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Amendement 1
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende
discriminatie en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten 
waarvan het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten heeft vastgesteld dat 
zij ernstige problemen hebben, ten volle de 
EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende 
discriminatie en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten 
waarvan het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten heeft vastgesteld dat 
zij ernstige problemen hebben, ten volle de 
EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten en 
de Commissie om ondersteuning te 
vragen, als zij dit nodig achten; verzoekt 
de Commissie bijzondere aandacht aan de 
verzoeken van de lidstaten in kwestie om 
technische hulp te geven, om ervoor te 
zorgen dat de EU-financiering zo effectief 
en efficiënt mogelijk ten voordele van de 
Romagemeenschappen wordt ingezet;

Or. ro

Amendement 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende 
discriminatie en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten 
waarvan het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten heeft vastgesteld dat 
zij ernstige problemen hebben, ten volle de 

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende 
discriminatie en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten 
waarvan het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten heeft vastgesteld dat 
zij ernstige problemen hebben, ten volle de 
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EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten, om 
de samenwerking tussen de nationale, 
Europese en internationale 
belanghebbenden te verbeteren, teneinde 
de doeltreffendheid van alle beschikbare 
instrumenten voor de integratie van de 
Romagemeenschappen te verbeteren;

Or. ro

Amendement 3
Csanád Szegedi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van 
aanhoudende discriminatie en dat deze 
situatie wordt verergerd door de huidige 
economische en financiële crisis; verzoekt 
de lidstaten waarvan het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten heeft 
vastgesteld dat zij ernstige problemen 
hebben, ten volle de EU-middelen die in 
het kader van de structuurfondsen, met 
name het EFRO en het ESF, beschikbaar 
zijn, te benutten;

1. verzoekt de lidstaten waarvan het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten heeft vastgesteld dat zij 
ernstige problemen hebben, ten volle de 
EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

Or. hu

Amendement 4
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende 

1. erkent dat Romagemeenschappen in 
vele lidstaten nog steeds het slachtoffer 
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discriminatie en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten 
waarvan het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten heeft vastgesteld dat 
zij ernstige problemen hebben, ten volle de 
EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

zijn van aanhoudende discriminatie en dat 
deze situatie wordt verergerd door de 
huidige economische en financiële crisis;
verzoekt alle lidstaten, en met name 
degene waarvan het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten heeft 
vastgesteld dat zij ernstige problemen 
hebben, om 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 het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, duurzame 
inclusie van de Romagemeenschappen en 
bescherming van deze gemeenschappen 
tegen discriminatie te garanderen;

Or. en

Amendement 5
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende 
discriminatie en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten 
waarvan het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten heeft vastgesteld dat 
zij ernstige problemen hebben, ten volle de 
EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende 
discriminatie en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis, die tot banenverlies heeft 
geleid; benadrukt het feit dat inclusie van 
de Romabevolking zowel de 
verantwoordelijkheid is van alle lidstaten 
als van de EU-instellingen; verzoekt de 
lidstaten waarvan het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten heeft 
vastgesteld dat zij ernstige problemen met 
inclusie hebben, ten volle de EU-middelen 
die in het kader van de structuurfondsen
beschikbaar zijn, te benutten; verzoekt
met name het EFRO en het ESF om de 
inclusie van de Roma te bevorderen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau; is 
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in verband hiermee tevreden met het 
initiatief van de Commissie om het 
gebruik van de middelen voor de inclusie 
van de Roma te stroomlijnen, te evalueren 
en te benchmarken en bestaande 
tekortkomingen te identificeren;

Or. en

Amendement 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van 
aanhoudende discriminatie en dat deze 
situatie wordt verergerd door de huidige 
economische en financiële crisis; verzoekt 
de lidstaten waarvan het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
heeft vastgesteld dat zij ernstige 
problemen hebben, ten volle de EU-
middelen die in het kader van de
structuurfondsen, met name het EFRO en
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

1. erkent dat de Romabevolking in vele 
lidstaten te maken krijgt met discriminatie 
en dat deze situatie wordt verergerd door 
de huidige economische en financiële 
crisis; verzoekt de lidstaten ten volle de
financiële middelen die in het kader van de
EU-fondsen, met name het EFRO, het ESF 
en het ELFPO, beschikbaar zijn, te 
benutten;

Or. en

Amendement 7
Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende 
discriminatie en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten 

1. erkent dat Roma en 
woonwagenbewoners in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van aanhoudende 
discriminatie en dat deze situatie, die 
symptomatisch is voor de staat waarin 
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waarvan het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten heeft vastgesteld dat 
zij ernstige problemen hebben, ten volle 
de EU-middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

onze maatschappijen verkeren, wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten 
waarvan het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten heeft vastgesteld dat 
zij de uitdaging van de integratie van 
Roma en woonwagenbewoners moeten 
aangaan, ten volle de EU-middelen die in 
het kader van de structuurfondsen, met 
name het EFRO en het ESF, beschikbaar 
zijn, te benutten;

Or. fr

Amendement 8
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds het slachtoffer zijn van
aanhoudende discriminatie en dat deze 
situatie wordt verergerd door de huidige 
economische en financiële crisis; verzoekt 
de lidstaten waarvan het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
heeft vastgesteld dat zij ernstige 
problemen hebben, ten volle de EU-
middelen die in het kader van de 
structuurfondsen, met name het EFRO en 
het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

1. erkent dat Roma in vele lidstaten nog 
steeds vaak het slachtoffer zijn van
vooroordelen en dat deze situatie wordt 
verergerd door de huidige economische en 
financiële crisis; verzoekt de lidstaten ten 
volle de EU-middelen die in het kader van 
de structuurfondsen, met name het EFRO 
en het ESF, beschikbaar zijn, te benutten;

Or. en

Amendement 9
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. moedigt het gebruik van EU-
middelen aan voor de bouw van nieuwe 
huizen of de renovatie van bestaande 
huizen, de verbetering van de technische 
infrastructuur, lokale voorzieningen, 
communicatiesystemen, onderwijs, 
maatregelen voor toegang tot de 
arbeidsmarkt enz., die tot sociale en 
economische inclusie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
moeten leiden;

Or. en

Amendement 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat Europese 
programma's en Europees geld 
beschikbaar zijn en kunnen worden 
ingezet om de Romabevolking onderwijs, 
huisvesting en werk te bezorgen, maar dat 
de plaatselijke autoriteiten, de civiele 
maatschappij en de potentiële 
begunstigden van deze programma's 
hierover niet voldoende zijn 
geïnformeerd; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om de communicatie over en 
de bevordering van de 
financieringsmogelijkheden op de 
genoemde terreinen te verbeteren;

Or. fr
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Amendement 11
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. hekelt de discriminerende 
maatregelen die door sommige lidstaten, 
met name Frankrijk, tegen de 
Romabevolking zijn genomen louter 
wegens haar etnische origine; verzoekt de 
Commissie als hoedster van de verdragen 
onmiddellijk strenge maatregelen te 
nemen, als zich in de toekomst 
soortgelijke gevallen voordoen;

Or. en

Amendement 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt een betere begeleiding voor 
de dragers 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 
goede praktijken;

Or. fr

Amendement 13
Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

2. erkent dat Roma en 
woonwagenbewoners de middelen moeten
krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om zich te integreren;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun beleid voor de 
economische en sociale integratie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen op het 
gebied van onderwijs, cultuur, werk,
gezondheid en vooral huisvesting;

Or. fr

Amendement 14
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 

2. erkent dat de Romabevolking, met haar 
rijke erfgoed en cultuur, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen om ten volle haar plaats op de 
werkplek in te nemen en bij te dragen tot 
economische ontwikkeling overeenkomstig 
de EU 2020-strategie, via kwalitatief 
hoogstaand onderwijs, behoorlijke 
huisvesting, kansen op werk, toegang tot 
politieke participatie, het stelsel voor 
sociale zekerheid en activiteiten voor 
gemeenschapsontwikkeling; verzoekt de 
lidstaten daarom om nu hun inspanningen 
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om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft)
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

op te voeren, door een versterking van hun 
effectieve strategieën om de specifieke 
omstandigheden en belemmeringen voor 
sociale integratie van deze
gemarginaliseerde gemeenschappen, zoals
grote armoede, gebrek aan onderwijs, 
slechte omstandigheden wat gezondheid 
betreft, beperkte toegang tot basisdiensten 
en het ontbreken van documenten van de 
burgerlijke stand, aan te pakken, teneinde 
de sociale en economische integratie van 
deze gemeenschappen te garanderen;
benadrukt het feit dat een geslaagd beleid 
een mengeling is van benaderingen 
waarbij rekening wordt gehouden met 
sociale, economische en culturele 
factoren;

Or. en

Amendement 15
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft)
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering moet worden 
gestimuleerd, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie, met 
name in de lidstaten met een dalend 
bevolkingscijfer, die voordeel bij een grote 
hoeveelheid extra arbeidskrachten van 
jonge leeftijd kunnen hebben; verzoekt de 
lidstaten daarom om nu hun inspanningen 
op te voeren, door een versterking van hun 
effectieve strategieën om de specifieke 
omstandigheden van gemarginaliseerde 
gemeenschappen (grote armoede, gebrek 
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gemeenschappen te garanderen; aan onderwijs, slechte omstandigheden wat 
gezondheid betreft) aan te pakken, teneinde 
de sociale en economische integratie van 
deze gemeenschappen te garanderen;

Or. en

Amendement 16
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie; 
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot intelligente, duurzame en 
algemene economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie; is 
van mening dat sociale inclusie een 
voorwaarde is voor het halen van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

Or. xm
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Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering en andere 
processen die gevolgen voor de EU als 
geheel hebben, de middelen moet krijgen, 
via kwalitatief hoogstaand onderwijs, 
behoorlijke huisvesting en kansen op werk, 
om ten volle haar plaats op de werkplek in 
te nemen en bij te dragen tot economische 
ontwikkeling overeenkomstig de EU 2020-
strategie; verzoekt de lidstaten daarom om 
nu hun inspanningen op te voeren, door 
hun effectieve strategieën om de specifieke 
omstandigheden van gemarginaliseerde 
gemeenschappen (grote armoede, gebrek 
aan onderwijs, slechte omstandigheden wat 
gezondheid betreft) aan te pakken, te 
versterken, te verbeteren en aan te passen 
aan de economische en financiële crisis,
teneinde de sociale en economische 
integratie van deze gemeenschappen te 
garanderen;

Or. ro

Amendement 18
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
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onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde een belangrijke en 
verplichte stap in het kader van de 
inspanning ter bestrijding van de sociale
uitsluiting van de Roma te zetten en tot 
verdere integratie in alle EU-lidstaten bij 
te dragen;

Or. en

Amendement 19
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 

2. erkent dat de jonge Romabevolking de 
middelen moet krijgen, via kwalitatief 
hoogstaand onderwijs, behoorlijke 
huisvesting en kansen op werk, om ten 
volle haar plaats op de werkplek in te 
nemen en bij te dragen tot economische 
ontwikkeling en tot de houdbaarheid van 
de pensioenen overeenkomstig de EU 
2020-strategie; verzoekt de lidstaten 
daarom om nu hun inspanningen op te 
voeren, door een versterking van hun 
effectieve strategieën om de specifieke 
omstandigheden van gemarginaliseerde 
gemeenschappen (grote armoede, gebrek 
aan onderwijs, slechte omstandigheden wat 
gezondheid betreft, gesegregeerde en 
ondermaatse huisvesting, lage 
arbeidsparticipatie) aan te pakken, 
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economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

teneinde de sociale en economische 
integratie van deze gemeenschappen te 
garanderen;

Or. en

Amendement 20
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt en de grootste etnische 
minderheid in de EU is, de middelen moet 
krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs en sociale 
diensten, slechte omstandigheden wat 
gezondheid betreft) aan te pakken, teneinde 
de sociale en economische integratie van 
deze gemeenschappen te garanderen;

Or. en

Amendement 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie; 
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie; 
verzoekt de lidstaten en de plaatselijke en 
regionale autoriteiten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun strategieën om de 
specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft)
effectief aan te pakken, teneinde de sociale 
en economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

Or. es

Amendement 22
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie;
verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale overheden daarom om nu hun 
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versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

Or. fr

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie; 
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie en 
het "Europees platform tegen armoede", 
het belangrijkste initiatief dat de 
Commissie in het kader van deze strategie 
heeft voorgesteld; verzoekt de lidstaten 
daarom om nu hun inspanningen op te 
voeren, door een versterking van hun 
effectieve strategieën om de specifieke 
omstandigheden van gemarginaliseerde 
gemeenschappen (grote armoede, gebrek 
aan onderwijs, slechte omstandigheden wat 
gezondheid betreft) aan te pakken, teneinde 
de sociale en economische integratie van 
deze gemeenschappen te garanderen;

Or. ro
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Amendement 24
Csanád Szegedi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats 
op de werkplek in te nemen en bij te 
dragen tot economische ontwikkeling 
overeenkomstig de EU 2020-strategie; 
verzoekt de lidstaten daarom om nu hun 
inspanningen op te voeren, door een 
versterking van hun effectieve strategieën 
om de specifieke omstandigheden van 
gemarginaliseerde gemeenschappen (grote 
armoede, gebrek aan onderwijs, slechte 
omstandigheden wat gezondheid betreft) 
aan te pakken, teneinde de sociale en 
economische integratie van deze 
gemeenschappen te garanderen;

2. erkent dat de Romabevolking, die al 
eeuwen deel van ons gemeenschappelijk 
erfgoed uitmaakt, in tijden van 
demografische verandering de middelen 
moet krijgen, via kwalitatief hoogstaand 
onderwijs, behoorlijke huisvesting en 
kansen op werk, om ten volle haar plaats in 
de maatschappij en op de werkplek in te 
nemen en bij te dragen tot economische 
ontwikkeling overeenkomstig de EU 2020-
strategie; verzoekt de lidstaten daarom om 
nu hun inspanningen op te voeren, door 
een versterking van hun effectieve 
strategieën om de specifieke 
omstandigheden van gemarginaliseerde 
gemeenschappen (grote armoede, gebrek 
aan onderwijs, slechte omstandigheden wat 
gezondheid betreft) aan te pakken, teneinde 
de sociale en economische integratie van 
deze gemeenschappen te garanderen;

Or. hu

Amendement 25
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het voor een 
geslaagde invoering en tenuitvoerlegging 
van de bovengenoemde 
beleidsmaatregelen en strategieën nodig is 
het bewustzijn en het volledige begrip van 
het probleem op het niveau van de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
te verbeteren; is van mening dat de 
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fondsen voor technische hulp hiervoor het 
geschikte instrument zijn; benadrukt 
evenwel het feit dat de beleidsmaatregelen 
en strategieën voor de Romabevolking, in 
elk geval op lange termijn, een plaats 
moeten krijgen in het algemene beleid, om 
voor effectiviteit, reële inclusie en 
duurzaamheid te zorgen;

Or. en

Amendement 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten om voorlichtings-
en bewustmakingscampagnes te 
bevorderen om de toegang te faciliteren 
en te verbeteren tot onderwijs en andere 
diensten, met name op het gebied van 
gezondheid, sociale dienstverlening, 
advies over het recht op uitkeringen, 
vooral wat uitkeringen voor vrouwen 
betreft, diensten in verband met kinderen 
en diensten die herintreding faciliteren, 
met de nadruk op herintreding op de 
arbeidsmarkt en diensten op het gebied 
van beroepsopleiding;

Or. es

Amendement 27
László Surján

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om 
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sectoroverschrijdende strategieën voor de 
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 erop 
dat stimuleringsmaatregelen waarmee de 
armen via zichtbare bijdragen worden 
aangemoedigd om zich op de 
arbeidsmarkt te begeven in plaats van te 
leven van sociale uitkeringen en eventueel 
werk op de zwarte markt, belangrijk zijn; 
onderstreept het feit dat programma's ter 
bevordering van wederzijds begrip en 
verdraagzaamheid jegens elkaar van het 
grootste belang zijn;

Or. en

Amendement 28
Csanád Szegedi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept in verband hiermee het feit 
dat EU-programma's om discriminatie te 
bestrijden, bijvoorbeeld het Progress-
programma, moeten worden voortgezet en
vraagt dat deze programma's worden 
verlengd en verder ontwikkeld na 2013;

schrappen

Or. hu

Amendement 29
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept in verband hiermee het feit 
dat EU-programma's om discriminatie te 
bestrijden, bijvoorbeeld het Progress-
programma, moeten worden voortgezet en 
vraagt dat deze programma's worden
verlengd en verder ontwikkeld na 2013;

3. 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;

Or. en

Amendement 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat een 
gestructureerdere coördinatie van het 
lokale, regionale, nationale en Europese 
beleid met betrekking tot de 
Romagemeenschap nodig is, met het oog 
op een duurzaam effect en een 
verbetering van de beleidsvorming op 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
niveau; 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 focus op vrouwen;

Or. es
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Amendement 31
László Surján, Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de sociale exclusie die 
de Roma treft, een erg sterke territoriale 
dimensie van armoede en marginalisering 
heeft en dat deze geconcentreerd is in 
onderontwikkelde microregio's die het 
schrijnend ontbreekt 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 het feit dat specifieke 
inspanningen moeten worden 
geconcentreerd in deze microregio's, die 
vaak perifere interregionale gebieden zijn, 
en dat de bureaucratische en 
uitvoeringsregels substantieel moeten 
worden vereenvoudigd, zodat in het kader 
van het cohesiebeleid zo veel mogelijk 
middelen kunnen worden toegewezen;

Or. en

Amendement 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept in verband hiermee het 
feit dat de kwesties in verband met de 
Roma systematisch in alle relevante 
Europese en nationale beleidsterreinen 
moeten worden geïntegreerd en dat beleid 
waarbij de segregatie van de 
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Romagemeenschappen of de verstrekking 
van gesegregeerde huisvesting, onderwijs 
of andere diensten voor Roma wordt 
behouden of aangemoedigd, stop te 
zetten;

Or. ro

Amendement 33
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij maximum 3% van de 
EFRO-toewijzing aan specifieke 
programma's of 2% van de totale EFRO-
toewijzing is bestemd voor de sanering van 
huisvesting ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen; 
verzoekt de lidstaten voorts snel en 
volledig gebruik van deze nieuwe 
mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren;

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij maximum 3% van de 
EFRO-toewijzing aan specifieke 
programma's of 2% van de totale EFRO-
toewijzing is bestemd voor de sanering van 
huisvesting ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen; 
verzoekt de lidstaten voorts snel en 
volledig gebruik van deze nieuwe 
mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren; verzoekt de lidstaten 
effectief gebruik te maken van het 
potentieel voor interactie tussen het 
EFRO, het ESF en het ELFPO om 
financieringsprogramma's voor de 
integratie van de Roma te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie de toegenomen 
mogelijkheden voor interactie tussen de 
structuurfondsen in de komende 
programmeringsperiode in gedachte te 
houden;

Or. xm
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Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
2010, waarbij maximum 3% van de EFRO-
toewijzing aan specifieke programma's of 
2% van de totale EFRO-toewijzing is 
bestemd voor de sanering van huisvesting 
ten gunste van gemarginaliseerde 
gemeenschappen; verzoekt de lidstaten 
voorts snel en volledig gebruik van deze 
nieuwe mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren;

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
2010, waarbij maximum 3% van de EFRO-
toewijzing aan specifieke programma's of 
2% van de totale EFRO-toewijzing is 
bestemd voor de sanering van huisvesting 
ten gunste van gemarginaliseerde 
gemeenschappen; verzoekt de lidstaten 
voorts snel en volledig gebruik van deze 
nieuwe mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren; formuleert de 
aanbeveling dat de Commissie jaarlijks 
een verslag over het gebruik van deze 
middelen door de lidstaten indient;

Or. ro

Amendement 35
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij maximum 3% van de 
EFRO-toewijzing aan specifieke 
programma's of 2% van de totale EFRO-
toewijzing is bestemd voor de sanering van 
huisvesting ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen; 

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij maximum 3% van de 
EFRO-toewijzing aan specifieke 
programma's of 2% van de totale EFRO-
toewijzing is bestemd voor de sanering van 
huisvesting ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen; 
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verzoekt de lidstaten voorts snel en 
volledig gebruik van deze nieuwe 
mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren;

betreurt het feit dat tot nu toe geen 
operationele plannen zijn gewijzigd door 
herprioritering van huisvesting voor de 
Romabevolking, verzoekt de lidstaten 
voorts snel en volledig gebruik van deze 
nieuwe mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren; verzoekt de 
Commissie een specifiek actieplan voor 
deze verordening voor te stellen, om het 
gebruik van de middelen te bespoedigen.

Or. en

Amendement 36
Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij maximum 3% van de 
EFRO-toewijzing aan specifieke 
programma's of 2% van de totale EFRO-
toewijzing is bestemd voor de sanering van 
huisvesting ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen;
verzoekt de lidstaten voorts snel en 
volledig gebruik van deze nieuwe 
mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren;

4. is tevreden met het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij maximum 3% van de 
EFRO-toewijzing aan specifieke 
programma's of 2% van de totale EFRO-
toewijzing is bestemd voor de sanering van 
huisvesting ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen;
verzoekt de lidstaten voorts snel en 
volledig gebruik van deze nieuwe 
mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren;

Or. fr



PE454.583v01-00 26/33 AM\851562NL.doc

NL

Amendement 37
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij maximum 3% van de 
EFRO-toewijzing aan specifieke 
programma's of 2% van de totale EFRO-
toewijzing is bestemd voor de sanering van 
huisvesting ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen; 
verzoekt de lidstaten voorts snel en 
volledig gebruik van deze nieuwe 
mogelijkheid in het kader van de 
structuurfondsen te maken, om de 
vooruitzichten op effectieve sociale 
inclusie te verbeteren;

4. benadrukt het feit dat er een kans is 
gecreëerd met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 437/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
20101, waarbij maximum 3% van de 
EFRO-toewijzing aan specifieke 
programma's of 2% van de totale EFRO-
toewijzing is bestemd voor de sanering van 
huisvesting ten gunste van 
gemarginaliseerde gemeenschappen; 
verzoekt de lidstaten voorts snel en 
volledig gebruik van deze nieuwe kans in 
het kader van de structuurfondsen te 
maken, om de vooruitzichten op effectieve 
sociale inclusie te verbeteren;

Or. en

Amendement 38
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de 
Romagemeenschappen, die zowel te 
vinden zijn in de EU-27 als in de 
kandidaatlanden, uiterst heterogene 
groepen zijn, met als gevolg dat er geen 
sprake kan zijn van één strategie; 
onderstreept bijgevolg het feit dat 
onderscheiden benaderingen nodig zijn 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
variërende geografische, economische, 
sociale, culturele en wettelijke contexten 
waarin elke Romagemeenschap wordt 
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aangetroffen;

Or. en

Amendement 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars 
aanbieden, om voor echte, effectieve en 
duurzame integratie te zorgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars 
aanbieden, om voor echte, effectieve en 
duurzame integratie te zorgen.

schrappen
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Or. fr

Amendement 41
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars aanbieden, 
om voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen.

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars aanbieden, 
om voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen; is van mening dat de 
lidstaten zo een substantiële bijdrage 
kunnen leveren aan de totstandbrenging 
van een concrete oplossing voor de 
vestigingsproblemen van 
gemarginaliseerde groepen die slecht zijn 
gehuisvest.

Or. en

Amendement 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
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schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars aanbieden, 
om voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen.

schoolgang voor kinderen 
(kleuteronderwijs en de hele 
onderwijscyclus) en aanvaarding van de 
banen die bemiddelaars aanbieden, om 
voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen.

Or. en

Amendement 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars aanbieden, 
om voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen.

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars aanbieden, 
om voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen en dringt er bij de 
lidstaten op aan gebruik te maken van het 
EURoma-netwerk om een uitwisseling 
van beste praktijken aan te moedigen.

Or. ro

Amendement 44
Csanád Szegedi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting en 
andere steun aan gemarginaliseerde 
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afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars aanbieden, 
om voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen.

gemeenschappen afhankelijk te stellen van 
een sociaal engagement hunnerzijds, 
bijvoorbeeld adequate deelname aan het 
bouwproces van de nieuwe gebouwen, 
verplichte schoolgang voor kinderen, 
naleving van de wet in het algemeen en 
aanvaarding van de banen die bemiddelaars 
aanbieden, om voor echte, effectieve en 
duurzame integratie te zorgen.

Or. hu

Amendement 45
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt de lidstaten aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars aanbieden, 
om voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen.

5. beveelt de lidstaten en de regionale en 
lokale overheden aan te overwegen de 
toewijzing van nieuwe huisvesting aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
afhankelijk te stellen van een sociaal 
engagement hunnerzijds, bijvoorbeeld 
adequate deelname aan het bouwproces 
van de nieuwe gebouwen, verplichte 
schoolgang voor kinderen en aanvaarding 
van de banen die bemiddelaars aanbieden, 
om voor echte, effectieve en duurzame 
integratie te zorgen.

Or. fr

Amendement 46
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt het feit dat er 
moeilijkheden rijzen om de 
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Romagemeenschappen te integreren als 
gevolg van het heterogene karakter van 
deze gemeenschappen; formuleert daarom 
de aanbeveling dat de lokale en regionale 
autoriteiten van de lidstaten effectieve 
maatregelen voor de sociale inclusie van 
de Roma voorstellen, rekening houdend 
met de specifieke achtergronden die deze 
hebben; formuleert de aanbeveling dat de 
Commissie gebruik maakt van de ervaring 
die is opgedaan door de autoriteiten die 
actief tot de integratie van 
Romagemeenschappen hebben 
bijgedragen en dat het beroep op beste 
praktijken en recepten voor succes wordt 
aangemoedigd, om de sociale inclusie van 
de Roma te realiseren;

Or. ro

Amendement 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de eerste 
voorwaarde voor geslaagde integratie 
bestaat in gezamenlijke inspanningen van 
de reguliere maatschappij en van de 
Romagemeenschap; dringt er daarom bij 
de lidstaten op aan te helpen om de 
huisvestings- en arbeidssituatie van de 
Romabevolking te verbeteren en te zorgen 
voor een inclusief schoolklimaat met 
actief betrokken ouders en verzoekt de 
Romagemeenschappen zich sociaal te 
engageren en op adequate wijze in de 
verbetering van hun huisvestings-, 
arbeids- en onderwijssituatie te 
participeren, om voor hun reële, effectieve 
en duurzame integratie te zorgen.

Or. en
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Amendement 48
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinner eraan dat een deel van de 
Romabevolking nomadisch is en dat deze 
dimensie integrerend deel uitmaakt van 
zijn identiteit; is bijgevolg van mening dat 
het integratiebeleid moet verschillen 
naargelang het betrekking heeft op 
nomadische Roma of op sedentaire Roma;

Or. fr

Amendement 49
Csanád Szegedi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat steun voor de 
renovatie van huizen en de verstrekking 
van nieuwe huisvesting ook afhankelijk 
kan worden gesteld, overeenkomstig de 
afwegingen van de lidstaten, op basis van 
een speciale beoordeling van de vraag in 
hoeverre op adequate wijze gebruik de 
reeds verstrekte steun en huisvesting is 
gemaakt.

Or. hu

Amendement 50
Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat de complexiteit van de 
dossiers een hinderpaal voor de dragers 
van projecten kan zijn; benadrukt het feit 
dat harder moet worden gewerkt aan de 
vereenvoudiging van de 
subsidieprocedures; onderstreept het feit 
dat de Europese kredieten hiervoor 
onderbenut worden;

Or. fr

Amendement 51
Catherine Grèze

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. stelt nogmaals dat de oplossing voor 
een deel ligt in de volle inzet van de 
lidstaten om voor effectieve steun voor de 
dragers van projecten te zorgen en dat de 
lidstaten samen met de Commissie een rol 
te spelen hebben om de plaatselijke 
autoriteiten ertoe aan te zetten om de 
projecten voor de integratie van Roma en 
woonwagenbewoners te selecteren.

Or. fr


