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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

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

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; 

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; 

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; 

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;

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;

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;

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;

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

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;

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; 

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; 

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;

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;

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.


