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SUGGESTIES

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

1. erkent dat Romagemeenschappen in een aantal lidstaten het slachtoffer zijn van 
discriminatie en dat deze situatie wordt verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis, die tot banenverlies heeft geleid; benadrukt het feit dat integratie van de 
Romabevolking zowel de verantwoordelijkheid is van alle lidstaten als van de EU-
instellingen; verzoekt de lidstaten volledig samen te werken met de EU en met 
vertegenwoordigers van de Romabevolking, met het oog op de totstandbrenging van 
geïntegreerd beleid om, met gebruikmaking van alle EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name EFRO, ESF en ELFPO beschikbaar zijn, de integratie van 
Roma op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau te bevorderen; verzoekt de Commissie 
bijzondere aandacht te schenken aan verzoeken om technische bijstand teneinde de 
doeltreffendheid van alle beschikbare instrumenten voor de integratie van de 
Romagemeenschappen te verbeteren;

2.   herinnert eraan dat Europese programma's en Europees geld beschikbaar zijn en kunnen 
worden ingezet voor de maatschappelijke en economische integratie van de Roma, maar 
dat op ieder niveau betere communicatie vereist is met de plaatselijke autoriteiten, 
maatschappelijke organisaties  en de potentiële begunstigden zodat de Roma hierover 
geïnformeerd zijn; moedigt voorts het gebruik aan van bestaande EU-fondsen voor de 
bouw van nieuwe of de restauratie van bestaande huizen, verbetering van de technische 
infrastructuur, plaatselijke nutsbedrijven, communicatiesystemen, maatregelen voor 
toegang tot de arbeidsmarkt, enz.;

3. vraagt een betere begeleiding voor de ontwikkelaars van projecten die voor Europees geld 
voor de integratie van de Romabevolking in aanmerking komen, door de instelling van 
fora voor informatie, analyse en uitwisseling van optimale werkmethoden;

4. erkent dat de Romabevolking, die al eeuwen deel van ons gemeenschappelijk erfgoed 
uitmaakt en de grootste etnische minderheid in de EU is, in tijden dat de 
bevolkingssamenstelling verandert en zich andere processen afspelen die voor de EU als 
geheel gevolgen hebben, via hoogwaardig onderwijs, behoorlijke huisvesting en kansen 
op werk geprikkeld moet worden om ten volle haar plaats op de werkplek in te nemen en 
bij te dragen tot intelligente, duurzame en geïntegreerde economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie, met name het initiatief  “Europees platform tegen 
armoede”; is van mening dat sociale integratie een voorwaarde is voor het halen van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie; verzoekt de lidstaten en de plaatselijke en 
regionale overheden dan ook hun inspanningen op te voeren door intensivering van hun 
daadwerkelijke strategieën voor het aanpakken van de specifieke omstandigheden (bittere 
armoede, gebrek aan onderwijs en toegang tot sociale diensten, gebrekkige 
gezondheidsomstandigheden, ontbreken van documenten van de burgerlijke stand, aparte 
en benedenmaatse huisvesting, lage arbeidsparticipatie) van randgemeenschappen, als 
dwingende voorwaarde ter bestrijding van de maatschappelijke uitsluiting van Roma en 
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bij te dragen tot verdere integratie in de lidstaten; benadrukt dat een geslaagd beleid een 
combinatie is van benaderingen waarbij rekening wordt gehouden met sociale, 
economische en culturele factoren;

5. verzoekt de lidstaten en regionale en plaatselijke overheden voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes te bevorderen om ervoor te zorgen dat het probleem volledig 
wordt begrepen, de toegang tot onderwijs en andere diensten te vergemakkelijken en 
verbeteren, en heropneming in het arbeidsproces te bevorderen; wijst er echter op dat 
aangelegenheden die verband houden met Roma in alle desbetreffende vormen van 
Europees en nationaal beleid beter moeten worden gestructureerd en stelselmatig moeten 
worden verwerkt, om doelmatigheid, werkelijke integratie en duurzaamheid te 
waarborgen; dringt er bij de beleidsmakers op alle niveaus op aan om overleg te plegen 
met de Romagemeenschappen en met verenigingen en NGO's die de rechten van Roma 
verdedigen en om voor de herintreding van de Roma in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt te zorgen, met bijzondere nadruk op vrouwen;

6. verzoekt de lidstaten sectoroverschrijdende strategieën voor terugdringing van de armoede 
te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de vaak delicate kwestie van de co-
existentie van de Romagemeenschap en de meerderheidsgemeenschap die beide te lijden 
hebben onder een gebrek aan werk, armoede en marginalisering; wijst op het belang van 
stimuleringsmaatregelen waarmee de armen via zichtbare voordelen worden 
aangemoedigd om zich op de arbeidsmarkt te begeven in plaats van te leven van sociale 
uitkeringen en eventueel werk op de zwarte markt; onderstreept dat programma's ter 
bevordering van wederzijds begrip en verdraagzaamheid jegens elkaar van het grootste 
belang zijn;

7. onderstreept in verband hiermee het feit dat EU-programma's als het Progress-programma, 
ter bestrijding van discriminatie, en Jasmine, voor investeringen in capaciteitsopbouw, 
moeten worden voortgezet en vraagt dat deze programma's verder worden ontwikkeld na 
2013;

8. wijst erop dat de sociale uitsluiting die de Roma treft, een bijzonder sterke territoriale 
dimensie van armoede en marginalisering heeft en dat deze geconcentreerd is in 
onderontwikkelde microregio's die een schrijnend gebrek hebben aan de nodige financiële 
middelen om hun eigen bijdrage te verstrekken voor de communautaire financiering 
waarvoor zij in aanmerking komen en die het vaak ontbreekt aan de administratieve 
capaciteit en het personeel om de financiering goed te gebruiken; benadrukt dat specifieke 
inspanningen moeten worden geconcentreerd in deze microregio's, die vaak perifere 
interregionale gebieden zijn, en dat de bureaucratische regels ingrijpend moeten worden 
vereenvoudigd, zodat in het kader van het cohesiebeleid zo veel mogelijk middelen 
kunnen worden toegewezen;

9. Spreekt er zijn waardering voor uit dat er een kans is gecreëerd via de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij ten hoogste 3% van de EFRO-toewijzing aan specifieke programma's of 
2% van de totale toegewezen middelen bestemd is voor de sanering van huisvesting ten 
gunste van gemarginaliseerde gemeenschappen; betreurt dat er tot dusverre geen 
operationele programma’s zijn gewijzigd om opnieuw voorrang te verlenen aan 
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huisvesting van Roma; verzoekt de lidstaten van deze nieuwe kans in het kader van de 
structuurfondsen snel en volledig gebruik te maken, om de vooruitzichten op 
daadwerkelijke sociale integratie te verbeteren; verzoekt de Commissie een specifiek 
actieplan voor deze verordening voor te stellen, om het gebruik van de middelen te 
bespoedigen en beveelt opstelling aan van een Commissieverslag over het gebruik ervan; 
verzoekt de lidstaten voorts daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden voor 
interactie tussen EFRO, ESF en ELFPO om programma's voor integratie van de Roma te 
ontwikkelen;

10. erkent dat Romagemeenschappen buitengemeen divers samengestelde groepen zijn, met 
het gevolg dat één enkele strategie onmogelijk is; spreekt dan ook de aanbeveling uit dat 
de plaatselijke en regionale overheden van de lidstaten vormen van daadwerkelijk 
integratiebeleid voorstellen die moeten verschillen naargelang van hun specifieke 
achtergrond (geografisch, economisch, sociaal, cultureel); spreekt de aanbeveling uit dat 
de Commissie gebruik maakt van de ervaring die is opgedaan door de autoriteiten die 
actief tot de integratie van Romagemeenschappen hebben bijgedragen en moedigt de 
toepassing van optimale werkmethoden en recepten voor succes aan, om de 
maatschappelijke integratie van de Roma te verwezenlijken;

11. herinnert eraan dat de eerste voorwaarde voor geslaagde integratie bestaat in gezamenlijke 
inspanningen van de reguliere maatschappij en van de Romagemeenschap; verzoekt de 
lidstaten dan ook bij te dragen tot verbetering van de huisvestings- en 
werkgelegenheidssituatie van de Roma en spreekt de aanbeveling uit dat lidstaten en 
regionale en plaatselijke overheden de toewijzing van huisvesting aan 
randgemeenschappen – in overeenstemming met de regelgeving inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling – opnemen in een breder, complexer beleidskader 
van wederzijdse maatschappelijke inzet in twee richtingen, zoals het aanbrengen van 
gemeenschapsgevoel, waardoor de Roma worden opgenomen in het bouwproces van de 
nieuwe inrichtingen en wederzijdse inspanningen om ervoor te zorgen dat kinderen 
schoolgaan en om de werkloosheid aanzienlijk terug te dringen; de lidstaten kunnen zo 
een bijdrage van betekenis leveren tot concrete oplossing van de vestigingsproblemen van 
randgroepen die slecht zijn gehuisvest. verzoekt de lidstaten eveneens gebruik te maken 
van het EU-Romanetwerk om de uitwisseling van optimale werkmethoden aan te 
moedigen;

12. erkent dat de ingewikkelde administratie een hinderpaal voor de ontwikkelaars van 
projecten kan zijn; benadrukt dat er harder moet worden gewerkt aan de vereenvoudiging 
van de subsidieprocedures; onderstreept dat de Europese kredieten hiervoor te weinig 
benut worden;

13. blijft erbij dat de oplossing voor een deel ligt in de volle inzet van de lidstaten om 
ontwikkelaars van projecten daadwerkelijk te steunen en dat de lidstaten samen met de 
Commissie een rol moeten spelen hebben door plaatselijke autoriteiten ertoe aan te zetten 
projecten uit te kiezen voor de integratie van Roma.
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