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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 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;

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;

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;

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;

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.
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