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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de EU-strategie voor de integratie van de Roma 
(2010/2276(INI))

Het Europees Parlement,
– gelet op artikel 21 van het Handvest van de grondrechten, dat gaat over non-discriminatie,

– gelet op artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten definieert als waarden waarop de Europese Unie berust,

– gelet op artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat de EU de 
bevoegdheid verleent om sociale uitsluiting en discriminatie te bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming alsmede de economische, sociale en territoriale 
samenhang te bevorderen, 

– gelet op artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat een 
rechtsgrond voor optreden van de Unie biedt indien de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar beter door 
de Unie kunnen worden bereikt,

– gelet op de artikelen 9 en 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, die de Unie ertoe verplichten rekening te houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate 
sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting en een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid alsmede de bestrijding van
discriminatie op grond van ras of etnische afkomst,

– gelet op artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de 
Raad de bevoegdheid verleent  passende maatregelen te nemen om discriminatie op grond 
van ras of etnische afstamming te bestrijden,

– gelet op artikel 151 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de 
bevordering van de werkgelegenheid, de verbetering van de levensomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden en een adequate sociale bescherming definieert als doelstellingen van 
de Unie en de lidstaten,

– gelet op artikel 153 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de 
gebieden definieert waarop de Unie het optreden van de lidstaten ondersteunt en aanvult, 
met name artikel 153, lid 1, letter h) over de integratie van personen die van de 
arbeidsmarkt zijn uitgesloten en artikel 153, lid 1, letter j) over de bestrijding van sociale 
uitsluiting, 

– gelet op artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
("flexibiliteitsclausule"), dat voorziet in de vaststelling van passende maatregelen om een 
van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken,

– gelet op Titel XVIII van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die 
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betrekking heeft op de economische, sociale en territoriale samenhang, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 28 april 2005 over de situatie van de Roma in de 
Europese Unie1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over de situatie van de Roma-
vrouwen in de Europese Unie2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 november 2007 over de toepassing 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 familieleden3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 31 januari 2008 over een Europese Roma-
strategie4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 maart 2009 over de sociale situatie van de 
Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 maart 2010 over de tweede Europese Roma-
Top6,

– gezien 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 afstamming7,

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep8, 

– gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door 
middel van het strafrecht9,

– gezien Verordening (EU) nr. 437/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 
mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling wat betreft de subsidiabiliteit van 
huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen10,

– gezien de conclusies van de Europese Raden van december 2007 en juni 2008, en de 
conclusies van de Raad Algemene Zaken van december 2008,

– gezien de conclusies van de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en 

                                               
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 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
8 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
9 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55.
10 PB L 132 van 29.5.2010. blz. 1.
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consumentenzaken over de integratie van de Roma, die op 8 juni 2009 in Luxemburg zijn 
aangenomen, met name de aan de conclusies gehechte Tien gemeenschappelijke 
grondbeginselen voor de integratie van de Roma,

– gezien de mededeling van de Commissie over de sociale en economische integratie van de 
Roma in Europa (COM(2010)0133),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over de Roma in Europa: de 
tenuitvoerlegging van de instrumenten en beleidsvormen van de Europese Unie voor de 
integratie van de Roma - voortgangsverslag 2008-20101, 

– gezien de eerste Europese Roma-Top die op 16 september 2008 in Brussel werd 
gehouden, en de tweede Europese Roma-Top die op 8 april 2010 in Cordoba werd 
gehouden,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
regionale ontwikkeling en de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2010),

A. overwegende dat een groot gedeelte van de 10-12 miljoen Roma in Europa strijdt tegen 
een niet te tolereren mate van sociale en economische uitsluiting en uitsluiting van de 
mensenrechten,

B. overwegende dat de EU een reeks nuttige instrumenten heeft ontwikkeld om de integratie 
van de Roma te bevorderen, maar dat deze over de verschillende beleidsterreinen 
verspreid zijn en dat het effect ervan moeilijk te meten is,

C. overwegende dat de problemen en de uitdagingen in verband met de integratie van de 
Roma ondanks het bestaan van een groot aantal samenwerkingsmechanismen en 
instellingen tot dusverre nog niet doeltreffend zijn aangepakt en dat de status quo derhalve 
niet te verdedigen valt,

D. overwegende dat non-discriminatie weliswaar onontbeerlijk is, maar op zich niet 
voldoende om de historische nadelen van de Roma weg te werken en overwegende dat de 
wetgeving en beleidsvormen inzake gelijke kansen moeten worden aangevuld door 
aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van de Roma in verband met de 
uitoefening van en de toegang tot hun grondrechten op werkgelegenheid, huisvesting, 
gezondheidszorg en onderwijs door middel van een strategie op EU-niveau,

1. verzoekt de Commissie een EU-strategie voor de integratie van de Roma (hierna "de 
strategie" genoemd) voor te stellen en verzoekt de Raad deze goed te keuren  als 
indicatief, inclusief en plaatsgebonden actieplan dat op verschillende niveaus wordt 
voorbereid en uitgevoerd en zo nodig kan evolueren; is van mening dat het actieplan 
gebaseerd moet zijn op de taken, doelstellingen, beginselen en instrumenten zoals 
gedefinieerd door de bovengenoemde Verdragen en het Handvest van de grondrechten, de 

                                               
1 SEC(2010) 400.
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gedeelde bevoegdheden en de ondersteunende, coördinerende en aanvullende maatregelen 
van de Unie;

2. verzoekt de Commissie om:

a) prioritaire gebieden voor de strategie vast te stellen, met name:

- non-discriminatie en mensenrechten,

- onderwijs,

- werkgelegenheid,

- huisvesting,

- gezondheidszorg, en

- empowerment van de civil society van de Roma;

b) de doelstellingen van de strategie vast te stellen die verband houden met de prioritaire 
gebieden, met name: 

- maatregelen ter bestrijding van discriminatie en bewustmaking,

- vooroordelen, stereotypen, racisme en zigeunerhaat,

- bescherming van slachtoffers van misbruik van mensenrechten,

- toegang tot kwaliteitsonderwijs,

- beroepsonderwijs voor volwassenen en toegang tot levenslang leren, 

- basiszorginfrastructuur,

- desegregatie in het onderwijs,

- voorschools onderwijs,

- intercultureel onderwijs,

- maatregelen om voortijdig verlaten van en mislukken op school te voorkomen, 

- middelbaar en hoger onderwijs,

- bestrijding van de oververtegenwoordiging van de Roma op speciale scholen, 

- microkrediet voor ondernemerschap en zelfstandige arbeid, 

- territoriale desegregatie en desegregatie op het gebied van de huisvesting,

- aanpakken van infrastructurele en ecologische aspecten van de huisvesting, 
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- toegang tot kwaliteitsgezondheidszorg en preventieve maatregelen, 

- vermindering van ongelijkheden op het gebied van gezondheid,

- capaciteitsopbouw,

- actief burgerschap,

- uitbreiding,

- gendergelijkheid;

3. benadrukt dat het van belang is de strategie op transparante wijze goed te keuren en te 
controleren, waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij de democratisch 
verantwoordelijke ministers in de Raad ligt, en onderstreept dat de strategie de EU op 
geen enkele wijze mag verdelen noch tot verdeeldheid tussen de lidstaten mag leiden;

4. verzoekt de Commissie om:

– in samenwerking met de lidstaten en overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel de 
leidende rol te vervullen bij de strategische coördinatie in verband met de vooruitgang 
op de prioritaire gebieden en de verwezenlijking van de doelstellingen met betrekking 
tot de strategie,

– verantwoordelijkheid te nemen voor de coördinatie, het toezicht, de rapportage en de 
bevordering van de uitvoering en de follow-up, waarbij wordt tegemoet gekomen aan 
de noodzaak van een onafhankelijk, multisectoraal orgaan dat dient als "externe 
bemiddelaar" die de verschillende nationale en sectorale belangen op een voor allen 
aanvaardbare wijze kan beoordelen en afwegen,

– de strategie zo nodig regelmatig te toetsen en aan te passen en de Raad om 
goedkeuring voor de aangebrachte wijzigingen te vragen, 

– in al haar relevante beleidsinitiatieven en bij de programmering rekening te houden 
met de prioritaire gebieden en doelstellingen van de strategie, 

– verslag uit te brengen over de vooruitgang van de strategie en de resultaten te 
beoordelen alsmede de Raad en het Parlement jaarlijks op de hoogte te stellen,

– te zorgen voor de deelname van alle betrokken partijen en van de Roma-
gemeenschappen, op alle niveaus, via het Europees Romaplatform, en samen te 
werken met de andere instellingen, lidstaten en regio's, internationale financiële 
instellingen, transnationale programmeringsinstanties en intergouvernementele 
organisaties;

5. verzoekt de Commissie een uitbreidingsdimensie in de strategie op te nemen, de status 
van alle deelnemers te respecteren, de communicatiekanalen te verduidelijken en 
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten erbij te betrekken;

6. verzoekt de lidstaten een overheidsambtenaar of een administratief orgaan aan te wijzen 



PE454.401v01-00 8/14 PR\840832NL.doc

NL

als "nationaal contactpunt" voor de uitvoering van de strategie;

7. verzoekt de Commissie en de Raad de uitgebreide en gedetailleerde componenten van de 
"indicatoren van Laken" goed te keuren om de sociale en territoriale uitsluiting te meten 
en de vooruitgang te evalueren; benadrukt dat de horizontale verdelingen van de 
"indicatoren van Laken" ook moeten worden uitgebreid tot de kleinste statistische en 
administratieve eenheden (LAU 1 en LAU 2);

8. verzoekt de Commissie een Europese kaart van crisisgebieden uit te werken waarop de 
microregio's binnen de EU worden aangegeven waar de bevolking het zwaarst wordt 
getroffen door armoede en sociale uitsluiting; dit dient te geschieden aan de hand van de 
volgende kenmerken:

- beschikbaarheid van arbeidsplaatsen,

- afstand tot stedelijke centra,

- hoge werkloosheid,

- onvoldoende openbare dienstverlening,

- milieuvoorwaarden die te wensen overlaten, 

- geen ondernemingen in de nabijheid,

- geen degelijke infrastructuur,

- laag inkomensniveau,

- laag onderwijspeil,

- menselijk potentieel met geringe kwalificaties, 

- slechte/dure vervoersinfrastructuur,

- sociale spanningen;

9. verzoekt de Commissie en de Raad een percentage van de financiële middelen van het 
cohesiebeleid in het kader van het komende meerjarig financieel kader toe te wijzen voor 
expliciete ondersteuning van de strategie door het creëren van een prestatiereserve voor de 
EU-strategie voor de Roma;

10. verzoekt de Commissie een direct verband te leggen tussen de toewijzing van de 
financiële middelen en de resultaten door te eisen dat een bepaald percentage van de 
vastleggingskredieten in het kader van elke nationale indicatieve verdeling als 
prestatiereserve wordt toegewezen overeenkomstig de regelgeving voor de fondsen;

11. onderstreept dat de speciaal voor de strategie bestemde financiële middelen op 
concurrerende basis beschikbaar moeten worden gesteld, aan de hand van het criterium 
hoe het voorgestelde project of de voorgestelde interventie de doelstellingen van de 
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strategie ondersteunt en uitvoert;

12. verzoekt de lidstaten de horizontale prioriteit "gemarginaliseerde gemeenschappen" uit te 
voeren in het kader van de structuurfondsen van de EU;

13. verzoekt de Commissie en de Raad maximaal gebruik te maken van de programma's in het 
kader van de doelstelling van de Europese Territoriale Samenwerking, zoals 
grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerkingsprogramma's, en de 
mogelijkheden van de Europese groepering voor territoriale samenwerking te benutten;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

1. Traditionele ontzegging van rechten en gettovorming van armoede
De aard van de armoede heeft de laatste twee decennia in Midden- en Zuidoost-Europa, waar 
de meeste Europese Roma wonen, een opvallende ontwikkeling ondergaan. Door het 
doodlopen van de planeconomieën, de ingrijpende economische veranderingen na de 
ineenstorting van het communisme en de herstructurering van de nationale 
staatshuishoudingen zijn de meeste Roma – samen met hun lotgenoten die tot de meerderheid 
van de bevolking behoren – plotseling buiten de arbeidsmarkt komen te staan en geleidelijk 
aan ook buiten de samenleving beland. Met het uiteenvallen van hun traditionele 
gemeenschappen en omdat tegelijk hun sociale vooruitgang tegengehouden is, zijn de Roma 
de meest geïsoleerde deelgroep in de maatschappij geworden, die ook bijna volledig van de 
nationale staatshuishoudingen afgesneden geraakt is1. 

2. Demografische dynamiek
In vergelijking met soortgelijke gemeenschappen die tot de meerderheidsbevolking behoren 
maar ook geïsoleerd zijn, vertoont de Roma-bevolking een kenmerkende eigenschap met 
grote economische gevolgen, nl. demografische dynamiek. De demografische ontwikkelingen 
bij de Roma en de andere bevolkingsgroepen verlopen in tegengestelde richting: terwijl de 
samenleving van de meerderheid in hoog tempo aan het vergrijzen is, neemt het aandeel van 
de Roma-bevolking snel toe. In Hongarije bijvoorbeeld vertegenwoordigen de Roma op het 
ogenblik naar schatting 6 tot 8% van de totale bevolking, maar volgens sommige ramingen 
behoort elke vijfde of zesde boreling tot de Roma-bevolking en ligt tegen 2050 hun aandeel in 
de beroepsbevolking boven de 50%2. Men moet dan ook altijd voor ogen houden dat van de 
ene kant het aandeel Roma in de beroepsbevolking, die het socialeverzekeringsstelsel op haar 
schouders draagt, gestaag toeneemt, en dat van de andere kant re-integratie van de massa 
werklozen in de arbeidsmarkt uitgebreide mogelijkheden biedt.

3. De voordelen van integratie
Integratie van de Roma is een noodzakelijke investering die op de lange duur financieel 
rendabel is: over een periode van 20 tot 30 jaar is het goedkoper om de Roma-bevolking te 
integreren dan om haar in haar onbevredigende sociaaleconomische levensomstandigheden 
steun uit te keren. Als het werkgelegenheidspercentage van de Roma tot dat van de 
meerderheid opgetrokken zou kunnen worden, dan kan het algemeen 
werkgelegenheidspercentage met 5 tot 10% stijgen, naargelang het aandeel van de Roma in de 
bevolking. Als rekening wordt gehouden met de weerslag op de toename van het bbp, zou dit 
leiden tot een wezenlijke verbetering van alle indicatoren die van het bbp per hoofd van de 
bevolking uitgaan.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest
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Volgens de meeste van de gangbare economische modellen – zoals dat van de Wereldbank1 -
is ruimere deelname aan de arbeidsmarkt onontbeerlijk om de economische groei te 
bevorderen, en vergt ze vooral deelname van degenen die zich in de beroepsactieve leeftijd 
bevinden maar werkloos zijn. Het aandeel aan Roma ouder dan 50 jaar ligt over het algemeen 
lager dan het Europees gemiddelde, terwijl dat van degenen die jonger zijn dan 30 jaar, veel 
hoger ligt. De Roma vormen dus een betekenisvol en voortdurend toenemend percentage van 
de mogelijkheden om de deelname aan de arbeidsmarkt te verbeteren en zij kunnen een 
toename van 4 tot 6% van het nationaal bbp helpen verwezenlijken.

4. Kosten bij gebrek aan integratie
Door de integratie van Roma geen voorrang te geven, verkwisten de lidstaten dus een 
belangrijke hoeveelheid financiële mogelijkheden, nog afgezien van de sociale voordelen. 
Hun verlies neemt o.a. deze vormen aan:

o indirecte kosten in de vorm van bbp dat niet tot stand komt – door hun sociaal isolement 
produceren werkloze Roma geen enkele vorm van binnenlands product,

o sociale bijstand en uitkeringen, naast de sociale- en gezondheidsverzekering van de armen 
door de staat;

o hogere kosten voor gezondheidszorg door ondermaatse levensomstandigheden,
o verspilde onderwijsuitgaven – de kosten van segregatie in het onderwijs en/of scholen 

waar het peil laag ligt en die geen kwaliteitsonderwijs bieden, is verspild geld, 
o hogere veiligheidskosten door de hogere criminaliteitcijfers als gevolg van sociaal 

isolement en armoedige omstandigheden,
o administratieve kosten van het toezicht op bijstandsuitkeringen2.

Kortom, het is van belang te beseffen dat de integratie van de Roma niet alleen een 
verplichting in termen van mensenrechten is, maar ook een economische noodzaak, en niet 
alleen een morele plicht is, maar ook een louter financieel belang van alle lidstaten 
vertegenwoordigt.

5. Aanvulling van wetgeving en beleid op het gebied van non-discriminatie
Er moet heel wat verwezenlijkt worden op het gebied van non-discriminatie, gezien de 
wijdverspreide achterdocht tegen zigeuners en de onbevredigende uitvoering van de 
bestaande regelgeving die bepaalde gebieden niet dekt – zoals meervoudige discriminatie – of 
bij toepassing gebrekkig blijkt te zijn. 
Ook als discriminatie op grond van etniciteit – zoals omschreven in de EU-richtlijnen 
2000/43/EG en 2000/78/EG – nu wel uitgesloten geacht zou mogen worden, dan zou het 
sociaaleconomisch isolement van de meeste Roma nog altijd een feit zijn, door het groot 
aantal onderling afhankelijke factoren dat er de grondslag van vormt (zoals geografische 
nadelen, laag onderwijsniveau of de ineenstorting van centraal geleide economieën die een 
groot aantal laag of ongeschoolde arbeidskrachten aantrekken) en de dikwijls fysieke 
belemmeringen (zoals de afstand tot beschikbare arbeidsplaatsen, het ontbreken van vervoer 
en infrastructuur).  Maatregelen tegen discriminatie en bestrijding van racisme – hoewel 
                                               
1

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. World Bank
2 MARCINČIN A. en MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for 
diversity. Open Society Foundation, Bratislava
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onontbeerlijk – zijn daarom op zich niet voldoende om de historische achterstand van de 
Roma in te halen1. 

6. Sociaaleconomische integratie: een kwestie van mensenrechten 
De strategie voor sociaaleconomische integratie van de Roma zal volgens de rapporteur de 
wetgeving en het beleid op het gebied van non-discriminatie niet in gevaar brengen, maar 
veeleer een aanvulling betekenen. Gezien de omvang van de uitsluiting is de integratie van de 
Roma in wezen een kwestie van mensenrechten. Een betekenisvol deel van de Europese 
Roma heeft met dermate ondermaatse omstandigheden te maken – bijna volledig van de 
economie afgesneden, en vandaar ook van hun fundamentele mensenrechten beroofd – dat 
een sociaal integratiebeleid niet in de vorm van rectificaties van de algemene beleidsvoering 
gezien kan worden, maar als overbrugging van één van de diepste kloven bij de 
verwezenlijking van grondwettelijke en mensenrechten in Europa te beschouwen is.

De beleidsvoering op EU-niveau om armoede en sociaal isolement onder de Europese Roma 
terug te dringen moet dan in de eerste plaats de nadruk leggen op de verwezenlijking en 
verdediging van de mensenrechten van de tweede en derde generatie om de juridisch 
afdwingbare mensenrechten van de eerste generatie te vervolledigen, bijvoorbeeld de rechten 
die met de menselijke waardigheid verbonden zijn, politieke en verdere persoonsrechten.  

7. Verder dan zachte wetgeving 
De meeste acties van de EU ten behoeve van de Roma – resoluties, verslagen, verklaringen, 
conclusies en mededelingen – vallen in de categorie van de zgn. zachte wetgeving die een 
"grijze zone" vormt tussen hetgeen niet wettelijk geregeld is en het positieve recht2. De 
afgelopen jaren zijn verschillende internationale initiatieven ontplooid waarbij goede 
voorstellen werden gedaan en vooruitstrevende gedachten uitgewerkt, maar het resultaat is op 
zijn minst aan twijfel onderhevig, hetgeen erop wijst dat zachte wetgeving alleen niet 
voldoende is om de sociale integratie van de Roma te stimuleren. 
De allereerste conclusie die volgens de rapporteur uit deze initiatieven te trekken is, is dat 
hooggestemde politieke slogans nooit werkelijkheid worden zonder een goede rechtsgrond, 
financiële steun en stimulansen en een EU-mechanisme voor de coördinatie van de 
maatregelen van de belanghebbenden - van plaatselijke overheden tot de Raad - waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de voordelen van bestuur op verschillende niveaus. 

Op basis van de taken, doelstellingen, beginselen en instrumenten als gedefinieerd door het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (zie citaten) alsook de 
gedeelde bevoegdheden en de ondersteunende, coördinerende en aanvullende maatregelen 
van de Unie kan de EU-strategie voor de integratie van de Roma daadwerkelijk gestalte 
krijgen.  

8. Uitdrukkelijk maar niet exclusief vastgelegde streefdoelen 
Aangezien etnisch bepaalde discriminatie slechts één van de factoren – maar wel een 
fundamentele factor – is voor de sociaaleconomische achterstand van de Europese Roma, 

                                               
1 DE SCHUTTER, O. en VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
2 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 blz. 901-913. Cambridge
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zoals ook geringe kwalificatie en territoriaal omschreven isolement, kan hun isolement het 
best behandeld worden door hen niet als etnische maar als economische doelgroep te 
beschouwen.  In overeenstemming met de beginselen 2 en 4 van de gemeenschappelijke 
basisprincipes voor de integratie van de Roma, namelijk "uitdrukkelijke maar niet exclusieve 
vastlegging van streefdoelen" en "streven naar de algemene beleidslijn", moet de EU-
strategie zich op de gemeenschappelijke economische kenmerken van de sociaal geïsoleerde 
Roma concentreren in plaats van alle sociale kwesties proberen te behandelen waaronder elke 
afzonderlijke groep van de Europese Roma-bevolking – die overigens opmerkelijk heterogeen 
is – te lijden heeft. Ondanks problemen die specifiek voor bepaalde landen of streken gelden, 
zoals het voorhanden zijn van halteplaatsen voor woonwagenbewoners of het ontbreken van 
persoonlijke documenten in bepaalde landen, vertonen de sociale en economische 
omstandigheden en de eisen van de Roma-gemeenschappen zelf in alle landen bijzonder grote 
gelijkenissen.

9. Territoriale dimensie van isolement 
Een opvallend kenmerk van het sociaal isolement van de Roma is de territoriale 
marginalisering. Sociale benadeling is niet gelijkmatig over alle lidstaten gespreid, maar 
armoede en sociaal isolement zijn geconcentreerd in onderontwikkelde microregio's die in 
veel van de nieuwe lidstaten voornamelijk door Roma bevolkt zijn. Dit aspect van isolement 
is momenteel in de statistieken niet zichtbaar, aangezien de reikwijdte van analyses, 
besluitvorming en planning te ruim is voor de lokalisering van deze crisisgebieden die zich 
voordoen in perifere interregionale gebieden of achtergestelde microregio's. In de meeste 
gevallen is een aanpak in het kader van de NUTS-nomenclatuur niet mogelijk, maar wellicht 
wel op LAU 1- en LAU 2- niveau en verdient het overweging om op EU- niveau middelen uit 
te trekken die er speciaal op gericht zijn de statistische LAU 1 planningsregio's op een hoger 
niveau te brengen.
De rapporteur is van mening dat in het kader van de strategie een kaart van crisisgebieden 
voor geheel Europa noodzakelijk is om zich op deze microregio's te richten met veelzijdige 
ontwikkelingsprogramma's die gebaseerd zijn op een sectoroverschrijdende geïntegreerde 
aanpak waardoor onmiddellijke interventie mogelijk is. Deze gebieden moeten aan de hand 
van de volgende kenmerken worden vastgesteld: beschikbaarheid van arbeidsplaatsen, afstand 
tot stedelijke centra, hoge werkloosheid, onvoldoende openbare dienstverlening, geen
degelijke infrastructuur, laag inkomensniveau, laag onderwijspeil, menselijk potentieel met 
geringe kwalificaties, slechte vervoersinfrastructuur, sociale spanningen, enzovoort.
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10. Institutioneel kader en financiering
Het oprichten van een nieuw orgaan voor de coördinatie van en het toezicht op de strategie is 
overbodig en leidt tot nodeloze uitgaven. De toezichthoudende, coördinerende en 
controlerende taak moet door de Commissie worden vervuld en in dit verband valt te 
overwegen de Task Force voor de Roma als permanent orgaan te handhaven. 
De rapporteur acht het absoluut noodzakelijk dat het hier vooral om een interne EU-strategie 
moet gaan en dat het algemene toezicht op de prioritaire gebieden en doelstellingen binnen de 
communautaire structuur wordt uitgeoefend, waarbij jaarlijks verslag over de voortgang van 
de strategie wordt uitgebracht, de resultaten worden geëvalueerd en voorstellen aan de Raad 
worden voorgelegd. In dit verband zou naar het voorbeeld van het scorebord voor de interne 
markt een Europees scorebord voor de strategie voor de Roma kunnen worden ontwikkeld. 
Gemeenschappelijke, vergelijkbare en betrouwbare indicatoren zijn van essentieel belang 
voor een realistische analyse van de vooruitgang van de strategie en om te voldoen aan de eis 
van doeltreffende controle. De rapporteur beveelt dan ook aan de "indicatoren van Laken"1 en 
hun aanvullende componenten goed te keuren om de sociale en territoriale uitsluiting te meten 
en de vooruitgang te evalueren. 

Verder is de rapporteur van mening dat de aanwijzing van een administratief orgaan of 
overheidsambtenaar als "nationaal contactpunt" grote praktische voordelen met zich mee zou 
brengen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie en dat dit contactpunt 
kan dienen als bron van advies en reflectie voor het toezicht op de strategie door de 
Commissie. 
Naar het voorbeeld van de aanbevelingen van de Commissie2 betreffende het EU 2020 
initiatief moet een deel van het cohesiebudget opzij worden gezet in een prestatiereserve voor 
de strategie die – enerzijds door af te wijken van de algemeen gevolgde praktijk van grote 
contribuanten die hun opbrengsten uit de niet gebruikte fondsen maximaliseren en anderzijds 
door middelen op concurrerende basis toe te wijzen aan de hand van het criterium hoe het 
voorgestelde project of de voorgestelde interventie de doelstellingen van de strategie 
ondersteunt en uitvoert – kan zorgen voor essentiële middelen en doorslaggevende 
stimulansen voor de tenuitvoerlegging van de strategie.

                                               
1 Zie bijvoorbeeld het verslag van het Comité sociale bescherming over de indicatoren op het gebied van 
armoede en sociale uitsluiting dat is voorgelegd aan de Europese Raad van Laken van 14 en 15 december 2001.
2 Mededeling 642 van de Commissie van 9.11. 2010 Conclusies van het vijfde verslag over de economische, 
sociale en territoriale samenhang: de toekomst van het cohesiebeleid


