers 
voor te lichten over de historische en 
huidige situatie van de Roma en daartoe 
de rapporten van het Bureau van de 
grondrechten (FRA) als een van de 
bronnen van materiaal te benutten;

Or. en

Amendement 22
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten om kinderen 
zonder identiteitspapieren toe te staan een 
school te bezoeken, en hun gratis 
voorbereidingscursussen aan te bieden;
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Or. de

Amendement 23
Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beseft dat de meeste Roma 
zwartwerken en verzoekt daarom de 
Commissie, gezien de noodzaak de 
duurzaamheid van de 
socialezekerheidsstelsels te waarborgen, 
om in samenwerking met de sociale 
partners dit verschijnsel doeltreffend te 
bestrijden, o.a. door de Roma stimulansen 
te bieden om zich bij het 
socialezekerheidsstelsel aan te sluiten;

Or. el

Amendement 24
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de regeringen van de 
lidstaten de Roma tot schoolbezoek aan te 
zetten, ten minste vanaf de 
minimumleeftijd waarop in het land 
waarin zij wonen de leerplicht geldt; 
merkt op dat de Roma niet in speciale 
scholen of klassen moeten worden 
ondergebracht, omdat dit hun volledige 
integratie in de samenleving niet ten 
goede zal komen;

Or. bg
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Amendement 25
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de gebieden waar Roma zich 
vestigen, minimaal beschikken over 
adequate voorzieningen, zoals drinkwater, 
riolering en wegen;

Or. bg

Amendement 26
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 

4. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat gegevens worden verzameld, met 
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de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

eerbiediging van de richtlijnen inzake 
gegevenbescherming, over de 
doeltreffendheid van de EU-middelen, om 
beleid te ontwikkelen dat gebaseerd is op 
feiten;

Or. it

Amendement 28
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

4. verzoekt de Commissie aan een 
efficiëntere benadering te werken bij de 
bewaking van de opslorping van de EU-
middelen binnen het bestaande 
institutionele kader en vraagt ook dat snel 
gegevens worden verzameld, met 
eerbiediging van de richtlijnen inzake 
gegevenbescherming, over de 
doeltreffendheid van de EU-middelen, om 
beleid te ontwikkelen dat gebaseerd is op 
feiten;

Or. en

Amendement 29
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 

4. verzoekt de Commissie de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
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richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

Or. en

Amendement 30
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

4. is van mening dat de huidige 
absorptiepercentages voor EU-steun te 
laag zijn en verzoekt de Commissie een 
speciaal orgaan op te richten om de 
prestaties van de lidstaten op het gebied 
van de opslorping van de EU-middelen te 
volgen; vraagt ook dat snel gegevens 
worden verzameld, met eerbiediging van 
de richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

Or. fi

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 

4. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
vragen om ten volle gebruik te maken van 
de communautaire financiële 
instrumenten, en een speciaal orgaan op te 
richten om de prestaties van de lidstaten op 
het gebied van de opslorping van de EU-
middelen te volgen, en vraagt ook dat snel 
gegevens worden verzameld, met 
eerbiediging van de richtlijnen inzake 
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gebaseerd is op feiten; gegevenbescherming, over de 
doeltreffendheid van de EU-middelen, om 
beleid te ontwikkelen dat gebaseerd is op 
feiten;

Or. en

Amendement 32
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen, met name 
de speciaal voor gemarginaliseerde 
groepen bestemde middelen, te volgen en 
vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

Or. fr

Amendement 33
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en te analyseren waarom slechts 1/6 van 
de middelen wordt besteed, en vraagt ook 
dat snel gegevens worden verzameld, met 
eerbiediging van de richtlijnen inzake 
gegevenbescherming, over de 
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gebaseerd is op feiten; doeltreffendheid van de EU-middelen, om 
beleid te ontwikkelen dat gebaseerd is op 
feiten;

Or. en

Amendement 34
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten;

4. verzoekt de Commissie een speciaal 
orgaan op te richten om de prestaties van 
de lidstaten op het gebied van de 
opslorping van de EU-middelen te volgen 
en vraagt ook dat snel gegevens worden 
verzameld, met eerbiediging van de 
richtlijnen inzake gegevenbescherming, 
over de doeltreffendheid van de EU-
middelen, om beleid te ontwikkelen dat 
gebaseerd is op feiten; merkt in dit 
verband op dat met name bij de voor de 
Roma bestemde middelen zorgvuldig moet 
worden gecontroleerd hoe de gelden 
onder de Roma-bevolking worden 
verdeeld, om te garanderen dat alle 
betrokkenen van de middelen profiteren 
en dat er sprake is van een eerlijke 
verdeling;  

Or. de

Amendement 35
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie stimulerende 
maatregelen te nemen, zoals subsidies of 
andere financiële steun, om de Roma tot 
schoolbezoek aan te zetten;
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Or. bg

Amendement 36
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. neemt kennis van het degelijke 
initiatief om de Roma aan huisvesting te 
helpen, maar verzoekt de Commissie na te 
gaan of de Roma-gezinnen die in die 
huisvesting wonen, wel integreren en te 
beoordelen in hoeverre zij zich aan hun 
nieuwe manier van leven aanpassen, om 
te voorkomen dat zij de toegewezen 
huisvesting verliezen;

Or. bg

Amendement 37
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat in de nieuwe 
verordeningen over de toewijzing van de 
structuurfondsen de beëindiging van de 
segregatie en de garantie van gelijke 
toegang van de Roma tot 
overheidsdiensten tot voorwaarde moet 
worden gemaakt;

5. dringt aan op sterker toezicht en 
technische steunverlening aan lokale en 
regionale overheden die te maken hebben 
met grote Roma-gemeenschappen, om de 
dialoog te intensiveren en oplossingen 
aan te dragen met het oog op de 
nagestreefde sociaaleconomische 
integratie door middel van onderwijs, 
werk, veiligheid, gezondheid en 
gezinsplanning alsmede de uitbanning 
van discriminerend gedrag; 

Or. en
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Amendement 38
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat in de nieuwe 
verordeningen over de toewijzing van de 
structuurfondsen de beëindiging van de 
segregatie en de garantie van gelijke 
toegang van de Roma tot 
overheidsdiensten tot voorwaarde moet 
worden gemaakt;

5. acht het tevens zinvol nieuwe 
verordeningen over de toewijzing van de 
structuurfondsen uit te vaardigen die een 
conditionaliteitsbepaling bevatten waarin 
rekening wordt gehouden met de 
huisvestingssituatie van de Roma en 
waarmee gelijke toegang tot 
overheidsdiensten wordt gegarandeerd;

Or. de

Amendement 39
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat in de nieuwe 
verordeningen over de toewijzing van de 
structuurfondsen de beëindiging van de 
segregatie en de garantie van gelijke 
toegang van de Roma tot overheidsdiensten 
tot voorwaarde moet worden gemaakt;

5. is van mening dat in de nieuwe 
verordeningen over de toewijzing van de 
structuurfondsen de beëindiging van de 
segregatie en de garantie van gelijke 
toegang van de Roma tot overheidsdiensten 
tot voorwaarde moet worden gemaakt; er 
dienen ook op lokaal niveau plannen voor 
gelijke kansen en het tegengaan van 
segregatie te worden ontwikkeld, 
uitgaande van meetbare indicatoren en 
concrete acties;

Or. en

Amendement 40
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
verplichte institutionele garanties in te 
voeren voor de mainstreaming van 
maatregelen tegen discriminatie en 
segregatie en ook om voor monitoring van 
deze mainstreaming te zorgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
verplichte institutionele garanties in te 
voeren voor de mainstreaming van 
maatregelen tegen discriminatie en 
segregatie en ook om voor monitoring van 
deze mainstreaming te zorgen;

6. verzoekt de Commissie, gelet op de 
Richtlijnen 2000/43/EG en 2004/113/EG, 
mainstreaming op alle beleidsterreinen in 
aanmerking te nemen en voor monitoring 
van deze mainstreaming te zorgen;

Or. en

Amendement 42
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
verplichte institutionele garanties in te 
voeren voor de mainstreaming van
maatregelen tegen discriminatie en 
segregatie en ook om voor monitoring van 
deze mainstreaming te zorgen;

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
maatregelen tegen discriminatie en 
segregatie in te voeren en ook voor 
monitoring daarvan te zorgen;

Or. de
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Amendement 43
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
verplichte institutionele garanties in te 
voeren voor de mainstreaming van 
maatregelen tegen discriminatie en 
segregatie en ook om voor monitoring van 
deze mainstreaming te zorgen;

6. verzoekt de Commissie toe te zien op de 
correcte uitvoering van maatregelen tegen 
discriminatie en segregatie en ook voor 
monitoring daarvan te zorgen;

Or. it

Amendement 44
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
verplichte institutionele garanties in te 
voeren voor de mainstreaming van 
maatregelen tegen discriminatie en 
segregatie en ook om voor monitoring van 
deze mainstreaming te zorgen;

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
institutionele garanties in te voeren voor de 
mainstreaming van maatregelen tegen 
discriminatie en segregatie en ook om voor 
monitoring van deze mainstreaming te 
zorgen;

Or. en

Amendement 45
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
verplichte institutionele garanties in te 
voeren voor de mainstreaming van 
maatregelen tegen discriminatie en 
segregatie en ook om voor monitoring van 

6. verzoekt de Commissie geleidelijk 
verplichte institutionele garanties in te 
voeren voor de mainstreaming van 
maatregelen tegen discriminatie en 
segregatie, voor monitoring van deze 



AM\850898NL.doc 23/45 PE454.511v01-00

NL

deze mainstreaming te zorgen; mainstreaming te zorgen en stigmatisering 
tegen te gaan;

Or. en

Amendement 46
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt bij de Commissie aan op adequate 
instrumenten om de lidstaten een leiddraad 
te bieden om complementariteit tussen het 
ESF, het EFRO en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) te 
garanderen, wat de bevordering van de 
inclusie van de Roma betreft;

7. dringt bij de Commissie aan op adequate 
instrumenten om de lidstaten een leidraad 
te bieden om in het belang van de Roma 
de samenwerking tussen het ESF, het 
EFRO en het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) te 
garanderen;

Or. de

Amendement 47
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt bij de Commissie aan op
adequate instrumenten om de lidstaten een 
leiddraad te bieden om complementariteit 
tussen het ESF, het EFRO en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) te 
garanderen, wat de bevordering van de 
inclusie van de Roma betreft;

7. dringt erop aan dat de Commissie alle 
relevante operationele programma's van 
de structuurfondsen evalueert, herziet of 
wijzigt, teneinde te zorgen voor adequate 
instrumenten om de lidstaten een leidraad 
te bieden om complementariteit tussen het 
ESF, het EFRO en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) te 
garanderen, wat de bevordering van de 
inclusie van de Roma betreft;

Or. en
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Amendement 48
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten de deelname 
van de Roma aan het maatschappelijk 
leven te stimuleren door middel van het 
PROGRESS-programma, het programma 
voor een leven lang leren, Jeugd in Actie, 
het cultuurprogramma (2007-2013) en het 
gezondheidsprogramma (2008-2013);

Or. en

Amendement 49
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie het 
regelgevingskader voor kruisfinanciering te 
veranderen, de bureaucratische last te 
verminderen, de procedures voor de EU-
fondsen te vereenvoudigen en ook de 
lidstaten te verplichten eenvoudige en 
normatieve financieringsprocedures in te 
voeren en gebruik van globale subsidies te 
maken;

8. verzoekt de Commissie het 
regelgevingskader voor kruisfinanciering te 
veranderen, de bureaucratische last te 
verminderen en ook de lidstaten te 
verplichten eenvoudige en normatieve 
financieringsprocedures in te voeren en 
gebruik van globale subsidies te maken;

Or. de

Amendement 50
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie het 8. verzoekt de Commissie de 
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regelgevingskader voor kruisfinanciering 
te veranderen, de bureaucratische last te 
verminderen, de procedures voor de EU-
fondsen te vereenvoudigen en ook de 
lidstaten te verplichten eenvoudige en 
normatieve financieringsprocedures in te 
voeren en gebruik van globale subsidies te 
maken;

bureaucratische last te verminderen, de 
procedures voor de EU-fondsen te 
vereenvoudigen en ook de lidstaten te 
verplichten eenvoudige en normatieve 
financieringsprocedures in te voeren en 
gebruik van globale subsidies te maken;

Or. en

Amendement 51
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie het 
regelgevingskader voor kruisfinanciering te 
veranderen, de bureaucratische last te 
verminderen, de procedures voor de EU-
fondsen te vereenvoudigen en ook de 
lidstaten te verplichten eenvoudige en 
normatieve financieringsprocedures in te 
voeren en gebruik van globale subsidies te 
maken;

8. betreurt het bureaucratische en 
langdurige proces voor het aanvragen van 
Europese middelen voor Roma-projecten; 
verzoekt daarom de Commissie het 
regelgevingskader voor kruisfinanciering te 
veranderen, de bureaucratische last te 
verminderen, de aanvraagprocedures voor 
de financiering van Roma-projecten te 
vereenvoudigen en ook de lidstaten te 
verplichten eenvoudige en normatieve 
financieringsprocedures in te voeren en 
gebruik van globale subsidies te maken;

Or. en

Amendement 52
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie over te gaan 
op het voor 100% financieren van 
Europese projecten om een hogere 
bestedingsgraad van de beschikbare 
middelen te bereiken en zo een betere en 
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snellere integratie van de Roma-bevolking 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 53
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt dat in lidstaten met grote Roma-
gemeenschappen EU-
ontwikkelingsorganen met lokale 
beslissingsbevoegdheid worden opgericht, 
om te zorgen voor op ontwikkeling 
gerichte EU-financiering ter 
ondersteuning van goede lokale 
initiatieven;

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt dat in lidstaten met grote Roma-
gemeenschappen EU-
ontwikkelingsorganen met lokale 
beslissingsbevoegdheid worden opgericht, 
om te zorgen voor op ontwikkeling 
gerichte EU-financiering ter ondersteuning 
van goede lokale initiatieven;

9. vraagt om grotere ondersteuning van de 
al bestaande organen met lokale 
beslissingsbevoegdheid in lidstaten met 
grote Roma-gemeenschappen, om te 
zorgen voor op ontwikkeling gerichte EU-
financiering ter ondersteuning van goede 
lokale initiatieven;

Or. en
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Amendement 55
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt dat in lidstaten met grote Roma-
gemeenschappen EU-
ontwikkelingsorganen met lokale 
beslissingsbevoegdheid worden opgericht, 
om te zorgen voor op ontwikkeling 
gerichte EU-financiering ter 
ondersteuning van goede lokale 
initiatieven;

9. vraagt dat in de lidstaten EU-
ontwikkelingsorganen met lokale 
beslissingsbevoegdheid worden opgericht, 
die goede lokale initiatieven ondersteunen 
en zo de Roma kunnen helpen;

Or. de

Amendement 56
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt dat in lidstaten met grote Roma-
gemeenschappen EU-
ontwikkelingsorganen met lokale 
beslissingsbevoegdheid worden opgericht,
om te zorgen voor op ontwikkeling 
gerichte EU-financiering ter ondersteuning 
van goede lokale initiatieven;

9. vraagt de lidstaten met grote Roma-
gemeenschappen om aan lokale 
besluitvormingsorganen de nodige 
bevoegdheden toe te kennen om te zorgen 
voor op ontwikkeling gerichte EU-
financiering ter ondersteuning van goede 
lokale initiatieven die nuttig zijn voor de 
Roma;

Or. en

Amendement 57
Karima Delli, Marije Cornelissen, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt dat in lidstaten met grote Roma- 9. vraagt om oprichting van EU-
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gemeenschappen EU-
ontwikkelingsorganen met lokale 
beslissingsbevoegdheid worden opgericht, 
om te zorgen voor op ontwikkeling 
gerichte EU-financiering ter ondersteuning 
van goede lokale initiatieven;

ontwikkelingsorganisaties die moeten 
samenwerken met de lokale overheden en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld in lidstaten 
met grote Roma-gemeenschappen, om te 
zorgen voor op ontwikkeling gerichte EU-
financiering ter ondersteuning van goede 
lokale initiatieven; onderstreept dat het 
van belang is goede praktijken bij de 
integratie van de Roma vast te stellen en 
uit te wisselen en de succesverhalen 
sterker onder de aandacht te brengen;

Or. en

Amendement 58
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vraagt dat in lidstaten met grote Roma-
gemeenschappen EU-
ontwikkelingsorganen met lokale 
beslissingsbevoegdheid worden opgericht, 
om te zorgen voor op ontwikkeling 
gerichte EU-financiering ter ondersteuning 
van goede lokale initiatieven;

9. vraagt dat in de lidstaten met grote 
Roma-gemeenschappen EU-
ontwikkelingsorganen met de institutionele 
capaciteit om op lokaal niveau de nodige 
bijstand te verlenen (administratief en 
projectbeheer) worden opgericht, om te 
zorgen voor op ontwikkeling gerichte EU-
financiering ter ondersteuning van goede 
lokale initiatieven;

Or. en

Amendement 59
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat, indien nodig, 
aanvragers, zoals aan de basis actieve 
ngo's, administratieve steun moeten 
krijgen, bijvoorbeeld door het organiseren 
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van cursussen, hulp bij steunaanvragen 
en het verstrekken van uitleg;

Or. fi

Amendement 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten het voor de 
Roma gemakkelijker te maken om aan 
informatie te komen over Europese en 
nationale financieringsprogramma's ter 
ondersteuning van ondernemerschap en 
werkgelegenheid; is van mening dat 
overheidsdiensten en niet-
gouvernementele organisaties zouden 
kunnen helpen bij het verstrekken van 
adviezen om Roma in staat te stellen tot 
het indienen van de vereiste aanvragen;

Or. el

Amendement 61
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt dat snel benchmarks, 
indicatoren, onafhankelijke monitoring 
en effectbeoordelingsmechanismen 
worden ontwikkeld om de 
doeltreffendheid en tastbare resultaten 
van de programma's te beoordelen in 
plaats van alleen te controleren of 
projecten die subsidies krijgen, voldoen 
aan de procedurele formaliteiten;

10. onderstreept dat het van cruciaal 
belang is op maat gesneden 
onderwijsprogramma's voor de Roma-
gemeenschappen te ontwikkelen, waarbij 
moet worden uitgegaan van hun 
vaardigheden, tradities en ervaring, om 
ervoor de zorgen dat de vraag naar en 
hun aanbod van arbeid op elkaar 
aansluiten;

Or. en
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Amendement 62
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt dat snel benchmarks, 
indicatoren, onafhankelijke monitoring en 
effectbeoordelingsmechanismen worden 
ontwikkeld om de doeltreffendheid en 
tastbare resultaten van de programma's te 
beoordelen in plaats van alleen te 
controleren of projecten die subsidies 
krijgen, voldoen aan de procedurele 
formaliteiten;

10. vraagt dat snel benchmarks, goede 
praktijken, indicatoren, onafhankelijke 
monitoring en 
effectbeoordelingsmechanismen worden 
ontwikkeld om de doeltreffendheid en 
tastbare resultaten van de programma's te 
ondersteunen en te beoordelen in plaats 
van alleen te controleren of projecten die 
subsidies krijgen, voldoen aan de 
procedurele formaliteiten;

Or. en

Amendement 63
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt dat snel benchmarks, 
indicatoren, onafhankelijke monitoring en 
effectbeoordelingsmechanismen worden 
ontwikkeld om de doeltreffendheid en 
tastbare resultaten van de programma's te 
beoordelen in plaats van alleen te 
controleren of projecten die subsidies 
krijgen, voldoen aan de procedurele 
formaliteiten;

10. vraagt dat snel maatstaven, 
indicatoren, onafhankelijke monitoring en 
effectbeoordelingsmechanismen worden 
ontwikkeld om de doeltreffendheid en 
tastbare resultaten van de programma's te 
beoordelen in plaats van alleen te 
controleren of projecten die subsidies 
krijgen, voldoen aan de procedurele 
formaliteiten;

Or. de

Amendement 64
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt dat snel benchmarks, 
indicatoren, onafhankelijke monitoring en 
effectbeoordelingsmechanismen worden 
ontwikkeld om de doeltreffendheid en 
tastbare resultaten van de programma's te 
beoordelen in plaats van alleen te 
controleren of projecten die subsidies 
krijgen, voldoen aan de procedurele 
formaliteiten;

10. vraagt dat snel benchmarks, 
indicatoren, onafhankelijke monitoring en 
effectbeoordelingsmechanismen worden 
ontwikkeld om de doeltreffendheid en 
tastbare resultaten van de programma's te 
beoordelen in plaats van alleen te 
controleren of projecten die subsidies 
krijgen, voldoen aan de procedurele 
formaliteiten, en dringt aan op 
doeltreffend toezicht op de 
middelenbesteding, zodat het geld 
werkelijk leidt tot een verbetering van de 
leefomstandigheden, de gezondheidszorg, 
het onderwijs en de werkgelegenheid voor 
de Roma;

Or. fi

Amendement 65
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. onderstreept het belang van 
gezamenlijk schoolbezoek van Roma en 
niet-Roma om de integratie van jonge 
Roma in de gemeenschap te garanderen 
en niet-discriminerend gedrag te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 66
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. verzoekt om maatregelen om het 
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schoolbezoek aan te moedigen en te 
belonen met het oog op het verwerven van 
vaardigheden en het vinden van een baan 
in de toekomst, waardoor het 
integratieproces verder wordt versterkt;

Or. en

Amendement 67
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie de 
technische bijstand te verlenen die nodig 
is ter verbetering van de administratieve 
capaciteit van organen die zich 
bezighouden met het beheer van de 
structuurfondsen;

Or. en

Amendement 68
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is van mening dat de 
gestructureerde samenwerking van de 
lidstaten in de bestaande open 
coördinatiemethoden op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale inclusie van 
cruciaal belang is om de volledige 
integratie van de Roma dichterbij te 
brengen, en verzoekt de Commissie 
uitwisselingen van goede praktijken en 
ervaringen te organiseren tussen de 
lidstaten en alle partijen die bij de Roma-
problematiek betrokken zijn;

Or. en
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Amendement 69
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie projecten 
op te zetten met een looptijd van ten 
minste één jaar, toe te zien op de 
uitvoering en na afloop van de looptijd de 
situatie in de lidstaten te blijven volgen;

Or. bg

Amendement 70
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. verzoekt de lidstaten om bij de
omzetting van de Europa 2020-
doelstellingen inzake armoede en sociale 
inclusie in nationale programma's 
concrete en specifieke doelstellingen, 
alsmede gedetailleerde en meetbare 
streefdoelen te bepalen wat de sociale 
inclusie van de Roma betreft en vraagt dat 
snel maatregelen worden genomen om 
voor het halen van gerichte doelstellingen 
te zorgen;

11. verzoekt de lidstaten zich ervoor in te 
zetten dat publieke actoren, zoals KMO's 
en micro-ondernemingen, worden 
betrokken bij de uitvoering van de op 
inzetbaarheid gerichte 
inclusiemaatregelen ten behoeve van de 
Roma-bevolking;

Or. en

Amendement 71
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

11 bis. onderstreept de belangrijke rol die 
KMO's en micro-ondernemingen kunnen 
spelen bij de integratie van de Roma, en 
beveelt aan diegenen te belonen die 
daartoe bijdragen;

Or. en

Amendement 72
Karima Delli, Marije Cornelissen, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten en kandidaat-
lidstaten gebruik te maken van de 
ervaringen die in de eerste periode van het 
Decennium van de inclusie van de Roma 
zijn opgedaan, en verzoekt de Commissie 
deze op te nemen in de Europese Roma-
strategie;

Or. en

Amendement 73
Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten, gezien het 
grote aantal vroegtijdige schoolverlaters 
en daardoor ongeschoolden onder de 
Roma, hun een betere toegang tot het 
middelbaar beroepsonderwijs te geven;  is 
van mening dat de lidstaten met de steun 
van Roma-leiders en de verantwoordelijke 
lokale onderwijsinstanties 
onderwijsprogramma's zouden kunnen 
opstellen die zowel op de Roma-cultuur 
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als op de behoeften van de arbeidsmarkt 
zijn toegesneden, zodat de overgang naar 
de arbeidsmarkt gemakkelijker wordt; 

Or. el

Amendement 74
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie de lidstaten 
te stimuleren tot het opstellen van 
strategieën en actieplannen voor het 
onderwijs aan de Roma en met het oog op 
een betere samenwerking en uitvoering;

Or. bg

Amendement 75
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt het feit dat complexe 
programma's die aan de specifieke 
behoeften van de Roma-gemeenschappen 
zijn aangepast, van cruciaal belang zijn en 
dat het in verband hiermee nodig is de 
Roma toegang te bezorgen tot 
gepersonaliseerde diensten ter plekke;

12. benadrukt het feit dat complexe 
programma's die aan de specifieke 
behoeften van de Roma-gemeenschappen 
zijn aangepast, van cruciaal belang zijn;

Or. it

Amendement 76
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 12
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Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt het feit dat complexe 
programma's die aan de specifieke 
behoeften van de Roma-gemeenschappen 
zijn aangepast, van cruciaal belang zijn en 
dat het in verband hiermee nodig is de 
Roma toegang te bezorgen tot 
gepersonaliseerde diensten ter plekke;

12. benadrukt het feit dat complexe 
programma's die aan de specifieke 
behoeften van de Roma-gemeenschappen 
zijn aangepast, van cruciaal belang zijn en 
dat aan de maatregelen ter uitvoering van 
deze programma's die door de regionale 
en lokale autoriteiten en Roma-
vertegenwoordigers in onderling overleg 
worden vastgesteld, de hand moet worden 
gehouden om volledige tenuitvoerlegging 
van de Europese strategie voor de 
integratie van de Roma te waarborgen;

Or. en

Amendement 77
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt het feit dat complexe
programma's die aan de specifieke 
behoeften van de Roma-gemeenschappen 
zijn aangepast, van cruciaal belang zijn en 
dat het in verband hiermee nodig is de 
Roma toegang te bezorgen tot 
gepersonaliseerde diensten ter plekke;

12. benadrukt het feit dat complexe 
programma's die aan de specifieke 
behoeften van de Roma-gemeenschappen 
zijn aangepast, van cruciaal belang zijn en 
dat in verband hiermee de Roma toegang 
tot gepersonaliseerde diensten ter plekke 
zouden moeten krijgen;

Or. de

Amendement 78
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt het feit dat complexe 
programma's die aan de specifieke 
behoeften van de Roma-gemeenschappen 

12. benadrukt het feit dat complexe 
programma's en projecten die aan de 
specifieke behoeften van de Roma-
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zijn aangepast, van cruciaal belang zijn en 
dat het in verband hiermee nodig is de 
Roma toegang te bezorgen tot 
gepersonaliseerde diensten ter plekke;

gemeenschappen zijn aangepast, van 
cruciaal belang zijn en dat het in verband 
hiermee nodig is de Roma toegang te 
bezorgen tot gepersonaliseerde diensten ter 
plekke; verzoekt de Commissie de nodige 
voorwaarden te scheppen voor de 
deelname van Roma aan deze 
programma's en projecten;

Or. bg

Amendement 79
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. herinnert eraan dat adequate 
inkomenssteun, inclusieve 
arbeidsmarkten en toegang tot kwalitatief 
goede diensten hoofdpijlers vormen van 
de op actieve inclusie gerichte strategie 
die in Aanbeveling 2008/867/EG is 
gepresenteerd;

Or. en

Amendement 80
Marije Cornelissen, Karima Delli, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 ter. onderstreept dat maatschappelijke 
hulpverlening, programma's om de 
ontwikkeling in een vroeg stadium te 
stimuleren en kwalitatief goed onderwijs 
dat voor idereen, ook Roma-meisjes, 
toegankelijk is, essentieel zijn om voor 
gelijke kansen te zorgen en ten volle aan 
het maatschappelijk leven te kunnen 
deelnemen; wijst erop dat spijbelen en 
vroegtijdig schoolverlaten moeten worden 
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tegengegaan; benadrukt dat onderwijs, 
opleidingsmogelijkheden en 
werkondersteuning voor volwassenen 
cruciaal zijn om voortzetting van de 
sociale uitsluiting te voorkomen en de 
toegang tot de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 81
Marije Cornelissen, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 quater. verzoekt de lidstaten de 
economische mogelijkheden voor de 
Roma te verbeteren, o.a. door het gebruik 
van de microkredietfaciliteit onder 
ondernemers aan te moedigen; verzoekt 
de lidstaten voort te bouwen op de 
ervaring die met succesvolle projecten is 
opgedaan, bijvoorbeeld niet gemelde 
bedrijven waaruit met de hulp van 
deskundigen ondernemingen met legale 
economische activiteiten zijn gemaakt;

Or. en

Amendement 82
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is van mening dat gedurende het hele 
proces gecoördineerde actie moet worden 
ondernomen en verantwoordelijkheid moet 
worden opgenomen door Roma- en niet-
Roma-organisaties, lokale, regionale en 
nationale autoriteiten en EU-instanties;

13. is van mening dat gedurende het hele 
proces gecoördineerde actie moet worden 
ondernomen en verantwoordelijkheid moet 
worden opgenomen door Roma- en niet-
Roma-organisaties, lokale, regionale en 
nationale autoriteiten en EU-instanties, 
waarbij wordt voortgebouwd op de beste 
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praktijken en de reeds bestaande schat 
aan kennis die de lidstaten hebben 
opgebouwd;

Or. en

Amendement 83
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is van mening dat gedurende het hele 
proces gecoördineerde actie moet worden 
ondernomen en verantwoordelijkheid moet 
worden opgenomen door Roma- en niet-
Roma-organisaties, lokale, regionale en 
nationale autoriteiten en EU-instanties;

13. is van mening dat gedurende het hele 
proces gecoördineerde actie moet worden 
ondernomen en verantwoordelijkheid moet 
worden opgenomen door Roma- en niet-
Roma-organisaties, lokale, regionale en 
nationale autoriteiten en EU-instanties, en 
onderstreept het belang van 
bewustmakingscampagnes vooral voor 
regio's met grote Roma-gemeenschappen;

Or. en

Amendement 84
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. wijst erop dat er twee soorten 
Roma zijn: nomadische en sedentaire; 
verzoekt de Commissie daarom voor beide 
groepen geschikte en op hun behoeften 
toegesneden programma's en projecten te 
ontwikkelen;

Or. bg
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Amendement 85
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. stelt dat al in de vroege jeugd moet 
worden begonnen met het voorkomen van 
marginalisering, door een kind meteen na 
de geboorte in het bevolkingsregister te 
laten opnemen, zodat zijn nationaliteit 
erkend is en het aanspraak kan maken op 
alle sociale voorzieningen; is met name 
van mening dat een vroegtijdig 
onderwijsaanbod van goede kwaliteit voor 
Roma-kinderen gewaarborgd moet zijn en 
dat voor hen speciale maatregelen op het 
gebied van schoolbegeleiding moeten 
worden genomen;

Or. fi

Amendement 86
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 ter. is van mening dat marginalisering 
het best kan worden voorkomen door 
middel van speciale maatregelen om het 
in dienst nemen en houden van Roma te 
ondersteunen, en door via 
steunmaatregelen te investeren in de 
ontwikkeling van beroepsopleidingen voor 
volwassenen en de opleiding van jonge 
volwassenen;

Or. fi
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Amendement 87
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. is van mening dat sociale inclusie van 
de Roma niet mogelijk is zonder een 
verdediging van hun belangen en civiele 
activiteiten te organiseren en deze op te 
voeren via ngo's op nationaal en Europees 
niveau;

14. wijst op het belang van betrokkenheid 
van maatschappelijke organisaties via de 
activiteiten van ngo's en een duidelijke 
coördinatie tussen deze activiteiten zowel 
op nationaal als op Europees niveau om de 
uitvoering van de Europese strategie voor 
de inclusie van de Roma veilig te stellen, 
en vraagt om grotere inspanningen ter 
ondersteuning van deze activiteiten en met 
het oog op de monitoring van de 
resultaten;

Or. en

Amendement 88
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. is van mening dat sociale inclusie van 
de Roma niet mogelijk is zonder een 
verdediging van hun belangen en civiele 
activiteiten te organiseren en deze op te 
voeren via ngo's op nationaal en 
Europees niveau;

14. is van mening dat sociale inclusie van 
de Roma alleen mogelijk is als voor 
behartiging van hun belangen wordt 
gezorgd en deze belangenbehartiging 
wordt versterkt; is verder van mening dat 
daartoe door beide zijden duidelijke 
signalen moeten worden afgegeven dat zij 
in principe bereid zijn mee te werken, niet 
in de laatste plaats om te voorkomen dat 
door druk van buitenaf de wederzijdse 
afwijzing nog wordt versterkt;

Or. de
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Amendement 89
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. is van mening dat sociale inclusie van 
de Roma niet mogelijk is zonder een 
verdediging van hun belangen en civiele 
activiteiten te organiseren en deze op te 
voeren via ngo's op nationaal en Europees 
niveau;

14. is van mening dat sociale inclusie van 
de Roma niet mogelijk is zonder hun 
belangenbehartiging, o.a. in de politieke 
besluitvorming, en hun civiele activiteiten 
te organiseren en deze op te voeren via 
ngo's op nationaal en Europees niveau;

Or. en

Amendement 90
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie duidelijke beleidsmaatregelen 
voor de integratie van de Roma op de 
arbeidsmarkt goed te keuren en 
maatregelen te onderzoeken en vast te 
stellen om de negatieve gevolgen van een 
langdurige afhankelijkheid van sociale 
voorzieningen tegen te gaan;

Or. it

Amendement 91
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten toe te zien op de actieve 
deelname van Roma-organisaties aan het 
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ontwerp-, uitvoerings- en 
monitoringproces, zulks in samenwerking 
met het Comité van de Regio's, relevante 
ngo's en internationale organisaties;

Or. en

Amendement 92
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. acht het nodig het beleid inzake de 
inclusie van de Roma te ontwerpen, te 
ontwikkelen, uit te voeren en te beoordelen 
in samenwerking met de lokale autoriteiten 
en met de Roma- en de niet-Roma-
bevolkingsgroepen, om de acceptatie ervan 
te verbeteren;

15. acht het nodig het beleid met het oog 
op de mogelijke inclusie van de Roma te 
ontwerpen, te ontwikkelen, uit te voeren en 
te beoordelen in samenwerking met de 
lokale autoriteiten en met de Roma- en de 
niet-Roma-bevolkingsgroepen, om de 
acceptatie ervan te verbeteren.

Or. de

Amendement 93
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. acht het nodig het beleid inzake de 
inclusie van de Roma te ontwerpen, te 
ontwikkelen, uit te voeren en te beoordelen 
in samenwerking met de lokale autoriteiten 
en met de Roma- en de niet-Roma-
bevolkingsgroepen, om de acceptatie ervan 
te verbeteren;

15. acht het nodig het beleid inzake de 
inclusie van de Roma te ontwerpen, te 
ontwikkelen, uit te voeren en te beoordelen 
in samenwerking met de lokale autoriteiten 
en met de Roma- en de niet-Roma-
bevolkingsgroepen, om de acceptatie en 
effectiviteit ervan te verbeteren;

Or. en
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Amendement 94
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. moedigt de lidstaten en de 
Commissie aan initiatieven te steunen om 
de inclusie van Roma-kinderen al op 
jonge leeftijd te garanderen, via 
bijstandsvormen die gericht zijn op de 
sociale integratie van het gehele gezin 
door middel van maatschappelijke en 
onderwijsdiensten die dicht bij gezinnen 
met een uitsluitingsrisico staan; 

Or. it

Amendement 95
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. onderstreept dat de EU-strategie 
voor de inclusie van de Roma ook 
maatregelen moet omvatten die 
waarborgen dat de situatie van de Roma 
wordt getoetst op het punt van 
eerbiediging en bevordering van hun 
grondrechten, gelijkheid, non-
discriminatie en vrij verkeer in de EU;

Or. en

Amendement 96
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

15 ter. herhaalt zijn standpunt dat de 
discriminerende uitwijzing van Roma 
indruist tegen het recht en de waarden 
van de EU, en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen zoals zij heeft 
toegezegd, ook naar aanleiding van 
andere gevallen waarin de rechten van 
Roma zijn geschonden en die door ngo's 
onder de aandacht van de Commissie en 
het EP zijn gebracht; 

Or. en

Amendement 97
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 quater. verzoekt de Commissie als 
onderdeel van de Roma-strategie van de 
EU te streven naar de behoorlijke 
toepassing van Richtlijn 2000/43/EG van 
de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming en van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie 
en hun familieleden teneinde Roma tegen 
discriminatie te beschermen, en het 
Bureau voor de grondrechten te betrekken 
bij de uitvoering van de strategie;

Or. en


