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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's strategi for integration af romaer
(2010/2276(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 21 chartret om grundlæggende rettigheder, der omhandler forbud 
mod forskelsbehandling,

– der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, der fastslår, at Unionen 
bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, 
ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne,

– der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, der giver Unionen 
beføjelse til at bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling, fremme social 
retfærdighed og beskyttelse samt at fremme økonomisk, social og territorial samhørighed,

– der henviser til artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, der giver hjemmel 
til, at Unionen kan handle, hvis målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan,

– der henviser til artikel 9 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
forpligter Unionen til – som et horisontalt krav – at tage hensyn til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed samt bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk 
oprindelse,

– der henviser til artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
bemyndiger Rådet til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse,

– der henviser til artikel 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
fastslår, at beskæftigelsesfremme, forbedring af leve- og arbejdsvilkår og en passende 
social beskyttelse er målsætninger for Unionen og medlemsstaterne,

– der henviser til artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
fastslår, på hvilke områder Unionen støtter og supplerer medlemsstaternes indsats og 
navnlig til artikel 153, stk. 1, litra h), om integration af personer, der er udstødt fra 
arbejdsmarkedet, og artikel 153, stk. 1, litra j), om bekæmpelse af social udstødelse,

– der henviser til artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
("fleksibilitetsbestemmelsen"), der indeholder hjemmel til vedtagelse af passende 
bestemmelser for at nå et af målene i traktaterne,

– der henviser til afsnit XVIII i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
omhandler økonomisk, social og territorial samhørighed, 

– der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske 
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Union1,

– der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU2,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om unionsborgeres ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område3,

– der henviser til sin beslutning af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer4,

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 om romaernes sociale situation og 
forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU5,

– der henviser til sin beslutning af 25. marts 2010 om andet EU-topmøde om romaer6,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse7,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv8, 

– der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om 
bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp 
af straffelovgivningen9,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 437/2010 af 19. maj 
2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede 
befolkningsgrupper10,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2007 og juni 2008 og 
Rådets (almindelige anliggender) konklusioner fra december 2008,

– der henviser til konklusionerne fra Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 
forbrugerpolitik) om romaernes integration, vedtaget i Luxembourg den 8. juni 2009, og 
navnlig til de ti fælles grundprincipper for romaernes integration, der er knyttet som bilag 
til konklusionerne,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om social og økonomisk integration af 
romaer i Europa (KOM(2010)0133),

                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
8 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
9 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
10 EUT L 132 af 29.5.2010, s. 1.
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– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Roma in Europa: The Implementation 
of European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion – Progress Report 2008 –
2010"1, 

– der henviser til det første EU-topmøde om romaer, der blev afholdt i Bruxelles den 16. 
september 2008, og til det andet EU-topmøde om romaer, der blev afholdt i Córdoba den 
8. april 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Regionaludviklingsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at en stor andel af Europas 10-12 millioner romaer lider under en 
uacceptabel grad af social og økonomisk udstødelse og under at være undtaget fra 
menneskerettighederne, 

B. der henviser til, at EU har udviklet en række nyttige redskaber til fremme af romaernes 
integration, som imidlertid er spredt ud på forskellige politikområder, og hvis virkning 
det er vanskeligt at måle,

C. der henviser til, at problemerne og udfordringerne med hensyn til romaernes integration 
hidtil ikke er blevet løst på effektiv vis, selvom der forefindes en række 
samarbejdsmekanismer og institutioner, og at det er derfor uholdbart ikke at foretage 
nogen ændringer,

D. der henviser til, at forbuddet mod forskelsbehandling – skønt absolut nødvendig – ikke i 
sig selv er tilstrækkelig til at få bugt med romaernes historisk set ugunstige stilling, og 
henviser til, at det derfor er nødvendigt at supplere ligebehandlingslovgivning og -
politikker ved, at der på EU-plan udarbejdes en strategi, der skal tage fat på romaernes 
specifikke behov med hensyn til opfyldelsen af og adgangen til deres 
menneskerettigheder med hensyn til beskæftigelse, boliger, sundhedspleje og uddannelse,

1. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til og Rådet til at vedtage en EU-
strategi om integration af romaer (herefter benævnt "strategien"), som en vejledende, 
vidtfavnende, lokalt baseret handlingsplan, der forberedes og gennemføres på flere 
niveauer, og som kan udvikles efter behov; strategien bør være baseret på de opgaver,
målsætninger, principper og instrumenter, der er fastsat i traktaterne og i chartret om 
grundlæggende rettigheder, som anført ovenfor, og på Unionens delte kompetencer samt 
på støtteforanstaltninger, koordinerende og supplerende foranstaltninger;

2. opfordrer Kommissionen til:

a) at fastlægge strategiens prioriterede områder, først og fremmest:

– forbud mod forskelsbehandling og menneskerettigheder 

                                               
1 SEC(2010)400.
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– uddannelse 

– beskæftigelse 

– bolig 

– sundhedspleje og 

– styrkelse af romaernes civilsamfund

b) definere strategiens målsætninger i tilknytning til de prioriterede områder, først og 
fremmest:  

– foranstaltninger mod forskelsbehandling og oplysningskampagner

– fordomme, stereotyper, racisme og sigøjnerhad

– beskyttelse af ofre for overtrædelser af menneskerettighederne

– adgang til kvalitetsuddannelse 

– erhvervsuddannelse for voksne og adgang til livslang læring 

– grundlæggende plejeinfrastruktur  

– fjernelse af raceadskillelsen i skolerne 

– førskoleundervisning 

– tværkulturel undervisning 

– foranstaltninger, der skal forhindre skolefrafald og nederlag i 
undervisningssystemet 

– gymnasieuddannelse og videregående uddannelse 

– bekæmpelse af romaernes overrepræsentation i specialskoler 

– mikrokreditter til iværksættere og selvstændige 

– desegregering med hensyn til boliger og boligområder

– foranstaltninger rettet mod de boligaspekter, der angår infrastruktur og miljø 

– adgang til sundhedsydelser af god kvalitet og forebyggende foranstaltninger 

– formindskelse af uligheder på sundhedsområdet

– kapacitetsopbygning 

– aktivt borgerskab 
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– udvidelse 

– ligestilling mellem kønnene;

3. understreger betydningen af, at strategien støttes og kontrolleres på en gennemskuelig 
måde, idet det primære ansvar påhviler demokratisk ansvarlige ministre inden for Rådet, 
og understreger, at strategien ikke på nogen måde bør være kontroversiel for EU og 
dermed skabe splittelse mellem medlemsstaterne;

4. opfordrer Kommissionen til:

– i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med nærhedsprincippet at 
påtage sig den ledende rolle i den strategiske koordinering af fremskridtene inden for 
de prioriterede områder og opfyldelsen af målsætningerne i forbindelse med 
strategien, 

– at tage ansvar for koordinering, overvågning, rapportering, fremme af implementering 
og opfølgning for dermed at opfylde behovet for et uafhængigt flersektorielt organ, der 
kan fungere som en "ekstern formidler", og som kan vurdere og afveje de forskellige 
nationale og sektorbestemte interesser på en måde, der er acceptabel for alle 

– at foretage en regelmæssig revurdering og ajourføring af strategien, når det er 
hensigtsmæssigt, og forelægge Rådet de foretagne ændringer til godkendelse 

– at tage hensyn til strategiens prioriterede områder og målsætninger i alle dens 
relevante politikinitiativer og programplanlægning 

– at meddele, hvordan strategien skrider frem, og til hvert år at underrette Rådet og 
Parlamentet 

– at sikre, at de berørte interessenter og romasamfund fra alle niveauer involveres 
gennem den europæiske platform for romaer, og til at samarbejde med de øvrige 
institutioner, medlemsstater og regioner, internationale finansielle virksomheder, 
tværnationale programorganer og mellemstatslige organisationer;

5. opfordrer Kommissionen til at indarbejde en udvidelsesdimension i strategien, således at 
alle deltagernes status respekteres, kommunikationsvejene præciseres, og således at 
kandidatlande og potentielle kandidatlande involveres;

6. opfordrer medlemsstaterne til at udpege en statsansat eller et administrativt organ, der kan 
fungere som "national kontaktpunkt" for strategiens gennemførelse;

7. opfordrer Kommissionen og Rådet til at vedtage de forhøjede og detaljerede komponenter 
for Laeken-indikatorerne til måling af social og territorial udstødelse samt til evaluering af 
fremskridt; understreger, at de horisontale opdelinger af Laeken-indikatorene også skal 
udvides til de mindste statistisk-administrative enheder (LAU 1 og LAU2);

8. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et europæisk krisekort, der identificerer, 
kortlægger, og overvåger de mikroregioner inden for EU, hvor indbyggerne ud fra 
følgende kriterier er hårdest ramt af fattigdom og social udstødelse:
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– tilgængelighed af arbejdspladser 

– afstand fra bycentrum 

– høj arbejdsløshed

– utilstrækkelige offentlige ydelser

– utilstrækkelige miljøforhold 

– ingen virksomheder i nærheden

– ingen ordentlig infrastruktur 

– lav indkomst

– lavt uddannelsesniveau

– få menneskelige ressourcer 

– mangelfuld/dyr transportinfrastruktur 

– sociale spændinger;

9. opfordrer Kommissionen og Rådet til at afsætte én procent af midlerne til 
samhørighedspolitikken under den næste flerårige finansielle ramme, således at der kan 
ydes direkte støtte til strategien ved oprettelse af en resultatreserve for EU-strategien for 
romaer;

10. opfordrer Kommissionen til at skabe en direkte forbindelse mellem tildeling af 
finansiering og de opnåede resultater ved at kræve, at en vis procentdel af 
forpligtelsesbevillingerne under de enkelte vejledende nationale fordelinger bør tildeles 
som resultatreserve i overensstemmelse med bestemmelserne for bevillingerne;

11. understreger, at øremærket finansiering til strategien bør stilles til rådighed på 
konkurrencemæssige vilkår ud fra kriteriet om, hvordan forslaget til projekt eller 
intervention støtter og gennemfører strategiens målsætninger;

12. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den horisontale prioritering "marginaliserede 
befolkningsgrupper" inden for rammerne af EU's strukturfonde;

13. opfordrer Kommissionen og Rådet til at gøre maksimal brug af programmerne inden for 
det europæiske territoriale samarbejde, såsom grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, tværnationale samarbejdsprogrammer og tværregionale 
samarbejdsprogrammer og at udnytte mulighederne inden for den europæiske gruppe for 
territorialt samarbejde;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

1. Nedarvede afsavn og ghettoisering af fattigdom
Fattigdommen har i løbet af de sidste to årtier ændret sig dramatisk i Central- og 
Sydøsteuropa, hvor størstedelen af de europæiske romaer bor. Som følge af planøkonomiernes 
sammenbrud, de store økonomiske omvæltninger efter kommunismens fald og 
omstruktureringen af de nationale økonomier blev de fleste romaer – sammen med deres 
ligestillede tilhørende flertallet – pludselig kastet ud af arbejdsmarkedet, og de begyndte 
gradvist at glide ud af samfundet. Da romaernes traditionelle samfund var gået i opløsning, og 
de samtidig var hindret i social mobilitet, blev de samfundets mest udstødte undergruppe og 
derfor næsten fuldstændig isoleret fra de nationale økonomier1. 

2. Demografisk dynamik
Sammenlignet med lignende udstødte flertalssamfund er romabefolkningen kendetegnet ved 
noget særligt, som har tydelige økonomiske konsekvenser: demografisk dynamik.  
Romabefolkningen og den øvrige befolkning er præget af modsatrettede demografiske 
tendenser: I et hastigt aldrende flertalssamfund, stiger romaernes andel hurtigt. I Ungarn f.eks. 
udgør romaerne i dag – ifølge nogle skøn – ca. 6-8 % af den samlede befolkning, mens hver 
5.-6. nyfødte barn er roma, og romaernes andel af den erhvervsaktive befolkning vil overstige 
50 % inden 20502. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til, dels at andelen af romaer i den 
erhvervsaktive befolkning, som er grundlaget for det sociale sikringssystem, stiger støt, og 
dels at der på arbejdsmarkedet er et enormt potentiale til reintegration af den store arbejdsløse 
befolkning.

3. Fordelene ved integration
Integration af romaer er en nødvendig og økonomisk rentabel investering på lang sigt: I løbet 
af 20-30 år er det billigere at integrere romabefolkningen end at opretholde dens uværdige 
socio-økonomiske vilkår. Hvis romaernes beskæftigelsesgrad kunne blive lige så høj som 
flertallets, ville den samlede beskæftigelse stige med 5-10 % alt efter romabefolkningens 
størrelse. Den indflydelse, som det ville få på væksten i BNP, ville udløse en væsentlig 
forbedring af alle indikatorer, der bygger på BNP per capita.

Ifølge de gængse økonomiske modeller – f.eks. Verdensbankens3 – er stigende 
erhvervsfrekvens en forudsætning for økonomisk vækst, hvilket især kræver, at arbejdsløse i 
den erhvervsaktive alder kommer i arbejde. Andelen af romaer over 50 år er generelt lavere 
end gennemsnittet for Europa, mens andelen af romaer under 30 år er langt højere. Romaerne 
udgør derfor en betydelig og stadig stigende procentdel af den ressource, der er nødvendig for 
at øge erhvervsfrekvensen, og vil kunne føre til, at de nationale BNP'er stiger med 4-6 %.

4. Omkostningerne ved udstødelse
Hvis medlemsstaterne ikke prioriterer integration af romaer, spilder de et stort finansielt aktiv 
for slet ikke at tale om sociale ydelser. Tabene omfatter:

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakiet.
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest
3 De Laat, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. Verdensbanken
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o indirekte omkostninger i form af tabt BNP – som følge af social udstødelse vil arbejdsløse 
romaer ikke bidrage til nationalproduktet

o social bistand og sociale ydelser samt social- og sygesikring, som staten sikrer de fattige
o større sundhedsudgifter som følge af uværdige levevilkår 

o spildte uddannelsesudgifter – udgifter til adskilte og/eller dårlige skoler, som ikke giver en 
god uddannelse, er spild af penge

o ekstra sikkerhedsudgifter på grund af højere kriminalitet som følge af socio-økonomisk 
fattigdom

o administrative udgifter til overvågning af udbetaling af sociale ydelser1.
Kort sagt, er det vigtigt at forstå, at integrationen af romaer ikke blot er en menneskeretlig 
forpligtelse, men også en økonomisk nødvendighed, og at integrationen ikke blot er en 
moralsk forpligtelse, men at samtlige medlemsstater har en egentlig finansiel interesse heri.

5. Supplement til forbuddet mod forskelsbehandling i lovgivningen og i politikkerne
Forbuddet mod forskelsbehandling er langt fra gennemført, når henses til det udbredte 
sigøjnerhad og den utilstrækkelige gennemførelse af eksisterende lovgivning, som enten ikke 
omfatter bestemte områder – såsom multidiskrimination  – eller viser sig at være 
utilstrækkelig, når først den er gennemført. 
Ordføreren er imidlertid af den opfattelse, at selv om etnisk begrundet forskelsbehandling –
som defineret i direktiv 2000/43 og 2000/78 – allerede kunne have været afskaffet, ville de 
fleste romaer stadig være udsat for socio-økonomisk udstødelse, da udstødelsen er resultatet 
af mange indbyrdes forbundne faktorer (f.eks. geografiske ulemper, mangelfuld uddannelse, 
eller sammenbruddet af planøkonomierne, der tiltrak en mangfoldighed af lavtuddannede 
arbejdstagere) og de ofte forekommende fysiske hindringer (f.eks. afstanden til tilgængelige 
arbejdspladser, manglen på transport og infrastruktur). Foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling og racisme er ganske vist absolut nødvendige, men de er ikke i sig selv 
tilstrækkelige til at få bugt med romaernes historiske efterslæb2.

6. Socio-økonomisk integration som et spørgsmål om menneskerettigheder
Ordføreren mener ikke, at strategien til socio-økonomisk integration af romaer vil 
kompromittere, men snarere supplere det forbud mod forskelsbehandling, der findes i 
lovgivning og politikker. Under hensyn til omfanget af udstødelsen er den generelle 
integration af romaer desuden grundlæggende et spørgsmål om menneskerettigheder. En stor 
del af de europæiske romaer lever under så uværdige vilkår – de fleste er fuldstændig isoleret 
fra samfundsøkonomien, hvilket fører til deres udelukkelse fra grundlæggende 
menneskerettigheder – at fremme af social integration ikke kan anses for at ligge inden for 
rammerne af almindelige politiske justeringer; der er derimod tale om ét af de største huller i 
de forfatningsmæssige rettigheder og menneskerettighederne i Europa, og dette skal lukkes.

EU's bestræbelser på at bekæmpe fattigdom blandt og social udstødelse af de europæiske 
romaer, skal derfor primært være fokuseret på at opfylde og fremme den anden og tredje 

                                               
1 Marcinčin A. and Marcinčinová Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity. 
Open Society Foundation, Bratislava
2 DE SCHUTTER, O. and VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future i European Diversity and Autonomy Papers, EDAP 2/2005
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generation af menneskerettig h e d e r  som supplement til de retligt bindende 
menneskerettigheder af første generation, såsom rettigheder forbundet med menneskelig 
værdighed, politiske rettigheder og individuelle rettigheder. 

7. Grænseoverskridende soft law
De fleste EU-aktioner til fordel for romaer – resolutioner, betænkninger, erklæringer, 
konklusioner og meddelelser – hører under kategorien soft law, der befinder sig i en juridisk 
gråzone mellem noget, der ikke er ret, og positiv ret1. Der er i de seneste år blevet udviklet 
adskillige internationale initiativer med gode forslag og progressive idéer, men resultatet er 
noget tvivlsomt, hvilket viser, at soft law alene er utilstrækkelig til at fremme social 
integration af romaer. 

Ordføreren mener, at konklusionen på baggrund af disse initiativer først og fremmest må 
være, at højtravende politiske slogans aldrig vil blive en realitet uden et egentligt juridisk 
fundament, finansiel støtte og incitamenter samt EU-mekanismer til koordinering af de 
aktioner, der iværksættes af interessenter, der kan være lige lokale myndigheder til Rådet, for 
at kunne udnytte fordelene ved flerniveaustyring.  
På baggrund af de opgaver, målsætninger, principper og instrumenter, der er fastsat i traktaten 
om Den Europæiske Union og i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt i 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (jf. leddene), og på grundlag 
af de delte kompetencer samt Unionens støtteforanstaltninger, koordinerende og supplerende 
foranstaltninger kan EU's strategi for integration af romaer blive til virkelighed. 

8. Eksplicit, men ikke eksklusiv målretning
Da forskelsbehandling på grund af etnicitet kun er en enkelt – skønt afgørende – faktor, der er 
bestemmende for de europæiske romaers socio-økonomiske fattigdom – såsom ringe 
kvalifikationer og territorial udstødelse – indebærer dette, at udstødelsen bedst kan håndteres 
ved ikke at betragte romaerne som en etnisk gruppe, men som en økonomisk målgruppe. I 
overensstemmelse med princip 2 (eksplicit, men ikke eksklusiv målretning) og princip 4 
(målet er det almindelige) i de fælles grundlæggende principper for romaernes integration skal 
EU's strategi fokusere på disse økonomiske træk, som er fælles for socialt udstødte romaer, i 
stedet for at forsøge at løse alle de sociale problemer, som hver enkelt gruppe i den 
bemærkelsesværdigt forskelligartede europæiske romabefolkning har. På trods af så lande- og 
regionsspecifikke anliggender som f.eks. tilgængelighed af bopladser for omrejsende og 
mangel på personlig dokumentation i visse lande er der i alle lande en utrolig stor lighed 
mellem romasamfundenes sociale og økonomiske forhold og krav.

9. Håndtering af udstødelsens territoriale karakter
Et fremherskende træk ved udstødelsen af romaer er den territoriale dimension af 
marginaliseringen. Den geografiske fordeling af sociale ulemper er ikke den samme i 
medlemsstaterne, men fattigdom og social udstødelse er koncentreret i underudviklede 
mikroregioner, som i mange af de nye medlemsstater fortrinsvis bebos af romaer. Dette aspekt 
ved udstødelsen er for øjeblikket i statistisk henseende usynligt, da rækkevidden af analyser, 
beslutningstagning og planlægning er for omfattende til at lokalisere disse kriseområder, der 
opstår i perifere tværregionale områder, eller i tilbagestående mikroregioner. I de fleste 
tilfælde vil de ikke være omfattet af NUTS-nomenklaturen, men vil kunne nås på niveauerne 
                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, i: International & 
Comparative Law Quarterly 48 s. 901-913. Cambridge
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LAU 1- og LAU 2-niveauerne og det er værd at overveje at øremærke ressourcer på EU-plan, 
med særlig henblik på at opnormere LU 1 planlægningsstatistiske regioner.

Ordføreren mener, at det inden for rammerne af strategien er nødvendigt med et 
europadækkende krisekort til kortlægning af disse mikroregioner og målrette komplekse 
udviklingsprogrammer mod disse baseret på en integreret tværsektoriel tilgang, der muliggør 
øjeblikkelig indgriben. Disse områder bør identificeres ud fra deres særlige kendetegn, såsom: 
tilgængelighed af arbejdspladser, afstand fra bycentrum, høj arbejdsløshed, utilstrækkelige 
offentlige ydelser, ingen ordentlig infrastruktur, lav indkomst, lavt uddannelsesniveau, få 
menneskelige ressourcer, mangelfuld transportinfrastruktur, sociale spændinger m.v.

10. Institutionelle rammer og finansiering
Oprettelsen af et nyt organ til koordinering og supervision af strategien ville være unødvendig 
og ville medføre unødvendige generalomkostninger. Kommissionen kan udføre opgaven med 
supervision, koordination og overvågning, og med det formål for øje ville det være værd at 
overveje at opretholde roma-taskforcen som et permanent organ. 

Ordføreren mener, at det er tvingende nødvendigt, at strategien først og fremmest skal være 
en intern EU-strategi, og at det generelle tilsyn med de prioriterede områder og målsætninger 
varetages inden for EU's strukturer med årlige beretninger om fremskridt i forbindelse med 
strategien og evaluering af resultaterne samt forslag til Rådet. I den forbindelse kunne der 
udvikles en resultattavle for den europæiske strategi for romaer, en mekanisme i lighed med 
resultattavlen for det indre marked.

Fælles, sammenlignelige og pålidelige indikatorer er afgørende for, at der kan foretages en 
realistisk analyse af fremskridtene, og for at leve op til kravet om effektiv overvågning. 
Ordføreren henstiller derfor til, at Laeken-indikatorerne og deres supplerende komponenter 
anvendes til måling af social- og territorial udstødelse samt til evaluering af fremskridtene. 

Ordføreren er endvidere af den opfattelse, at det ville have betydelige praktiske fordele at 
udnævne et administrativt organ eller en statsansat til at være det nationale kontaktpunkt for 
gennemførelsen af strategiens målsætninger, idet kontaktpunktet endvidere kunne fungere 
som rådgiver og en kilde til refleksion for Kommissionen, der overvåger strategien.

I lighed med Kommissionens henstillinger1 vedrørende Europa 2020-initiativet, bør en del af 
samhørighedsbudgettet afsættes i en resultatfond for strategien, som – dels ved at afvige fra 
den almindelige praksis, hvorved store bidragydere maksimerer deres udbytte fra ubrugte 
midler og dels ved at tildele midler på konkurrencemæssige vilkår ud fra et kriterium om, 
hvordan forslaget til projekt eller intervention støtter og gennemfører strategiens 
målsætninger – kunne stille vigtige ressourcer til rådighed og være et afgørende incitament til 
gennemførelse af strategien.

                                               
1 Kommissionens meddelelse nr. 642 af 9.11.2010: Konklusionerne af den femte rapport om økonomisk, social 
og territorial samhørighed: samhørighedspolitikkens fremtid.


