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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Werkwijze

In november 2019 werd aan de rapporteur de taak toevertrouwd om een verslag op te stellen 
over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van 
een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa.

De rapporteur heeft sinds zijn benoeming onder andere informatie verzameld uit en zijn 
bevindingen gebaseerd op de volgende bronnen:

– een door de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement uitgevoerde effectbeoordeling 
van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma;

– verslagen en studies van de Europese Commissie, het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, andere relevante instellingen en maatschappelijke organisaties;

– uitwisseling van informatie met betrokken institutionele belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld.

Samenvatting van de feiten en bevindingen

De Roma vormen de grootste etnische minderheid in Europa. Van de geschatte tien tot 
twaalf miljoen Roma in Europa wonen er ongeveer zes miljoen in de EU. De meesten van hen 
hebben het staatsburgerschap van een EU-lidstaat1. Een aanzienlijk deel van de Roma in 
Europa leeft zowel in plattelands- als in stedelijke gebieden onder erbarmelijke 
omstandigheden en bevindt zich bovendien in een zeer slechte sociaal-economische situatie. 
De discriminatie, sociale uitsluiting en segregatie waarmee Roma te maken hebben, 
versterken elkaar onderling. De Roma hebben beperkte toegang tot hoogwaardig onderwijs, 
ondervinden moeilijkheden bij hun integratie op de arbeidsmarkt en zijn sterker blootgesteld 
aan werkloosheid en onzekere dienstverbanden, waardoor hun kansen om via de arbeidsmarkt 
uit de armoede te raken en in de samenleving te integreren gering zijn en de Roma kampen 
met lage inkomensniveaus, beperkte toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg en slechte 
gezondheids- en woonomstandigheden. Deze omstandigheden zorgen op hun beurt voor een 
hoger sterftecijfer en een lagere levensverwachting onder Roma. Zij lopen dan ook een hoger 
risico om vroegtijdig te overlijden aan chronische en niet-overdraagbare ziekten, waaronder 
kanker, dan niet-Roma2.

Volgens de Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie (EU-
MIDIS II), die in 2016 door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 
werd gepubliceerd, “[leeft] ongeveer 80 % van de (...) Roma [in de negen EU-lidstaten met 
de grootste Romagemeenschappen] onder de armoederisicodrempel van [zijn] land, [woont] 
een op de drie Roma (...) in een woning zonder leidingwater, [leeft] een op de drie 
Romakinderen (...) in een huishouden waar iemand minstens één keer in de afgelopen maand 
met honger naar bed is gegaan, en [gaat] de helft van de Roma in de leeftijd van 6 tot 24 jaar 
(...) niet naar school”. Deze trend wordt bevestigd in de Roma and Travellers Survey 2018-

1 Website van de Europese Commissie, “Who are the Roma?”
2 Maja Miskovic (ed.), “Roma Education in Europe, Practices, Policies and Politics”, 2013.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_nl
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2019 van het FRA, waaruit bleek dat schrikbarend veel volwassenen en kinderen in de 
voorgaande maand ten minste één keer met honger naar bed waren gegaan en dat bijna de 
helft van de Roma en Travellers (45 %) in de zes lidstaten het gevoel had in de 
twaalf maanden voorafgaand aan de enquête te zijn gediscrimineerd op ten minste een van de 
terreinen waarop in de enquête werd ingegaan3.

In het licht van deze bevindingen kan alleen maar worden geconcludeerd dat de Roma 
kampen met discriminatie en ongelijke toegang tot openbare diensten4.

In 2011 riep de Europese Commissie op tot het opstellen van nationale strategieën voor 
integratie van de Roma (National Roma Integration Strategies – NRIS). Om ervoor te zorgen 
dat alle lidstaten een doeltreffend beleid voeren, stelde de Commissie voor de NRIS dusdanig 
vorm te geven of, in het geval van reeds bestaande strategieën, aan te passen, dat deze 
aansluiten op de EU-doelstellingen voor integratie van de Roma, gerichte acties omvatten en 
over voldoende (nationale, EU- en andere) financiering beschikken om deze te kunnen 
verwezenlijken. De Commissie legde oplossingen voor om bestaande belemmeringen die het 
doeltreffend gebruik van EU-middelen in de weg staan weg te nemen en legde bovendien de 
basis voor een toezichtmechanisme.

De lidstaten (en uitbreidingslanden) werden in het EU-kader voor de NRIS aangespoord een 
integrale aanpak te hanteren met betrekking tot de integratie van de Roma, de inclusie van de 
Roma overal door te voeren door middel van beleids-, juridische en 
financieringsinstrumenten, nationale strategieën voor integratie van de Roma vast te stellen en 
coördinatie-, raadplegings- en toezichtmechanismen op te zetten. De overkoepelende 
doelstelling van het huidige EU-kader voor de NRIS, dat in 2020 afloopt, bestond erin de 
gelijke behandeling van de Roma te bevorderen, evenals hun sociale en economische 
integratie in de Europese samenlevingen. Daarnaast werden in het kader specifieke 
integratiedoelstellingen voor de Roma geformuleerd die betrekking hadden op de toegang van 
Roma tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting, en werden lidstaten 
verzocht zich aan deze doelstellingen te verbinden. Meer in het bijzonder werd van lidstaten 
gevraagd dat zij:

– ervoor zorgen dat alle Romakinderen de basisschool afmaken;

– de kloven tussen Roma en niet-Roma op het gebied van werk dichten;

– de kloven tussen Roma en niet-Roma op het gebied van gezondheid dichten;

– de kloven tussen Roma en niet-Roma op het gebied van huisvesting en openbare 
nutsvoorzieningen (water, elektriciteit) dichten.

Op EU-niveau heeft de Europese Commissie coördinatie- en raadplegingsstructuren en -
mechanismen opgezet, financiering beschikbaar gesteld en activiteiten ondernomen om 
toezicht te kunnen houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-kader. De 
Commissie heeft haar dialoog met de lidstaten over de integratie van de Roma geïntensiveerd, 

3 “Roma and Travellers Survey 2018-2019: Selected Key Findings from Six EU Member States, Including the 
UK”, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (concept, verwachte publicatie in juli 2020).
4 “Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma – Geselecteerde resultaten”, 
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
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met name door in oktober 2012 het netwerk van nationale contactpunten voor de integratie 
van de Roma op te zetten om na te denken over oplossingen voor de vastgestelde problemen.

In 2013 werd het kader versterkt door een aanbeveling van de Raad over doeltreffende 
maatregelen voor integratie van de Roma5. Deze aanbeveling leidde tot extra aandacht voor 
twee horizontale gebieden, namelijk antidiscriminatie en armoedebestrijding. Ook werd aan 
de lidstaten in het kader van de aanbeveling vanaf 2016 een jaarlijkse 
verslagleggingsverplichting opgelegd, die moest bijdragen aan de totstandbrenging van een 
Europees toezichtsysteem. In de conclusies van de Raad van december 2016 over de 
versnelling van het proces van de integratie van de Roma werden de verbintenissen van de 
lidstaten bevestigd.

Resultaten van de evaluatie van het huidige EU-kader voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma en vervolgstappen voor een EU-richtlijn betreffende de gelijkheid en 
inclusie van mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020

Het huidige EU-kader voor de NRIS voor de periode tot 2020 wordt continu bijgewerkt. De 
vaststelling ervan op zich is al een prestatie te noemen en vormde een keerpunt voor 
Romagemeenschappen in Europa. Het kader zorgde ervoor dat de sociale integratie van 
mensen met een Romani-achtergrond hoog op de Europese beleidsagenda kwam te staan en 
zette de lidstaten onder druk om nationale strategieën te ontwikkelen.

Aangezien het echter een zacht beleidsinstrument betreft, biedt het kader slechts een 
raamwerk voor beleidscoördinatie, -raadpleging en -toezicht en gerichte beleidsaanbevelingen 
voor de NRIS. Het is aan de nationale, regionale en lokale overheden om te bepalen hoe ze de 
aanbevelingen vertalen naar administratieve capaciteit en concrete beleidsmaatregelen.

In het verslag van de Commissie inzake de evaluatie van het EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma tot 2020 wordt dan ook het volgende geconstateerd: 
“De doeltreffendheid bij de vooruitgang naar de doelstellingen voor integratie van de Roma 
wordt beoordeeld als over het algemeen beperkt, met belangrijke verschillen tussen landen en 
gebieden. De meeste vooruitgang blijkt te zijn geboekt met betrekking tot onderwijs 
(verbeteringen op het gebied van vroegtijdige schoolverlating, voor- en vroegschoolse 
educatie en de leerplicht, maar achteruitgang op het gebied van segregatie). De zelf ervaren 
gezondheidstoestand van de Roma is verbeterd, maar de medische dekking blijft beperkt. Er is 
geen verbetering geconstateerd op het gebied van de toegang tot werkgelegenheid en het 
aandeel van jonge Roma die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET) 
is zelfs toegenomen. De situatie op het gebied van huisvesting blijft problematisch. Ten 
aanzien van de algemene doelstelling van armoedebestrijding is enige vooruitgang 
waargenomen. Zigeunerhaat en haatmisdrijven blijven in hoge mate zorgen baren, ook al zijn 
er aanwijzingen dat de Roma iets minder worden geconfronteerd met discriminatie bij de 
toegang tot bepaalde diensten”6.

Het percentage Romaleerlingen dat de middelbare school niet afmaakt, daalde van 87 % in 
2011 naar 68 % in 2016. Het percentage voortijdige schoolverlaters ligt in alle onderzochte 

5 Aanbeveling van de Raad van 9 december 2013 over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in 
de lidstaten.
6 Mededeling van de Commissie van 4 december 2018, “Verslag inzake de evaluatie van het EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=NL
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landen aanzienlijk hoger onder de Roma dan onder de algemene bevolking7.

In 2019 bedroeg dit percentage nog altijd 68 %. Daarnaast stroomde slechts 18 % van de 
Romakinderen door naar het hoger onderwijs en was zowel het verzuimpercentage als het 
percentage voortijdige schoolverlaters aanzienlijk hoger onder Romaleerlingen dan onder 
andere categorieën leerlingen8.

Ook op het gebied van werkgelegenheid is de kloof tussen Roma en niet-Roma beduidend, 
onder meer wanneer wordt gekeken naar jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en 
evenmin een baan hebben (zogenaamde “NEET’s”). De arbeidsmarktparticipatie van de 
Roma ligt in de meeste lidstaten op ongeveer 40 % en het percentage NEET’s onder de Roma 
is tussen 2011 en 2016 gestegen van 56 % naar 63 %9.

Ook de verschillen op het gebied van huisvesting zijn nog altijd aanzienlijk: 30 % van de 
Roma woont nog steeds in een woning zonder leidingwater en 36 % beschikt niet over een 
toilet, douche of badkamer10.

Het percentage Roma met een ziektekostenverzekering is tussen 2011 en 2016 nauwelijks 
gestegen. Slechts 76 % van de Roma is gedekt een nationale ziektekostenverzekering. Dit 
percentage ligt onder niet-Roma aanzienlijk hoger. Een kleine 68 % van de Roma beoordeelt 
de eigen gezondheidstoestand als “goed” of “zeer goed”. Ruim een kwart van de Roma heeft 
het gevoel in zijn activiteiten te worden beperkt vanwege zijn gezondheid en 22 % is 
langdurig ziek of heeft gezondheidsproblemen. In het EU-kader voor de NRIS wordt vermeld 
dat de levensverwachting bij geboorte in de EU 76 jaar is voor mannen en 82 jaar voor 
vrouwen. Roma leven naar schatting tien jaar korter. Verder lijkt onderzoek uit te wijzen dat 
het kindersterftecijfer, dat in de EU 4,3 per duizend levendgeborenen bedraagt, in 
Romagemeenschappen veel hoger ligt.

De niet-bindende aard van het huidige kader wordt daarom beschouwd als zijn grootste 
zwakke punt: het is zacht beleid dat grotendeels afhankelijk is van de politieke wil, in alle 
bestuurslagen van de overheden van de lidstaten, om de nationale strategieën uit te voeren en 
de nodige administratieve capaciteit en financiële middelen ter beschikking te stellen. In de 
meeste lidstaten zijn helaas nationale strategieën vastgesteld zonder toereikende begrotingen 
voor de uitvoering ervan11.

Om deze situatie recht te zetten, verdient het aanbeveling een EU-richtlijn betreffende de 
gelijkheid en inclusie van mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020 vast 
te stellen: een wetgevingshandeling die de lidstaten juridisch zal verplichten de doelstellingen 
met betrekking tot de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond te verwezenlijken. 
Zeker nu het racisme ten aanzien van verschillende minderheden toeneemt, speelt politieke 
steun een cruciale rol bij de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond. De 
mogelijkheden in het kader van de aankomende EU-voorzitterschappen moeten worden 
verkend om meer belangrijke belanghebbenden bijeen te brengen en politieke inzet te 

7 “A Persisting Concern: Anti-Gypsyism as a Barrier to Roma Inclusion”, Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, 2018, blz. 28.
8 “Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions”, Europese Commissie, september 2019.
9 “Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions”, Europese Commissie, september 2019, 
blz. 3.
10 “Mid-term evaluation of the EU framework for NRIS” (eindverslag), Europese Commissie, 2018, blz. 41.
11 “Towards a Post-2020 EU Roma Inclusion Strategy”, Eurodiaconia, 2018, blz. 4.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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garanderen voor een mogelijke richtlijn voor de periode na 2020. Deze benadering zal naar 
verwachting toereikende financiële middelen opleveren met behulp waarvan de nationale 
strategieën of actieplannen beter kunnen worden uitgevoerd, met name op regionaal en lokaal 
niveau. Verder moet de EU haar politieke en financiële prioriteiten aan de richtlijn koppelen. 
Bij de vaststelling van lokale en nationale begrotingen moet prioriteit worden toegekend aan 
de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond. Er moeten efficiëntere en sterkere 
toezichtmechanismen worden vastgesteld en de Commissie en de lidstaten moeten er, indien 
daadwerkelijk een richtlijn wordt vastgesteld, voor zorgen dat de toegewezen middelen naar 
behoren worden besteed en niet worden misbruikt.

Een ander punt van kritiek heeft betrekking op het gebruik van de gemeenschappelijke 
noemer “Roma”. In het EU-kader wordt namelijk wel het diverse karakter van de 
overkoepelende term “Roma” belicht12, maar geen aandacht besteed aan de diversiteit binnen 
de Romanigemeenschap. De term “Roma” en de tweeledige term “Sinti en Roma”, die in EU-
beleidsdocumenten en -discussies worden gebruikt, geven geen goed beeld van de 
heterogeniteit van de minderheid en zorgen er daarom voor dat Kalé, Manoesjen, Lovara, 
Rissende, Boyash, Domare, Kalderash, Romanichal en Sinti zich buitengesloten of niet 
aangesproken voelen. De Roma zijn slechts een van de groepen mensen met een Romani-
achtergrond in Europa. Het feit dat de naam van één groep in de beleidsdocumenten en 
discussies van de EU wordt gebruikt om te verwijzen naar de andere groepen, wordt vaak 
door leden van de Romanigemeenschap bekritiseerd.

In het beleid voor de periode na 2020 moet daarom op de prioriteitsterreinen rekening worden 
gehouden met de interne heterogeniteit van de gemeenschap om ervoor te zorgen dat niemand 
wordt buitengesloten, ook niet mensen die als zigeuners worden bestempeld zonder dat hun 
etnische achtergrond daarvoor enige aanleiding biedt, zoals Egyptenaren, Ashkali en 
Travellers. Wanneer gezamenlijk naar alle groepen wordt verwezen, moet de term “mensen 
met een Romani-achtergrond” worden gebruikt.

De prioriteiten van het huidige kader vertonen bovendien weinig samenhang. Thematische 
activiteitsgebieden zoals de politieke deelname en de kunst, cultuur, taal en geschiedenis van 
de Romanigemeenschap moeten uitdrukkelijk in het beleid voor de periode na 2020 worden 
opgenomen als maatregelen die een aanvulling vormen op de vier prioriteitsgebieden van 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en gezondheidszorg13.

Om dit op doeltreffende wijze te kunnen bewerkstelligen, moeten de Europese Commissie en 
de lidstaten overstappen van de paternalistische bottom-downbenadering die bij de 
ontwikkeling van het huidige kader is toegepast naar een niet-paternalistische bottom-
upbenadering die mensen met een Romani-achtergrond in staat kan stellen op doeltreffendere 
wijze deel te nemen aan de beleidsvorming op alle niveaus. Ook lokale en regionale 
belanghebbenden (zoals ngo’s, activisten, deskundigen en leden van de gemeenschap) moeten 
bij de ontwikkeling en uitvoering van en het toezicht op het openbare beleid inzake mensen 
met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020 worden betrokken. Uitgaande van de 
niet-paternalistische benadering, wordt de EU-richtlijn betreffende de gelijkheid en inclusie 
van mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020 gebaseerd op 

12 De term “Roma” omvat diverse groepen, waaronder Roma, zigeuners, Travellers, Manoesjen, Ashkali, Sinti 
en Boyash. In EU-beleidsdocumenten en -discussies wordt echter doorgaans de term “Roma” gebruikt.
13 Anna Mirga-Kruszelnicka, “Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future”, Open Society Institute, maart 2017, blz. 5.
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betrouwbaardere kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, waarbij de toekomstige strategieën 
gebaseerd worden op de meest recente beschikbare informatie, aangezien de toegang tot de 
verschillende gemeenschappen en tot belangrijke bronnen van oplossingen voor de 
verbetering van de situatie van mensen met een Romani-achtergrond breder zal zijn dan in 
2011. Deze gegevens moeten ten grondslag liggen aan gedetailleerde en realistische 
actieplannen met een realistische, toereikende, vooraf vastgestelde begroting die is 
opgenomen in de nationale, regionale en lokale begrotingen en afgestemd op de behoeften op 
het gebied van de sociale inclusie van mensen met een Romani-achtergrond.

Een goede praktijk in dit opzicht is de overeenkomst tussen de Duitse deelstaat Baden-
Württemberg en de Duitse regionale vereniging van Sinti en Roma, in het kader waarvan in 
2014 een gezamenlijke raad werd opgericht. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de 
Duitse Sinti- en Romagemeenschap in Baden-Württemberg en vertegenwoordigers van de 
regering, het parlement en de verenigingen van gemeenten van de deelstaat, en houdt zich 
voornamelijk bezig met de bevordering van het onderwijs aan en de cultuur van de Sinti en 
Roma.14

De nadruk moet in de EU-richtlijn en NRIS voor de periode na 2020 niet voornamelijk liggen 
op gemarginaliseerde mensen met een Romani-achtergrond. Het verdient daarentegen juist 
aanbeveling meer te investeren in jongeren, vrouwen en kinderen met een Romani-
achtergrond (en met name in kinderen van basisschoolleeftijd die niet altijd naar school 
kunnen gaan vanwege de onzekere financiële en sociale situatie van hun ouders), alsook in de 
versterking van de positie van deze groepen, en daarnaast meer aandacht te besteden aan de 
mobiliteit van mensen met een Romani-achtergrond binnen de EU.

De aanvankelijk uitblijvende reactie op zigeunerhaat in het huidige kader heeft geleid tot 
terughoudendheid met betrekking tot de opname in nationale strategieën van expliciete 
maatregelen om discriminatie in het algemeen en zigeunerhaat in het bijzonder tegen te gaan.

In de Roma and Travellers Survey 2018-2019 wordt door het FRA geconstateerd dat bijna de 
helft van de Roma en Travellers (44 %) in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête te 
maken had gekregen met door haat ingegeven intimidatie15. Het onderzoeksteam van de 
Universiteit van Leipzig concludeerde bijvoorbeeld dat massale zigeunerhaat vaak 
onderbelicht blijft en dat 60 % van de Duitsers het in feite eens is met de stelling dat Sinti en 
Roma neigen naar criminaliteit, en 49,2 % hen uit de binnensteden wil verbannen16.Sterker 
nog, de Roma werden er onlangs in Oost-Europa van beschuldigd het coronavirus te 
verspreiden17. Het is daarom van groot belang dat zigeunerhaat – de specifieke vorm van 
racisme ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond – op alle belangrijke gebieden 
van het toekomstige EU-beleid voor de periode na 2020 wordt aangepakt. Er moeten 
preventieve en reactieve maatregelen worden vastgesteld, die vervolgens in het desbetreffende 
beleid moeten worden opgenomen. Zigeunerhaat moet in alle lidstaten officieel worden 
erkend als specifieke vorm van racisme ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond 

14 Daniel Strauß (ed.), “Study on the Current Educational Situation of German Sinti and Roma”, RomnoKher, 
2012.
15 “Roma and Travellers Survey 2018-2019: Selected Key Findings from Six EU Member States, Including the 
UK”, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (concept, verwachte publicatie in juli 2020).
16 “Leipzig Authoritarianism Study 2018: Nearly one in three Germans support xenophobic views”, Universiteit 
van Leipzig, 2018.
17 “Coronavirus: NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response”.

https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
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en er moeten specifieke maatregelen worden getroffen om dit verschijnsel op alle niveaus te 
bestrijden.
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding 
van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa
(2020/2011(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, het Europees Sociaal Handvest (ESH), het Kaderverdrag 
inzake de bescherming van nationale minderheden en de verslagen en aanbevelingen 
van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, de Europese 
Commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid (ECRI) en andere mechanismen van 
de Raad van Europa,– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
en de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties, met inbegrip van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, het Internationaal Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het Verdrag inzake de 
rechten van het kind,

– 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 
afstamming1,

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep2,

– 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 strafrecht3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van 
Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en 
organen4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 april 2011 getiteld “Een EU-kader voor 
de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020” (COM(2011)0173) en de 

1 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
2 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
3 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55.
4 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.
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daaropvolgende uitvoerings- en evaluatieverslagen,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 9 december 2013 over doeltreffende 
maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten5, en de conclusie van de Raad 
van 8 december 2016 over de versnelling van het proces van de integratie van de Roma 
en van 13 oktober 2016 over speciaal verslag nr. 14/2016 van de Europese Rekenkamer,

– gezien de verslagen van het Europees Parlement van 2010 over de EU-strategie voor de 
integratie van de Roma en het verslag van 2013 over de genderaspecten van het 
Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma,

– gezien zijn resolutie van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma – 
zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op 
Roma tijdens WO II6,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2017 over de grondrechtelijke aspecten bij de 
integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat7,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2019 over de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie in 20178,

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2019 over de behoefte aan een versterkt strategisch 
EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de periode na 
2020 en intensivering van de bestrijding van zigeunerhaat9,

– gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de bescherming en non-discriminatie ten 
aanzien van minderheden in de EU-lidstaten10,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2018 over achterstandsregio’s in de EU11,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de opkomst van neofascistisch geweld in 
Europa12,

– gezien zijn resolutie van 13 november 2018 over minimumnormen voor minderheden in 
de EU13,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 september 2019 getiteld “Verslag over 
de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma – 2019” 
(COM(2019)0406)14,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 december 2018 getiteld “Verslag inzake 

5 PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1.
6 PB C 328 van 6.9.2016, blz. 4.
7 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 171.
8 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0032.
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0075.
10 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0032.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0067.
12 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0428.
13 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0447.
14 Europese Commissie, “Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma – 
2019”.

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_nl
https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_nl
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de evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma tot 2020” (COM(2018)0785)15,

– gezien de inbreukprocedures getiteld “Non-conformity with Directive 2000/43/EC on 
Racial Equality – Discrimination of Roma children in education” (“Niet-naleving van 
Richtlijn 2000/43/EG inzake rassengelijkheid – Discriminatie van Roma-kinderen in het 
onderwijs”) (inbreukprocedures nrs. 20142174, 20152025 en 20152206),

– gezien de Europese pijler van sociale rechten,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de situatie van 
Romavrouwen (SOC/585-EESC-2018),

– gezien de Verklaring van Poznan van de partners van de Westelijke Balkan inzake de 
integratie van de Roma binnen het uitbreidingsproces van de EU,

– gezien de Tweede enquête van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA) naar minderheden en discriminatie (EU-MIDIS II),

– gezien algemene beleidsaanbeveling nr. 13 van de Europese Commissie tegen Racisme 
en Onverdraagzaamheid (ECRI),

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties,

– gezien de armoedekaart van de Wereldbank van 2016, waarop de meest achtergestelde 
regio’s van Europa duidelijk zichtbaar zijn,

– gezien de desbetreffende verslagen en aanbevelingen van onderzoeksinstanties, 
maatschappelijke organisaties van mensen met een Romani-achtergrond en 
maatschappelijke organisaties die zich voor deze mensen inzetten, met inbegrip van uit 
particulier initiatief voortgekomen ngo’s van mensen met een Romani-achtergrond,

– gezien het Europees burgerinitiatief “Minority SafePack” en het Europees 
burgerinitiatief “Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en het behoud van de 
regionale culturen”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement, alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 
bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
cultuur en onderwijs en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0147/2020),

A. overwegende dat de Roma de grootste etnische minderheid in Europa vormen;

B. overwegende dat in het huidige kader wel het diverse karakter van de overkoepelende 

15 European Commissie, “Mid-term evaluation of the EU framework for NRIS”.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_nl
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term “Roma” wordt belicht, maar geen aandacht wordt besteed aan de diversiteit binnen 
de Romanigemeenschap; overwegende dat de term “Roma” en de tweeledige term 
“Sinti en Roma” werden gebruikt in een tijdperk waarin beleid inzake de Roma werd 
gevormd zonder dat mensen met een Romani-achtergrond echt bij het proces werden 
betrokken en dat deze termen de desbetreffende gemeenschappen daarom een gevoel 
van vervreemding geven; overwegende dat deze termen, die in EU-beleidsdocumenten 
en -discussies worden gebruikt, geen goed beeld geven van de heterogeniteit van de 
Romanigemeenschap en om die reden door de minderheid worden bekritiseerd;

C. overwegende dat de diversiteit van de Romanigemeenschap vele malen beter aan bod 
zal komen in het wetgevingsvoorstel voor de gelijkheid, inclusie en deelname van 
mensen met een Romani-achtergrond in de periode na 2020; overwegende dat de term 
“mensen met een Romani-achtergrond” zowel betrekking heeft op Roma als op Kalé, 
Manoesjen, Lovara, Rissende, Boyash, Domare, Kalderash, Romanichal en Sinti; 
overwegende dat de definitie van deze nieuwe term zelfs mensen omvat die bestempeld 
worden als zigeuners zonder dat hun etnische achtergrond daarvoor enige aanleiding 
biedt, zoals Egyptenaren, Ashkali en Travellers;

D. overwegende dat een aanzienlijk deel van de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in stedelijke gebieden onder bijzonder onzekere 
omstandigheden leeft en zich bovendien in een zeer slechte sociaal-economische 
situatie bevindt16; overwegende dat de meeste mensen met een Romani-achtergrond in 
alle facetten van het leven hun fundamentele mensenrechten wordt ontzegd;

E. overwegende dat 61 % van de EU-burgers volgens EU-MIDIS II van mening is dat de 
discriminatie ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond in zijn land 
wijdverbreid is; overwegende dat zich op alle niveaus van de Europese samenleving 
nog elke dag een diepgewortelde, hardnekkige, structurele en vaak ook institutionele 
zigeunerhaat alsook zigeunerhaat binnen de overheid voordoet en dat beaamd is dat 
deze haat een grote belemmering vormt voor de verwezenlijking van het volledige 
potentieel van mensen met een Romani-achtergrond als EU-burgers die in alle facetten 
van het leven volledige grondrechten, sociale inclusie en gelijkheid genieten, onder 
meer wat huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid betreft;

F. overwegende dat mensen met een Romani-achtergrond nog altijd vaak te maken krijgen 
met haatzaaiende uitlatingen, niet alleen in het openbaar en op de sociale media, maar 
ook van prominente figuren, politici en ambtenaren;  overwegende dat zij ook vaak het 
slachtoffer worden van politiegeweld, met inbegrip van collectieve bestraffing, etnische 
profilering en segregatie op het gebied van huisvesting en in het onderwijs; 
overwegende dat er specifieke maatregelen nodig zijn om dit verschijnsel tegen te gaan; 
overwegende dat slachtoffers van politiegeweld vanwege tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat en het strafrechtelijk systeem ontoereikende bescherming en toegang 
tot de rechter genieten en vaak door overheidsinstanties worden vervolgd;

G. overwegende dat de bestaande antidiscriminatiewetgeving niet volstaat om zigeunerhaat 
te bestrijden; overwegende dat de lidstaten vastberaden moeten optreden om de vicieuze 
cirkel van zigeunerhaat te doorbreken, met name in de interacties van mensen met een 
Romani-achtergrond met lokale, regionale en nationale overheidsinstanties, om de 

16 “Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma – Geselecteerde 
resultaten”, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
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gelijkheid en non-discriminatie van hun burgers met een Romani-achtergrond te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat zij volledig hun fundamentele mensenrechten 
kunnen genieten;

H. overwegende dat racisme ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond al 
eerder tot geweld en moord heeft geleid; overwegende dat door haat ingegeven 
intimidatie en haatmisdrijven ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond nog 
altijd vaak voorkomen en dat het merendeel van de door haat ingegeven incidenten niet 
wordt gemeld;

I. overwegende dat volgens EU-MIDIS II ongeveer 80 % van de Roma in de negen EU-
lidstaten met de grootste Romanigemeenschap in 2016 onder de armoederisicodrempel 
van zijn land leeft; overwegende dat armoede zowel een resultaat als een katalysator is 
van uitsluiting op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en 
huisvesting; overwegende dat het een van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei is om twintig miljoen mensen, 
waaronder mensen met een Romani-achtergrond, een uitweg te bieden uit dreigende 
armoede; overwegende dat het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting 
wordt bedreigd tussen 2008 en 2017 met 3,1 miljoen is gedaald, maar dat de EU 
niettemin nog een lange weg te gaan heeft om de Europa 2020-doelstelling van 
twintig miljoen voor 2020 te verwezenlijken;

J. overwegende dat een op de drie mensen met een Romani-achtergrond in een 
huishouden zonder kraanwater leeft en een op de tien in een huishouden zonder 
elektriciteit; overwegende dat iets meer dan de helft van de mensen met een Romani-
achtergrond over een doorspoeltoilet of douche binnenshuis beschikt en 78 % in een 
overvolle woonruimte woont; overwegende dat een groot aantal mensen met een 
Romani-achtergrond nog altijd in informele, onhygiënische en irreguliere 
nederzettingen woont, onder erbarmelijke leefomstandigheden; overwegende dat velen 
van hen niet over identeitsdocumenten beschikken en evenmin een 
ziektekostenverzekering hebben17;

K. overwegende dat 43 % van de mensen met een Romani-achtergrond bij het huren of 
kopen van een woonruimte wordt gediscrimineerd en niet voldoende op de hoogte is 
van zijn rechten op het gebied van gelijkheid; overwegende dat de regularisatie van 
eigendomsrechten waar mogelijk moet worden versterkt, met name wat informele 
nederzettingen betreft; overwegende dat de afschaffing van informele nederzettingen 
(uitzetting) gepaard moet gaan met passende begeleidende maatregelen, waaronder het 
aanbieden van alternatieve huisvesting; overwegende dat er geen juridische of politieke 
maatregelen zijn getroffen tegen lidstaten om een einde te maken aan de segregatie op 
het gebied van huisvesting en aan gedwongen uitzettingen, en om de toegang van 
mensen met een Romani-achtergrond tot hoogwaardige huisvesting te waarborgen; 
overwegende dat de gebrekkige toegang tot huisvesting en openbare nutsvoorzieningen, 
zoals schoon water en sanitaire voorzieningen, een nadelig effect heeft op de resultaten 
op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en gezondheid, en de sociale inclusie in 
het algemeen belemmert;

L. overwegende dat de levensverwachting en gezondheidstoestand van mensen met een 

17 “Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma – Geselecteerde 
resultaten”, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2016.
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Romani-achtergrond in alle Europese landen aanzienlijk achterblijft bij die van mensen 
met een andere achtergrond; overwegende dat de levensverwachting bij geboorte in de 
EU 76 jaar is voor mannen en 82 jaar voor vrouwen; overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond naar schatting tien jaar korter leven; overwegende dat onderzoek 
lijkt uit te wijzen dat het kindersterftecijfer, dat in de EU 4,3 per duizend 
levendgeborenen bedraagt, in Romanigemeenschappen veel hoger ligt;

M. overwegende dat veel Romanigemeenschappen kampen met extreem hoge percentages 
analfabetisme en voortijdige schoolverlaters; overwegende dat slechts een op de twee 
kinderen met een Romani-achtergrond naar de peuter- of kleuterschool gaat en slechts 
een zeer klein aantal kinderen naar school blijft gaan wanneer de leerplichtige leeftijd 
eenmaal is bereikt; overwegende dat 50 % van de Roma in de leeftijd van 6 tot 24 jaar 
niet naar school gaat; overwegende dat slechts 21 % van de vrouwen en 25 % van de 
mannen met een Romani-achtergrond in de leeftijd van 16 tot 24 jaar het voortgezet 
onderwijs (ISCED3) of hoger onderwijs heeft afgemaakt; overwegende dat het 
streefcijfer voor voortijdig schoolverlaten in het vorige EU-kader en in de Europa 2020-
strategie was vastgesteld op 10 %, maar dat 68 % van de kinderen met een Romani-
achtergrond in 2019 voortijdig zijn school verliet; overwegende dat slechts 18 % van de 
kinderen met een Romani-achtergrond doorstroomde naar het hoger onderwijs en dat 
het verzuimpercentage en het percentage voortijdige schoolverlaters onder leerlingen 
met een Romani-achtergrond aanzienlijk hoger lagen dan voor andere leerlingen; 
overwegende dat de discriminerende misdiagnose dat kinderen met een Romani-
achtergrond speciale onderwijsbehoeften hebben ertoe leidt dat naar verhouding veel 
kinderen met een Romani-achtergrond naar scholen voor kinderen met een beperking 
worden gestuurd, waardoor zij van het reguliere onderwijs worden afgescheiden en 
vaak onderwijs van lagere kwaliteit krijgen; overwegende dat veel lidstaten zich nog 
altijd schuldig maken aan de directe en indirecte segregatie van kinderen met een 
Romani-achtergrond;

N. overwegende dat mensen met een Romani-achtergrond discriminatie ondervinden 
wanneer zij toegang proberen te krijgen tot werkgelegenheidsinitiatieven zoals de 
jongerengarantie; overwegende dat openbare diensten voor arbeidsvoorziening vaak 
niet over de capaciteit beschikken om deze mensen te bereiken, of indirect 
discriminerende praktijken toepassen; overwegende dat het percentage mensen met een 
Romani-achtergrond in de leeftijd van 20 tot 64 jaar met betaald werk in 2015 met 43 % 
ver onder het EU-gemiddelde van 70 % lag; overwegende dat de situatie van jongeren 
aanmerkelijk slechter was, aangezien 63 % van de jongeren met een Romani-
achtergrond in de leeftijd van 16 tot 24 jaar geen onderwijs of opleiding volgt en 
evenmin een baan heeft (NEET’s), ten opzichte van het EU-gemiddelde van 12 %; 
overwegende dat de cijfers een duidelijke genderkloof laten zien, aangezien 72 % van 
de jonge vrouwen met een Romani-achtergrond NEET is, ten opzichte van 55 % van de 
jonge mannen met een Romani-achtergrond; overwegende dat 43 % van de mannen met 
een Romani-achtergrond en 22 % van de vrouwen een vorm van betaald werk heeft; 
overwegende dat met de vaststelling van de Europese pijler van sociale rechten de 
aandacht werd gevestigd op ieders grondrecht om te werken, alsook op de versterking 
van de sociale rechten, wat positieve gevolgen heeft gehad voor het leven van 
gemarginaliseerde groepen, zoals de Romanigemeenschap; overwegende dat veel 
mensen met een Romani-achtergrond die op de grens van extreme armoede leven zich 
door hun situatie gedwongen zien banen aan te nemen met een loon dat ver onder het 
minimumloon ligt en dat anderen het moeten stellen met informele activiteiten, zoals 



PE650.654v04-00 16/64 RR\1212515NL.docx

NL

het inzamelen van schroot of plastic flessen, waardoor de kans op uitbuiting van deze 
mensen flink toeneemt;

O. overwegende dat zowel in de verslagen van deskundigen als in het verslag van de 
Europese Commissie over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma – 2019 wordt beaamd dat intersectionele, sectoroverschrijdende en 
geïntegreerde aanpakken succesfactoren zijn met behulp waarvan discriminatie en 
multidimensionale uitsluiting kan worden aangepakt, en dat vrouwen, LGBTI-personen 
en mensen met een beperking met een Romani-achtergrond intersectionele discriminatie 
ondervinden; overwegende dat de ondersteuning van de toegang van mensen met een 
Romani-achtergrond tot de rechter in de verslagen als prioriteit wordt genoemd, waarbij 
de nadruk wordt gelegd op slachtoffers van intersectionele discriminatie en op de 
versterking van de capaciteit van instanties voor gelijke kansen om discriminatie ten 
aanzien van mensen met een Romani-achtergrond aan te pakken;

P. overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond in het bijzonder te maken 
krijgen met inbreuken op hun vrouwenrechten, alsook met ernstige vormen van verbale, 
lichamelijke, psychologische en racistische intimidatie in kraamklinieken; overwegende 
dat deze vrouwen in aparte kamers met aparte badkamers en aparte eetruimten worden 
geplaatst; overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond in sommige lidstaten 
stelselmatig aan praktijken zoals gedwongen sterilisatie en sterilisatie onder dwang zijn 
onderworpen en geen passende herstelbetaling of vergoeding hebben kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende inbreuken op hun mensenrechten; 

Q. overwegende dat milieuonrechtvaardigheden vaak verband houden met 
gezondheidsrisico’s en nadelige gevolgen voor mensen met een Romani-achtergrond; 
overwegende dat deze mensen naar verhouding zwaarder worden getroffen door 
milieulasten, beperkte toegang hebben tot milieuhulpbronnen en -diensten en worden 
gediscrimineerd wat hun recht op informatie, deelname aan besluitvormingsprocessen 
en toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden betreft;

R.  overwegende dat de totstandbrenging van het eerste EU-kader voor de NRIS ervoor 
zorgde dat de dringend nodige verbetering van de situatie van mensen met een Romani-
achtergrond op de Europese beleidsagenda werd geplaatst, wezenlijke institutionele 
structuren en netwerken werden opgezet en de lidstaten onder druk werden gezet om 
nationale strategieën te ontwikkelen om hun tekortkomingen op dit gebied weg te 
werken; overwegende dat niet alleen moet worden voortgebouwd op de resultaten van 
de evaluatie van het huidige EU-kader, maar dat het bovendien belangrijk is dat de 
NRIS worden voortgezet en verbeterd, en vergezeld gaan van een voorstel voor de 
periode na 2020, waarbij moet worden ingezet op de striktere naleving in de lidstaten en 
het gebruik van bindendere streefcijfers moet worden bevorderd om de inzet en de 
verantwoordingsplicht van de lidstaten te versterken; overwegende de uitvoering van 
nationale strategieën alleen kan worden verbeterd mits de strategieën in nationale, 
regionale en lokale sectorale beleidsmaatregelen worden opgenomen en mits efficiënter 
gebruik wordt gemaakt van EU-financiering, met name voor langetermijnprojecten op 
het gebied van integratie;

S. overwegende dat er behoefte is aan een wetgevingsvoorstel voor de gelijkheid, inclusie 
en deelname van mensen met een Romani-achtergrond en ter bestrijding van 
zigeunerhaat, en dat dit voorstel gestoeld moet zijn op realistischere kwantitatieve en 
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kwalitatieve uitgesplitste gegevens die in samenwerking met de steun van 
maatschappelijke organisaties van mensen met een Romani-achtergrond, met inbegrip 
van lokale organisaties, worden verzameld;

T. overwegende dat de cultuur van de Romanigemeenschap deel uitmaakt van de Europese 
cultuur en waarden en dat mensen met een Romani-achtergrond hebben bijgedragen aan 
de culturele rijkdom, verscheidenheid, economie en gemeenschappelijke geschiedenis 
van de EU; overwegende dat de bescherming en versterking van het culturele erfgoed in 
verband met nationale minderheden in de lidstaten een cruciale rol speelt in de sociale 
cohesie binnen de EU;

U. overwegende dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de totstandbrenging en 
doeltreffende uitvoering van de NRIS volgens het subsidiariteitsbeginsel; overwegende 
dat er in de lokale, regionale en nationale begrotingen van de lidstaten toereikende 
financiële middelen moeten worden toegewezen voor de uitvoering van de NRIS voor 
de periode na 2020 en dat deze middelen moet worden aangevuld met EU-middelen; 
overwegende dat er efficiëntere en sterkere toezicht- en sanctiemechanismen moeten 
worden vastgesteld; overwegende dat de EU en de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 
alle toegewezen middelen naar doelstellingen en projecten gaan die het grootste 
potentieel hebben om op de lange termijn iets aan de situatie van mensen met een 
Romani-achtergrond te doen, en dat de EU en de lidstaten ervoor moeten waken dat 
deze middelen worden misbruikt;

V. overwegende dat ongeveer de helft van de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa buiten de Europese Unie woont; overwegende dat de situatie van deze mensen 
nog altijd bijzonder problematisch is in de meeste kandidaat-lidstaten, potentiële 
kandidaat-lidstaten en buurlanden; overwegende dat de Europese Unie een sterke 
invloed kan uitoefenen op de situatie van deze mensen via de 
toetredingsonderhandelingen met en de verlening van financiële bijstand aan deze 
landen;

W. overwegende dat de gelijkwaardige deelname en de sterkere betrokkenheid van mensen 
met een Romani-achtergrond bij de beleidsvorming op alle niveaus beter moet worden 
gewaarborgd en dat lokale, regionale, nationale en Europese belanghebbenden, zoals 
ngo’s, activisten, deskundigen en leden van de gemeenschap, intensief moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van en het toezicht op het openbare beleid 
inzake mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020;

X. overwegende dat het grootste deel van de achtergestelde Romanigemeenschappen vaak 
buiten de boot valt en vanwege de beperkte methoden die gebruikt worden om de meest 
behoeftige gemeenschappen in kaart te brengen niet van nationale inclusieprogramma’s 
kan profiteren; overwegende dat de analyses bij de totstandbrenging van programma-
interventies gericht moeten zijn op het specifieke geografische gebied en het aantal 
gezinnen of personen dat met sociaal-economische uitsluiting wordt bedreigd;

Y. overwegende dat de doelstellingen in het kader van de integratie van mensen met een 
Romani-achtergrond moeten worden afgestemd op de horizontale doelstellingen van de 
EU, en met name op het herstelplan, het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voor 
2021-2027, de Europese Green Deal, de Europese pijler van sociale rechten, het 
Europees Semester, de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, het 
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gemeenschappelijk landbouwbeleid, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, de 
nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa, de Europese digitale strategie en de 
kmo-strategie voor een duurzaam en digitaal Europa; overwegende dat politieke steun 
een cruciale rol speelt bij de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond; 
overwegende dat er meer relevante belanghebbenden bijeen moeten worden gebracht 
om de mogelijkheden in het kader van de aankomende EU-voorzitterschappen te 
verkennen en de politieke inzet en verantwoordingsplicht van de lidstaten te garanderen;

Z. overwegende dat zigeunerhaat al eeuwenlang in onze samenlevingen voorkomt en het 
wreedst tot uiting kwam tijdens de holocaust, waarbij naar schatting 500 000 mensen 
met een Romani-achtergrond werden uitgeroeid; overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond in Roemenië vanwege de zigeunerhaat in het land bijna 
vijfhonderd jaar in de slavernij hebben gezeten; overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond door deze eeuwenlange discriminatie en sociale uitsluiting niet 
efficiënt genoeg de vruchten hebben kunnen plukken van de voortdurende sociaal-
economische ontwikkeling van onze samenlevingen; overwegende dat zij werden 
gepasseerd en dat de verschillen tussen mensen met een Romani-achtergrond en de 
algemene bevolking daardoor zijn verscherpt;  

AA. overwegende dat de situatie van gemarginaliseerde Romanigemeenschappen die in 
overvolle omheinde gebieden en nederzettingen wonen als gevolg van de COVID-19-
crisis is verslechterd, dat het racisme, de discriminatie, de uitsluiting, het politiegeweld 
en de zigeunerhaat ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond zijn 
toegenomen, waarbij de gemeenschap ervan wordt beschuldigd het virus te verspreiden, 
en dat mensen met een Romani-achtergrond vanwege hun beperkte toegang tot 
degelijke gezondheidszorg, drinkwater, sanitaire voorzieningen en voedsel een 
verhoogd risico lopen om met het virus besmet te raken; overwegende dat tijdens de 
COVID-19-crisis sterker dan ooit aan het licht is gekomen dat de integratie van mensen 
met een Romani-achtergrond dringend door de EU en de lidstaten aan de orde moet 
worden gesteld; overwegende dat de lidstaten noodhulp en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus in te dammen; overwegende dat de 
economische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-crisis de 
Romanigemeenschap het zwaarst dreigt te treffen en de reeds bestaande ongelijkheden 
op alle prioriteitsgebieden dreigt te verscherpen;

Wetgevingsvoorstel van de EU voor de gelijkheid, inclusie en deelname van mensen met 
een Romani-achtergrond en ter bestrijding van zigeunerhaat – strategisch EU-voorstel voor 
de periode na 2020, prioriteiten en toereikende financiering

1. merkt op dat mensen met een Romani-achtergrond te maken hebben met hardnekkige 
zigeunerhaat, een specifieke vorm van racisme die ertoe leidt dat extreem grote 
aantallen mensen met een Romani-achtergrond met armoede en sociale uitsluiting 
worden bedreigd; stelt tot zijn spijt vast dat de algemene situatie van mensen met een 
Romani-achtergrond in de EU ondanks de continue sociaal-economische ontwikkeling 
in de Unie en de inspanningen op EU- en nationaal niveau ter waarborging van de 
integratie van deze mensen, niet is verbeterd; constateert dat dit in veel gevallen het 
gevolg is van hardnekkige zigeunerhaat en een gebrek aan politieke wil; verzoekt de 
Commissie daarom het goede voorbeeld te geven en een mainstreamingbeleid voor 
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mensen met een Romani-achtergrond in te voeren om het perspectief van de 
Romanigemeenschap op alle niveaus en in alle stadia van de gewone 
beleidsmaatregelen, programma’s en projecten op te nemen zonder daarbij de gerichte 
aanpak buiten beschouwing te laten, en om discriminatie in EU-beleid in het algemeen 
te voorkomen en meer ruimte te bieden voor positieve discriminatie evenals het 
betrekken van mensen met een Romani-achtergrond bij deze processen; vraagt de 
lidstaten dit voorbeeld te volgen en beleidsmaatregelen vast te stellen die bijdragen aan 
de actieve integratie van mensen met een Romani-achtergrond in onze samenlevingen;

2. verzoekt de Commissie met een wetgevingsvoorstel te komen voor de gelijkheid, 
inclusie en deelname van mensen met een Romani-achtergrond en ter bestrijding van 
zigeunerhaat dat gestoeld is op een grondige effectbeoordeling en tot stand is gekomen 
in overleg met mensen en deskundigen met een Romani-achtergrond, deskundigen die 
gespecialiseerd zijn in Romani-aangelegenheden en nationale, regionale en, in het 
bijzonder, uit particulier initiatief voortgekomen ngo’s, alsook met andere 
geïnteresseerde belanghebbenden, zoals de Raad van Europa en het FRA; is van oordeel 
dat artikel 19, lid 2, VWEU de grondslag kan vormen van dit voorstel, als passende 
maatregel ter bestrijding van discriminatie op grond van de etnische afkomst van 
mensen met een Romani-achtergrond; verzoekt de Commissie in de prioriteitsgebieden 
van het voorstel voor de periode na 2020 rekening te houden met de interne 
heterogeniteit van de gemeenschap en ervoor te zorgen dat niemand wordt 
buitengesloten; vraagt de Commissie voorts de term “mensen met een Romani-
achtergrond” te gebruiken om in toekomstige EU-beleidsdocumenten en -discussies 
naar groepen met een Romani-achtergrond te verwijzen; merkt op dat de gelijkwaardige 
deelname in alle facetten van het openbare leven, alsmede de politieke deelname, taal, 
kunst, cultuur en geschiedenis van de Romanigemeenschap uitdrukkelijk in het voorstel 
moeten worden genoemd als maatregelen die een aanvulling vormen op de vier 
belangrijkste prioriteitsgebieden van onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en 
gezondheidszorg;

3. is van mening dat in het voorstel prioriteit moet worden toegekend aan het bereiken van 
een aanzienlijk, positief effect; meent dat de sociaal-economische aspecten in het 
voorstel gepaard moeten gaan met een op rechten gebaseerde aanpak, die onder meer 
een plan voor de uitbanning van ongelijkheden op het gebied van huisvesting, 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en onderwijs omvat; is voorts van oordeel dat het 
voorstel specifieke, vergelijkbare, bereikbare, bindende en tijdgebonden doelstellingen 
moet omvatten en de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond, met inbegrip 
van groepen in de gemeenschap die het slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie, 
zoals jongeren, vrouwen en meisjes, LGBTI-personen en mensen met een beperking, 
moet verbeteren om inclusief onderwijs en de ontwikkeling van jonge kinderen te 
bevorderen en discriminatie en segregatie tegen te gaan; meent dat in het voorstel 
prioriteit moet worden toegekend aan een aanpak waarin rechtvaardigheid centraal staat, 
met het oog op de collectieve en stelselmatige discriminatie van mensen met een 
Romani-achtergrond; onderstreept dat het voorstel van de Europese Commissie voor de 
periode na 2020 gericht moet zijn op de bestrijding van armoede en zigeunerhaat, de 
verbetering van de leef- en gezondheidsomstandigheden, en de vereniging van een 
gerichte en een mainstreamingaanpak;

4. merkt op dat de toekomstige inclusie van mensen met een Romani-achtergrond alleen 
kan slagen en geloofwaardig kan zijn mits fundamenteel van aanpak wordt veranderd en 
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bij de ontwikkeling van beleid inzake de Romanigemeenschap de overstap wordt 
gemaakt van een paternalistische naar een niet-paternalistische aanpak; benadrukt dat de 
nationale inspanningen op het gebied van de inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond in alle lidstaten moeten worden geïntensiveerd; onderstreept niettemin dat 
de meeste aandacht moet uitgaan naar de lidstaten met een grote Romanigemeenschap 
waar als gevolg van een ondoeltreffend integratieproces macro-economische 
problemen, grotere regionale verschillen en belemmeringen voor de sociale cohesie in 
de EU ontstaan; onderstreept dat de EU-steun aan deze landen op de problemen aldaar 
moet worden afgestemd en dat meer aandacht moet worden besteed aan de 
doeltreffendheid van nationale (beleids)maatregelen; is van mening dat het voorstel 
voor de periode na 2020 bovendien een externe component moet bevatten voor 
kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en buurlanden, aan de hand waarvan 
de EU deze landen kan bijstaan bij de vaststelling van alomvattende 
langetermijnstrategieën voor de integratie van mensen met een Romani-achtergrond en 
financiële steun kan bieden op gebieden zoals onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting 
en werkgelegenheid;

5. verzoekt de Commissie het verband te versterken tussen de algemene financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU en de in het juridisch bindende voorstel van de 
Commissie uiteengezette doelstellingen in verband met de sociaal-economische 
ontwikkeling en inclusie van mensen met een Romani-achtergrond; verzoekt de 
Commissie financiële middelen ter beschikking te stellen voor de gelijkheid, inclusie en 
deelname van mensen met een Romani-achtergrond in het kader van het MFK 2021-
2027 en het herstelplan van de EU; staat er in dit verband op dat entiteiten die zich 
schuldig maken aan discriminerende praktijken ten aanzien van mensen met een 
Romani-achtergrond of besluiten of maatregelen nemen die dergelijke praktijken in de 
hand werken, niet in aanmerking mogen komen voor steun uit de EU-begroting; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de uitbreidingslanden de bestaande gewone 
financiële mechanismen aan te passen en flexibeler te maken zodat ze in 
Romanigemeenschappen met financiering kunnen worden gecombineerd, door toegang 
te bieden tot informatie, ondersteuning, capaciteitsopbouw, technische hulp en 
waarborgen tijdens de aanvraagprocedure voor financiering; is van mening dat 
middelen op lokaal niveau vaak het doeltreffendst worden besteed door lokale 
overheden en ngo’s, en verzoekt de Commissie daarom meer middelen rechtstreeks aan 
deze partijen toe te wijzen en lokale vertegenwoordigers uit de Romanigemeenschap bij 
de uitvoering te betrekken; is van oordeel dat flexibelere medefinancieringsvereisten 
moeten worden gehanteerd om maatschappelijke organisaties van mensen met een 
Romani-achtergrond en maatschappelijke organisaties die zich voor deze mensen 
inzetten te ondersteunen, aangezien veel ngo’s, en met name lokale ngo’s, zich geen 
eigen financiële bijdragen kunnen veroorloven, wat de toegang van uit particulier 
initiatief voortgekomen ngo’s tot EU-financiering belemmert; verzoekt de Commissie 
passend te reageren op de bezorgdheid over de steeds kleiner wordende ruimte voor het 
onafhankelijk maatschappelijk middenveld in bepaalde lidstaten; is bezorgd dat de 
uitbraak van het coronavirus mogelijk zal leiden tot bezuinigingen in het programma 
Rechten en waarden in het kader van het MFK 2021-2027, wat negatieve gevolgen zal 
hebben voor maatschappelijke organisaties die de belangen van 
Romanigemeenschappen behartigen en als gevolg waarvan deze gemeenschappen 
minder goed ondersteund zullen worden; verzoekt de Commissie en de lidstaten dit 
risico op doeltreffende wijze aan de orde te stellen;  
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6. verzoekt de lidstaten de financiële steun van de EU aan te vullen om de situatie van 
mensen met een Romani-achtergrond te verbeteren; verzoekt de lidstaten aan te geven 
hoeveel financiering nodig is om de voorgestelde maatregelen voor de inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond uit te voeren en tevens het bedrag door te geven 
dat in de nationale en EU-begrotingen voor deze maatregelen wordt uitgetrokken; 

7. verzoekt de lidstaten in hun regionale en lokale ontwikkelingsstructuren betere 
methoden te hanteren om gemarginaliseerde Romanigemeenschappen in kaart te 
brengen, alsook sterkere financieringsmechanismen om meer gerichte investeringen in 
gemarginaliseerde Romanigemeenschappen mogelijk te maken en een betere inclusie 
van deze gemeenschappen wat de uitvoering van de fondsen betreft om te waarborgen 
dat de toegewezen middelen daadwerkelijk mensen met een Romani-achtergrond 
bereiken, naar behoren worden besteed en niet worden misbruikt;

Verzameling van uitgesplitste gegevens

2

8. vestigt de aandacht op het belang van de systematische verzameling van naar gender en 
leeftijd uitgesplitste gegevens om de behoeften en context te kunnen analyseren, alsook 
op het belang van steun bij het vaststellen van streefcijfers en impactindicatoren om 
optimale resultaten te behalen wat betreft de afstemming van de planning en 
begrotingen, zowel op nationaal als op EU-niveau, op de daadwerkelijke behoeften; 
beklemtoont dat methoden voor contrafeitelijke effectbeoordelingen van belang zijn om 
de kloof tussen de beleidskaders en de tenuitvoerlegging in de praktijk te verminderen; 
herinnert eraan dat voor sommige interventies een cruciale beperking bestaat in de vorm 
van een kloof tussen de ambitie en de mate waarin resultaten kunnen worden geboekt 
met behulp van de bestaande structuur, als gevolg van een gebrek aan op gegevens 
gebaseerde planning, ontoereikende middelen en nieuwe, onvoorziene behoeften;

9. herinnert eraan dat de Rekenkamer in 2016 tot de conclusie kwam dat het toezicht op en 
de beoordeling van de voortgang van de NRIS voor alle bezochte lidstaten redelijk 
problematisch bleken; verzoekt de Commissie innoverende, impactgerichte en op 
gegevens gebaseerde aanpakken te ontwikkelen om zo rechtstreeks een bijdrage te 
leveren aan de volgende generatie programma’s;

10. verzoekt de Commissie samen met de lidstaten te werken aan een gemeenschappelijke 
methodologie voor de verzameling en publicatie van gegevens op het gebied van 
gelijkheid die, in overeenstemming met de EU-richtlijn rassengelijkheid, naar etnische 
afkomst zijn uitgesplitst; benadrukt dat deze gegevens op vrijwillige en anonieme wijze 
moeten worden verzameld in betrokken gemeenschappen zodat, in overeenstemming 
met de desbetreffende nationale rechtskaders en de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming, betrouwbare en vergelijkbare gegevens kunnen worden 
verkregen waarmee empirisch onderbouwd beleid kan worden gevormd om de 
doeltreffendheid van de uitgevoerde strategieën en maatregelen te bevorderen en 
structurele problemen op te sporen;

11. verzoekt de lidstaten alle beschikbare gegevens te gebruiken om benchmarks vast te 
stellen en de ontwikkeling van het beleidsprogramma te helpen sturen; benadrukt dat 
het van wezenlijk belang is een nauwkeuriger profiel van de bevolking met een 
Romani-achtergrond, waaronder die in de kandidaat-lidstaten, en haar behoeften op te 
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stellen; onderstreept dat de richtsnoeren van het FRA in dit verband een cruciale rol 
spelen;

Gelijkwaardige deelname van mensen met een Romani-achtergrond aan 
besluitvormingsprocessen – nationale strategieën voor integratie van de Roma (NRIS)

12. verzoekt de Commissie de gelijkwaardige deelname te waarborgen van 
maatschappelijke organisaties van mensen met een Romani-achtergrond en 
maatschappelijke organisaties die zich voor deze mensen inzetten, deskundigen en leden 
uit alle lagen van de gemeenschap, met inbegrip van degenen die op lokaal en regionaal 
niveau actief zijn, waarbij zowel in beleidsdebatten als bij de besluitvorming de 
overstap moet worden gemaakt van een paternalistische naar een niet-paternalistische 
aanpak en rekening moet worden gehouden met een genderperspectief; verzoekt de 
lidstaten de voorlichting van en opkomst onder kiezers met een Romani-achtergrond te 
bevorderen;

13.  verzoekt de Commissie een EU-taskforce voor Romani-aangelegenheden in het leven 
te roepen om de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond op verschillende 
beleidsterreinen te vergemakkelijken en de positie van deze mensen te versterken door 
op krachtige, waardige, onpartijdige, inclusieve en transparante wijze de 
capaciteitsopbouw van alle bij het beheer en de tenuitvoerlegging van EU- en nationaal 
beleid inzake de Romanigemeenschap betrokken actoren te ondersteunen; vraagt de 
lidstaten hetzelfde te doen bij de vaststelling van hun eigen NRIS voor de periode na 
2020; benadrukt dat lokale en regionale belanghebbenden, met inbegrip van ngo’s, 
activisten, lokale en regionale deskundigen, leden van de gemeenschap en slachtoffers 
van zigeunerhaat, in aanzienlijke mate moeten worden betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op de NRIS en ander openbaar beleid inzake mensen met 
een Romani-achtergrond om ervoor te zorgen dat de deelname van mensen met een 
Romani-achtergrond in het kader van het toekomstige kader en de NRIS een bindende 
gemeenschappelijke kwaliteitsnorm wordt;

14. verzoekt de lidstaten NRIS voor de periode na 2020 te ontwikkelen en deze vergezeld te 
doen gaan van een alomvattend gezamenlijk evaluatiekader en een toereikende, vooraf 
vastgestelde begroting die is opgenomen in de nationale, regionale en lokale 
begrotingen en periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd, en die tevens is afgestemd 
op de behoeften op het gebied van de sociale inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond; benadrukt dat bij de vaststelling van lokale, regionale en nationale 
begrotingen onder meer prioriteit moet worden toegekend aan de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond; vraagt de lidstaten de bestrijding van zigeunerhaat in alle 
facetten van het openbare leven op te nemen in een horizontale aanpak in het kader van 
hun NRIS; verzoekt de Commissie in de landspecifieke aanbevelingen een beoordeling 
op te nemen van de voortgang met betrekking tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen in het kader van de NRIS;

Zigeunerhaat en intersectionele discriminatie

15. wijst nogmaals op het standpunt en de aanbevelingen die zijn uiteengezet in zijn 
resolutie van 25 oktober 2017 over de grondrechtelijke aspecten bij de integratie van 
Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat; verzoekt de Commissie, gezien het feit 
dat er tot dusver niet veel op dit gebied is ondernomen, deze aanbevelingen op te nemen 
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in haar voorstel voor de gelijkheid, inclusie en deelname van mensen met een Romani-
achtergrond voor de periode na 2020, en met name de aanbevelingen die betrekking 
hebben op zigeunerhaat, waarheid en verzoening, aangezien deze ten grondslag liggen 
aan de totstandbrenging van een sterke en inclusieve samenleving; verwerpt 
nadrukkelijk het politieke en populistische discours in het kader waarvan wordt 
gestreefd naar de vaststelling van overheidsbeleid dat tot doel heeft zigeunerhaat aan te 
wakkeren, mensen met een Romani-achtergrond als zondebok aan te wijzen en directe 
en indirecte discriminatie en segregatie aan te moedigen; is van mening dat dergelijke 
politieke acties niet alleen indruisen tegen de nationale grondwetten, maar bovendien 
tegen de grondrechten en fundamentele waarden die in de EU-Verdragen zijn 
verankerd; verzoekt de Commissie daarom onmiddellijk op te treden en een 
inbreukprocedures in te leiden indien het EU-recht dreigt te worden geschonden;

16. vraagt de lidstaten om zigeunerhaat officieel te erkennen als specifieke vorm van 
racisme ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten zigeunerhaat via de belangrijkste gebieden van 
het voorstel voor de periode na 2020 aan te pakken en eist dat er doeltreffende Europese 
en nationale wetgevings- en beleidsmaatregelen worden vastgesteld om dit verschijnsel 
zowel in de lidstaten als in de uitbreidingslanden tegen te gaan; beschouwt de 
bestrijding van racisme als horizontale kwestie waarmee op alle EU-beleidsgebieden, en 
ook in het kader van nieuwe technologieën, rekening moet worden gehouden; verzoekt 
de lidstaten ervoor te zorgen dat nieuwe, door rechtshandhavingsinstanties ontwikkelde 
en gebruikte technologieën niet uitmonden in de discriminatie van etnische 
minderheden; verzoekt de Commissie bij de totstandbrenging en uitvoering van het 
toekomstige beleidskader meer rekening te houden met de werkzaamheden van de 
nationale instanties voor gelijke kansen; verzoekt de Commissie voorts ter bestrijding 
van zigeunerhaat sterkere synergieën tot stand te brengen tussen de nationale instanties 
voor gelijke kansen en nationale contactpunten voor de integratie van de Roma; 
verzoekt de lidstaten de daadwerkelijke onafhankelijkheid en het mandaat van, alsook 
de nodige middelen voor de instanties voor gelijke kansen te waarborgen zodat de 
desbetreffende instanties hun taken kunnen vervullen, die erin bestaan de grondrechten, 
ook die van mensen met een Romani-achtergrond, te bevorderen en te beschermen; is 
van mening dat de instanties voor gelijke kansen de juiste instellingen zijn voor de 
verzameling van gegevens en het in kaart brengen van tendensen met betrekking tot 
zigeunerhaat, en bij uitstek geschikt zijn om deze informatie naar Europees niveau te 
tillen;

18. verzoekt de lidstaten de gelijkwaardige toegang van mensen met een Romani-
achtergrond tot de rechter en hun gelijkheid voor de wet te waarborgen; vraagt de 
lidstaten mensen met een Romani-achtergrond te beschermen tegen de bedreigingen van 
extreem-rechtse groeperingen, onderzoek te doen naar meldingen van mishandeling 
door de politie en ervoor te zorgen dat mensen met een Romani-achtergrond in 
wetshandhavingsinstanties en bij veiligheidsdiensten kunnen werken;

19. spoort de lidstaten aan richtsnoeren vast te stellen en opleidingen voor de 
politiediensten te ontwikkelen om de onevenredige criminalisering van mensen met een 
Romani-achtergrond tegen te gaan, alsook etnische profilering, buitensporige arrestatie- 
en zoekprocedures, ongegronde invallen in Romaninederzettingen, willekeurige 
beslaglegging op en vernieling van eigendommen, gebruik van buitensporig geweld bij 
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arrestaties, mishandeling, bedreiging, vernedering, lichamelijk geweld, ontzegging van 
rechten tijdens verhoor en inhechtenisneming door de politie, en te zwak politieoptreden 
bij misdrijven ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond, waarbij vaak 
weinig of geen bijstand of bescherming wordt geboden (bijvoorbeeld in gevallen van 
mensenhandel en huishoudelijk geweld) en evenmin onderzoek wordt ingesteld naar 
door deze mensen gemelde misdrijven (in het bijzonder haatmisdrijven); vraagt de 
lidstaten erop toe te zien dat in dergelijke gevallen grondig onderzoek wordt gedaan 
door de bevoegde instanties; verzoekt de lidstaten passende corrigerende maatregelen te 
treffen;

20. is verheugd over de verklaringen van de Raad van Europa dat haatzaaiende taal op het 
internet noopt tot nadenken en tot aanvullende maatregelen voor het reguleren van dit 
verschijnsel en het vinden van nieuwe manieren om het te bestrijden, bijvoorbeeld door 
een tegengeluid te bieden en factchecktechnologieën in te zetten;

21. vraagt de lidstaten toe te zien op de doeltreffende, praktische tenuitvoerlegging en 
handhaving van de richtlijn rassengelijkheid, alsook op de doeltreffende handhaving 
van het kaderbesluit betreffende racisme en vreemdelingenhaat om het hardnekkige 
verschijnsel van zigeunerhaat te bestrijden; verzoekt de Raad nogmaals de 
onderhandelingen over de horizontale antidiscriminatierichtlijn weer op gang te 
brengen, aangezien de verwezenlijking van gelijkheid in de EU hiervan afhangt; 

22. vraagt de lidstaten voorts hun inspanningen ter bestrijding van discriminatie, 
haatzaaiende taal en haatmisdrijven, met name wat betreft het toezicht op en de 
(juridische) bijstand aan slachtoffers met een Romani-achtergrond, in het kader van de 
nationale en Europese antidiscriminatiewetgeving te intensiveren;

23. herinnert de lidstaten eraan dat zij uit hoofde van de richtlijn rassengelijkheid een 
gespecialiseerde instantie moeten aanwijzen voor de bevordering van de gelijke 
behandeling van iedereen, zonder discriminatie op grond van ras of etnische afkomst; 

24. meent dat de EU en de lidstaten actie moeten ondernemen met betrekking tot de situatie 
en de rechten van personen in de EU die zich op het snijvlak tussen verschillende 
discriminatiegronden bevinden, zoals, in het bijzonder, vrouwen, LGBTI-personen en 
mensen met een beperking;

25. wijst erop dat de media een cruciale rol spelen bij het terugdringen van opvattingen en 
houdingen die getuigen van zigeunerhaat via niet-discriminerende berichtgeving over 
minderheden;

Gezondheid

26. verzoekt de lidstaten maatregelen vast te stellen om de toegang van mensen met een 
Romani-achtergrond, en met name die van vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met 
een beperking, tot hoogwaardige, betaalbare preventieve en curatieve gezondheidszorg, 
met inbegrip van seksuele- en reproductieve-gezondheidsdiensten, te verbeteren; wijst 
er nogmaals op dat betere toegang tot gezondheidsdiensten in dit verband van wezenlijk 
belang is en dat niet alleen de fysieke toegang moet worden bevorderd, maar ook korte 
metten moet worden gemaakt met immateriële belemmeringen zoals vooroordelen en 
racisme;
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27. vraagt de lidstaten genoeg financiële middelen uit te trekken voor de verbetering van de 
algemene gezondheid van Romanigemeenschappen door middel van gezondheids- en 
seksuele voorlichting, mobiel bevolkingsonderzoek in gesegregeerde gebieden, 
voorlichtingscampagnes over preventie, en opleidingen voor gezondheidswerkers en 
maatschappelijk werkers over diversiteit, zodat de zorgstelsels in de EU beter op dit 
thema kunnen worden afgestemd; 

28. veroordeelt met klem de etnische segregatie van vrouwen met een Romani-achtergrond 
in kraamklinieken; verzoekt de lidstaten onverwijld alle vormen van etnische segregatie 
in zorginstellingen, met inbegrip van kraamklinieken, te verbieden;

29. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen sterilisatie en 
sterilisatie onder dwang daadwerkelijk en tijdig schadeloos worden gesteld, onder meer 
door robuuste vergoedingsregelingen vast te stellen;

Gelijke en billijke toegang tot onderwijs – de kunst, taal en cultuur van de 
Romanigemeenschap

30. verzoekt de Commissie nieuwe financieringsinstrumenten of subprogramma’s te 
ontwikkelen ter aanvulling van de maatregelen van de lidstaten voor gerichte, op de 
doelgroep afgestemde steun voor hoogwaardig onderwijs voor leerlingen van drie jaar 
en ouder met een Romani-achtergrond die zeer arm zijn en geen toegang hebben tot de 
bestaande en toekomstige financieringsinitiatieven van de EU op het gebied van 
onderwijs en sociale inclusie, zoals het Erasmus+-programma, de kindergarantie en het 
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+);

31. merkt op dat in de afgelopen jaren in sommige lidstaten slechts beperkte vooruitgang is 
geboekt op het gebied van onderwijs aan sociaal achtergestelde kinderen met een 
Romani-achtergrond, met name door een gebrek aan politieke wil en door zigeunerhaat, 
waardoor de kloof tussen leerlingen en studenten met een Romani-achtergrond en 
leerlingen en studenten met een andere achtergrond wat betreft hun onderwijsresultaten 
nog altijd groot is; wijst erop dat het essentieel is dat kinderen met een Romani-
achtergrond een gelijkwaardige uitgangspositie hebben om de overdracht van armoede 
van generatie op generatie te doorbreken; verzoekt de lidstaten een holistische aanpak te 
hanteren die alle beleidsterreinen omvat, en het onderwijs aan kinderen met een 
Romani-achtergrond hoog op de agenda van de regeringen te plaatsen;

32. beveelt aan dat het onderwijs aan kwetsbare leerlingen met een Romani-achtergrond zo 
vroeg mogelijk begint, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke 
omstandigheden in de verschillende lidstaten, en dat deze leerlingen worden toegelaten 
tot gelijkwaardige, betaalbare, toegankelijke en inclusieve instellingen voor voor- en 
vroegschoolse opvang en onderwijs en kinderopvang; dringt er bij de lidstaten op aan 
om strategieën en programma’s te ontwikkelen en uit te voeren om de toegang van 
kinderen met een Romani-achtergrond tot kinderopvang, scholen en universiteiten te 
bevorderen, hetgeen een voorwaarde is voor hun persoonlijke en loopbaanontwikkeling, 
herinnert eraan dat extracurriculaire activiteiten zoals sport- en artistieke activiteiten een 
uitstekende manier zijn om voor inclusie te zorgen;

33. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor toereikende financiële middelen 
voor ngo’s die dergelijke activiteiten aanbieden, aangezien deze activiteiten van 
essentieel belang zijn voor het scheppen van een omgeving waarin en voorwaarden 
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waaronder kinderen ongeacht hun achtergrond gelijke kansen hebben; is van oordeel dat 
ook de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten in dit opzicht van cruciaal 
belang is;

34. is zeer bezorgd over de hoge mate van segregatie van kinderen met een Romani-
achtergrond op scholen en over de discriminerende praktijk waarbij kinderen met een 
Romani-achtergrond naar scholen voor kinderen met een geestelijke beperking worden 
gestuurd, die in sommige lidstaten tot op de dag van vandaag wordt toegepast; dringt er 
bij de betreffende lidstaten op aan een eind te maken aan dergelijke praktijken 
overeenkomstig de toepasselijke antidiscriminatiewetgeving; verzoekt de lidstaten 
prioriteit toe te kennen aan maatregelen ter uitbanning van alle vormen van segregatie 
van leerlingen met een Romani-achtergrond op scholen en in klassen, overeenkomstig 
de aanbeveling van de Raad van 2013, door een brede reeks maatregelen in te voeren 
om lokale belanghebbenden, en met name ouders en kinderen met een Romani-
achtergrond, evenals gemeenschapsorganisaties, actief bij de kwestie te betrekken, en 
door bewustmakingscampagnes op te zetten;

35. vraagt de lidstaten erop toe te zien dat alle scholen en schoolinspecties hun juridische 
verplichting tot desegregatie van scholen nakomen en zich ertoe verbinden ieder jaar 
een overzicht te maken en te publiceren van de situatie betreffende segregatie op 
scholen op alle niveaus; verzoekt de lidstaten er voorts voor te zorgen dat de partijen die 
hun verplichtingen niet nakomen worden bestraft; vraagt de lidstaten goede praktijken 
uit te wisselen, zoals het oprichten van een ministeriële commissie voor desegregatie en 
het voorzien van deze commissie van toereikende capaciteit en middelen om scholen 
die tot desegregatie willen overgaan te ondersteunen en partijen die in overtreding zijn 
te bestraffen; herinnert eraan dat de Commissie tegen drie lidstaten een 
inbreukprocedure heeft ingeleid in verband met de segregatie van kinderen met een 
Romani-achtergrond; is van mening dat er ondanks de inspanningen van de Commissie 
in de afgelopen jaren geen vooruitgang is geboekt; verzoekt de Commissie daarom 
aanvullende maatregelen te treffen en deze zaken zo nodig naar het Hof van Justitie van 
de Europese Unie te verwijzen; 

36.  wijst er nogmaals op dat het dringend noodzakelijk is om ouders met een Romani-
achtergrond bij ieder stadium van het onderwijs van hun kinderen te betrekken; dringt er 
bij de lidstaten op aan om programma’s te ontwikkelen die gericht zijn op het betrekken 
van ouders met een Romani-achtergrond bij het onderwijs aan en de pedagogische en 
persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen; benadrukt dat het vermogen van de 
lidstaten om ouders met een Romani-achtergrond hierbij te betrekken sterk afhangt van 
meerdere maatschappelijke en economische factoren; vraagt dat aan gezinnen met een 
Romani-achtergrond die kampen met economische, sociale, medische en 
huisvestingsproblemen bijzondere steun wordt verleend op het gebied van gezondheid, 
schoolmaaltijden en kleding; meent dat er nieuwe mogelijkheden moeten worden 
gecreëerd voor kinderen die voortijdig van school zijn gegaan, analfabeet zijn en niet 
over de basisvaardigheden beschikken, zodat zij hun opleiding kunnen voortzetten; 
verzoekt de lidstaten hiertoe ten volle gebruik te maken van het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen (FEAD); 

37. verzoekt de lidstaten gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs voor kinderen met een 
Romani-achtergrond te waarborgen, onder meer in de vorm van ervaringsgericht 
onderwijs en mogelijkheden voor een leven lang leren; vraagt de lidstaten ervoor te 
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zorgen dat in reguliere onderwijsprogramma’s en in de media structureel aandacht 
wordt besteed aan de eerbiediging van diversiteit, intercultureel begrip en de 
mensenrechten, en dat de thema’s mensenrechten, leiderschap en democratisch 
burgerschap, evenals de geschiedenis van de Romanigemeenschap, in de 
schoolcurricula worden opgenomen; vraagt de lidstaten bovendien universitaire EU-
programma’s voor jongeren met een Romani-achtergrond op Europees niveau onder de 
aandacht te brengen en uit te breiden;

38. verzoekt de lidstaten wetten en beleidsmaatregelen vast te stellen die gericht zijn op het 
vergoeden van alle kinderen met een Romani-achtergrond die verkeerd zijn 
gediagnosticeerd en naar scholen voor kinderen met een beperking zijn gestuurd of op 
basis van hun etnische afkomst in voor kinderen met een Romani-achtergrond 
voorbehouden klassen en scholen zijn geplaatst, en bijgevolg verstoken zijn van hun 
grondrechten en kansen op hoogwaardig onderwijs en een goede baan; 

39. is van mening dat het actieve gebruik van informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) en -methoden sinds de uitbraak van het coronavirus noodzakelijk is geworden; 
beklemtoont niettemin dat de pandemie heeft laten zien dat de Romanigemeenschap niet 
goed genoeg op de digitale overgang is voorbereid, aangezien veel gezinnen en de 
scholen niet over geschikte ICT-apparatuur en -vaardigheden beschikken en zich vaak 
geen elektriciteit en/of internet kunnen veroorloven; is van oordeel dat het bezit van 
ICT-apparatuur van cruciaal belang is voor digitaal onderwijs en verzoekt de 
Commissie daarom met klem een pool van ICT-apparatuur tot stand te brengen en de 
apparatuur onder de kwetsbaarste gezinnen en kinderen te verdelen, zodat zij over de 
basismiddelen beschikken om onderwijs op afstand te volgen en klaar zijn voor het 
digitale tijdperk; meent dat internettoegang en ICT-vaardigheden in het opkomende 
digitale tijdperk voor alle burgers onmisbaar zijn en daarmee ook van essentieel belang 
zijn voor de versterking van de positie van mensen met een Romani-achtergrond; 
verzoekt de Commissie daarom bepalingen betreffende internettoegang op te nemen in 
het voorstel voor de periode na 2020; vraagt de lidstaten ICT-vaardigheden aan hun 
schoolcurricula toe te voegen en te investeren in programma’s voor digitale 
geletterdheid ter ondersteuning, vanaf jonge leeftijd, van kinderen met een Romani-
achtergrond;

40.  verzoekt de lidstaten de taal, cultuur en geschiedenis van de Romanigemeenschap te 
bevorderen in schoolcurricula, musea en andere culturele en historische verbanden, en 
de bijdrage van de cultuur van de gemeenschap aan het Europees erfgoed te erkennen; 
verzoekt de lidstaten met samenhangende, consequente maatregelen te komen en deze 
gepaard te laten gaan met passende begrotingen om de kunst en cultuur van de 
Romanigemeenschap te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen, om het materieel 
en immaterieel erfgoed van de traditionele Romanicultuur te onderzoeken en in stand te 
houden, en om traditionele ambachten in ere te herstellen en te stimuleren;

Hoogwaardige en betaalbare huisvesting – milieurechtvaardigheid

41. beklemtoont dat huisvesting geen “hulpbron” is, maar een eerste levensbehoefte, en dat 
mensen zonder een huis noch volledig aan de samenleving kunnen deelnemen, noch hun 
grondrechten kunnen genieten; verzoekt de Commissie en de lidstaten in hun beleid de 
aanbevelingen uit het verslag van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad 
van Europa getiteld “The right to affordable housing: Europe’s neglected duty” op te 
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nemen, en in het bijzonder aan de aanbeveling dat alle lidstaten onverwijld toezeggen 
zich te zullen houden aan artikel 31 van het herziene Europees Sociaal Handvest over 
het recht op huisvesting, en meer te investeren in sociale en betaalbare woningen om 
een eind te maken aan buitensporige huisvestingskosten, zeker voor gemarginaliseerde 
groepen;

42. spoort de lidstaten ten zeerste aan erop toe te zien dat mensen met een Romani-
achtergrond naar behoren staan ingeschreven op basis van identiteitsdocumenten en een 
geboorteakte, en dat ook hun bezittingen (grond en huis) naar behoren zijn 
geregistreerd, en vraagt de lidstaten in de toekomst tevens te zorgen voor flexibelere 
juridische en administratieve procedures;

43. vraagt de lidstaten de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor mensen met een 
Romani-achtergrond in overvolle woningen en onmenselijke leefomstandigheden tot 
een minimum te beperken door hun informele nederzettingen te legaliseren, te 
investeren in de infrastructuur en betere huisvesting van recentelijk gelegaliseerde 
informele nederzettingen;  

44. verzoekt de lidstaten een omvattend mechanisme vast te stellen om ervoor te zorgen dat 
de discriminatie van en misstanden ten aanzien van mensen met een Romani-
achtergrond op het gebied van huisvesting worden voorkomen en bestraft, en om het 
probleem van dak- en thuisloosheid aan te pakken en voldoende passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor reizende mensen met een Romani-
achtergrond; verzoekt de lidstaten de gedwongen uitzetting van mensen met een 
Romani-achtergrond in het vervolg te voorkomen door ervoor te zorgen dat uitzetting 
altijd met volledige inachtneming van de internationale, EU- en nationale wetgeving 
gebeurt; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de betrokken personen tijdig in 
kennis worden gesteld en naar behoren worden geïnformeerd, en wijst erop dat mensen 
alleen mogen worden uitgezet mits alternatieve betaalbare, hoogwaardige 
standaardhuisvesting kan worden aangeboden in niet-gesegregeerde wijken met toegang 
tot openbare diensten; benadrukt dat er een dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen om de segregatie op te heffen; vraagt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en wijst op het feit dat een geografisch isolement en 
segregatie op het gebied van huisvesting leden van etnische minderheden belemmeren 
fatsoenlijke banen te vinden, ongeacht hun kwalificaties; merkt op dat het vinden van 
oplossingen voor uitzettingen door de inzet van verschillende instellingen van cruciaal 
belang is, en dat maatregelen op het gebied van huisvesting voor mensen met een 
Romani-achtergrond deel moeten uitmaken van bredere nationale activiteiten en 
wetgevingsinitiatieven gericht op sociale huisvesting of steunprogramma’s;

45.  herinnert eraan dat de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus met name de meest 
behoeftigen in de EU treffen, waaronder Romanigemeenschappen, en betreurt het feit 
dat deze gemeenschappen als gevolg van de COVID-19-pandemie nog sterker worden 
gediscrimineerd en gemarginaliseerd; verzoekt de lidstaten in het kader van de COVID-
19-crisis met spoed maatregelen vast te stellen om het gebrek aan water, degelijke 
sanitaire voorzieningen, elektriciteit en de nodige infrastructuur in arme 
Romanigemeenschappen aan te pakken; verzoekt de lidstaten volledig rekening te 
houden met Romanigemeenschappen bij het vaststellen van desinfectiemaatregelen, het 
afsluiten van nutsvoorzieningen tijdens de pandemie te verbieden, te overwegen 
subsidies voor verbruikskosten te verstrekken voor de meest kwetsbare mensen en de 
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mensen die inkomensverlies hebben geleden, of de betalingen op te schorten tot het 
einde van de periode van het herstelplan, financiële steun te verlenen aan alleenstaande 
ouders/moeders voor kinderopvang, huur en andere huishoudelijke uitgaven om de 
financiële lasten te verlichten, vooral gezien het huidige banenverlies;

46. pleit voor de EU-brede tenuitvoerlegging van het Verdrag van Aarhus, waarin 
milieurechten en mensenrechten aan elkaar worden gekoppeld; beveelt aan dat 
milieuonrechtvaardigheden worden opgenomen in het voorstel voor de periode na 2020 
en verzoekt de Commissie de verschillende vormen van milieuonrechtvaardigheid aan 
te pakken;

Vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond

47. beklemtoont dat prioriteit moet worden toegekend aan een genderperspectief en 
genderbewust beleid, en dat geweld (met inbegrip van mensenhandel) moet worden 
bestreden; verzoekt de lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben 
geratificeerd met klem dit onverwijld te doen; merkt op dat in toekomstig beleid 
rekening moet worden gehouden met deze verschillen en dat hierop moet worden 
ingespeeld in de vorm van specifieke interventies en speciale vormen van steun voor 
vrouwen met een Romani-achtergrond; benadrukt dat vrouwen en meisjes met een 
Romani-achtergrond vaak kampen met meervoudige discriminatie en dat met het oog op 
de versterking van hun positie in specifieke maatregelen moet worden voorzien;  

48. vraagt de regeringen van de lidstaten, de lokale overheden en, in voorkomend geval, de 
instellingen van de EU vrouwen met een Romani-achtergrond via vrouwenorganisaties 
en belanghebbenden te betrekken bij de voorbereiding, tenuitvoerlegging, beoordeling 
en monitoring van de NRIS, en gendergelijkheidsorganen, vrouwenrechtenorganisaties 
en strategieën voor sociale inclusie aan elkaar te koppelen om het vertrouwen van 
gemeenschappen te winnen en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de 
plaatselijke situatie;

49. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat in hun NRIS een speciaal hoofdstuk over 
vrouwenrechten en gendergelijkheid wordt opgenomen en dat elke sectie daarvan 
gendermainstreamingmaatregelen omvat die gericht zijn op de bevordering van 
vrouwenrechten en het gendergelijkheidsperspectief, met name wat de toewijzing van 
middelen betreft, in overeenstemming met de conclusies van de Raad met betrekking tot 
een EU-kader voor de NRIS, waarin erop wordt aangedrongen dat in alle 
beleidsmaatregelen en acties ter bevordering van de integratie van mensen met een 
Romani-achtergrond een genderperspectief wordt opgenomen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten na te gaan of beleidsmaatregelen de gewenste verbeteringen voor 
vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond opleveren, en actie te ondernemen 
indien er te weinig vooruitgang wordt geboekt; 

50. verzoekt de lidstaten maatregelen vast te stellen om vrouwen met een Romani-
achtergrond te helpen hun volledige potentieel te verwezenlijken als onafhankelijke, 
zelfverzekerde en geëmancipeerde actieve burgers; vraagt de lidstaten de verplichte 
voorzieningen voor gezondheids- en schoolbemiddeling uit te breiden naar alle 
Romanigemeenschappen en ervoor te zorgen dat er één bemiddelaar per 
vijfhonderd mensen beschikbaar is; vraagt bovendien dat deze voorzieningen passende 
financiering en ondersteuning ontvangen, zodat de bemiddelaars een centralere rol 
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kunnen spelen in het inclusieproces;

51. verzoekt de Commissie en de lidstaten vrouwen en meisjes met een Romani-
achtergrond uitdrukkelijker in arbeidsmarktbeleid alsook in de jongerengarantie op te 
nemen;

52. verzoekt de Commissie en de lidstaten te waarborgen dat de grondrechten van vrouwen 
en kinderen met een Romani-achtergrond worden geëerbiedigd en er, onder meer met 
behulp van bewustmakingscampagnes, voor te zorgen dat vrouwen en meisjes met een 
Romani-achtergrond hun rechten uit hoofde van de bestaande nationale wetgeving 
inzake gendergelijkheid en discriminatie kennen; vraagt de Commissie en de lidstaten 
voorts door te gaan met het bestrijden van patriarchale en seksistische tradities;

Hoogwaardige diensten voor arbeidsvoorziening

53. verzoekt de lidstaten te zorgen voor hoogwaardige diensten voor arbeidsvoorziening 
voor jongeren met een Romani-achtergrond, met inbegrip van NEET’s en zeer arme 
jongeren; 

54. vraagt de Commissie om een mededeling uit te brengen betreffende de richtsnoeren en 
normen voor een wervingsbeleid zonder enige vorm van discriminatie voor lidstaten en 
werkgevers, met inbegrip van aanbevelingen voor de vaststelling van 
gelijkheidsplannen op bedrijfsniveau en in sectorale collectieve overeenkomsten en de 
inzet van diversiteitswerkgroepen op de werkplek, onder meer gericht op het aanpakken 
van stereotypen, vooroordelen en negatieve opvattingen, en het tegengaan van 
discriminatie bij werving, promotie, beloning en de toegang tot opleiding; benadrukt dat 
deze actieplannen ter bevordering van de gelijkheid ook moeten worden ingezet voor 
het stimuleren van etnische en culturele diversiteit op de werkplek, het ontwikkelen van 
interne voorschriften tegen racisme en de daarmee samenhangende discriminatie en 
intimidatie op de werkplek, voor het monitoren en herzien van het wervingsbeleid, de 
loopbaanontwikkeling en het behoud van personeel in het kader van gelijkheid, teneinde 
directe of indirecte discriminerende praktijken te identificeren, en benadrukt dat 
corrigerende maatregelen dienen te worden vastgesteld om ongelijkheden op deze 
gebieden te beperken en dat hiertoe gegevens betreffende gelijkheid moeten worden 
verzameld, waarbij de normen voor privacy en de grondrechten moeten worden 
geëerbiedigd;

55. benadrukt dat de meest kritieke punten die moeten worden aangepakt op het gebied van 
werkgelegenheid voor mensen met een Romani-achtergrond bestaan uit de 
doeltreffende overgang van school naar de open arbeidsmarkt; benadrukt het belang van 
het aanpakken van verschillende vormen van zwart werk en van discriminatie door 
werkgevers, alsmede van het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;

56. verzoekt de Commissie aan haar verbintenis te voldoen om een actieplan vast te stellen 
voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en de integratie van 
mensen met een Romani-achtergrond als indicator op te nemen in het sociaal scorebord; 
spoort de Commissie en de lidstaten aan om de toegang van mensen met een Romani-
achtergrond tot fatsoenlijke banen en billijke lonen en arbeidsomstandigheden te 
waarborgen, en te verzekeren dat de socialebeschermingsstelsels en sociale diensten 
toereikend en toegankelijk zijn voor en worden gebruikt door alle potentiële 
begunstigden, met inbegrip van universele gezondheidszorg, vrij van discriminatie, een 



RR\1212515NL.docx 31/64 PE650.654v04-00

NL

minimuminkomen en pensioenrechten;

°

° °

57. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten, de subnationale 
parlementen en raden van de lidstaten en kandidaat-lidstaten, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking 
in Europa, het Europees Comité van de Regio’s, de Raad van de Europa en de 
Verenigde Naties.



PE650.654v04-00 32/64 RR\1212515NL.docx

NL

29.6.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van 
een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa
(2020/2011(INI))

Rapporteur voor advies (*): Tomáš Zdechovský

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) de Unie bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en 
optreden rekening houdt 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 alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de menselijke gezondheid;

B. overwegende dat de vaststelling van de Europese pijler van sociale rechten van 
essentieel belang is voor het bevorderen van de sociale rechten van mensen die deel 
uitmaken van gemarginaliseerde groepen, zoals mensen met een Romani-achtergrond;

C. overwegende dat we zeer verheugd zijn over de verbintenis van de Commissie om voor 
de periode na 2020 een versterkt strategisch EU-kader te ontwikkelen ten behoeve van 
de gelijke behandeling van de Roma, sociale en economische rechtvaardigheid en de 
bestrijding van zigeunerhaat;

D. overwegende dat de Roma de grootste etnische minderheid in Europa vormen en er 
ongeveer 6 miljoen Roma in de EU wonen, met een grote etnische maar ook sociaal-
economische verscheidenheid, en te maken hebben met meervoudige discriminatie; 
overwegende dat ongeveer 80 % van de Roma onder de armoederisicodrempel van zijn 
land leeft; overwegende dat 43 % van de Roma (56 % van de mannen en 29 % van de 
vrouwen) enige vorm van betaalt werk heeft, vergeleken met het Europees gemiddelde 
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van 70 % in 20151; overwegende dat 50 % van de Roma in de leeftijd van 6 tot 24 jaar 
niet naar school gaat en overwegende dat 63 % van de jonge Roma (16 tot 24 jaar oud) 
geen onderwijs of opleiding volgt en evenmin een baan heeft (NEET’s), vergeleken met 
het EU gemiddelde van 12 %2; overwegende het groeiende aandeel NEET’s onder de 
Roma een punt was waarop de situatie in 2016 was verslechterd ten opzichte van 20113;

E. overwegende dat gendergelijkheid en de situatie van Romakinderen en -jongeren twee 
belangrijke domeinen met betrekking tot de integratie en inclusie van de Roma 
betreffen die zowel op Europees niveau als op het niveau van de lidstaten onvoldoende 
aan bod komen4; overwegende dat een groot deel van de Romavrouwen zich in een 
onzekere situatie bevindt en bijzonder kwetsbaar is als gevolg van intersectionele 
discriminatie; overwegende dat de gelijkheid van vrouwen en mannen op alle gebieden 
moet worden gewaarborgd en bevorderd, onder meer waar het de participatie op de 
arbeidsmarkt, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, lonen, het verwerven van 
kwalificaties, loopbaanveranderingen, -vooruitzichten en -ontwikkeling betreft;

F. overwegende dat de leefomstandigheden van Roma, hun onderwijsniveau en hun 
gezondheidstoestand bepalend zijn voor hun sociaal-economische status en hun status 
op de arbeidsmarkt; overwegende dat Roma vaak te maken hebben met een vicieuze 
cirkel van armoede, uitsluiting, lage opleidingsniveaus en lage kwalificaties, waardoor 
zij geen stabiel werk kunnen vinden omdat zij niet aan de functievereisten voldoen; 
overwegende dat de aanhoudende sociaal-economische verschillen, de ongelijkheid op 
gezondheidsniveau en de verschillende vormen van discriminatie, met inbegrip van 
zigeunerhaat en leeftijdsdiscriminatie, ertoe leiden dat de Roma, in het bijzonder de 
ouderen, zich in een uiterst kwetsbare positie bevinden;

G. overwegende dat de bestrijding van de structurele discriminatie van de Roma, onder 
meer op de prioritaire gebieden onderwijs, werkgelegenheid, toegang tot 
gezondheidszorg en huisvesting, en het in hoge mate bevorderen van hun sociaal-
economische status, afhankelijk zijn van het sociaal en cultureel kapitaal van regio’s 
met Romagemeenschappen en van de langetermijnaanpak door diverse 
belanghebbenden gericht op de integratie van de Roma, waarbij de Roma zelf bij iedere 
fase van het proces actief moeten worden betrokken;

H. overwegende dat het verzamelen van gegevens betreffende gelijkheid betrekking heeft 
op alle soorten opgesplitste gegevens die worden gebruikt om de relatieve situatie te 
beoordelen van specifieke groepen die risico lopen op discriminatie, teneinde 
overheidsbeleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan het bevorderen van de gelijkheid, 
alsook om de tenuitvoerlegging van dat beleid te evalueren, en wordt gevoerd op basis 
van bewijs in plaats van veronderstellingen; overwegende dat het verzamelen van die 
gegevens (gegevens waaruit de etnische afkomst of geloofsovertuiging blijkt) de 
uitdrukkelijke toestemming van de persoon vereist van wie de gegevens worden 
verzameld, en vaak controversieel is; overwegende dat er een duidelijk verbod rust op 

1 Verslag van de Commissie van 5 september 2019 over de uitvoering van de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma (COM(2019)0406), blz. 3.
2 COM(2019)0406, blz. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS (SWD(2019) 320 final), PART 1/2, 
blz. 18.
4 Deskundigenverslagen inzake de toekomstgerichte aspecten van de evaluatie van het EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van de Roma, “Considering the diversity of the Roma population in a post-
2020 EU-initiative for Roma equality and inclusion”, januari 2020, blz. 16.
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profilering op basis van ras of etniciteit waarbij mensen zonder hun toestemming te 
hebben gegeven worden geïdentificeerd aan de hand van de waarnemingen van derden 
of aan de hand van generalisaties op basis van ras, etniciteit, geloof of nationale 
afkomst;

I. overwegende dat personen die deel uitmaken van minderheidsgroepen nog altijd 
worden gediscrimineerd bij het solliciteren naar banen, en dat zij zelfs na het vinden van 
werk worden geconfronteerd met ongelijke behandeling; overwegende dat dit onder 
meer blijkt uit lagere lonen, een gebrek aan loopbaanperspectieven, onzekere en 
moeilijke arbeidsomstandigheden, kleverige vloeren en glazen plafonds, intimidatie en 
ontslag op ondeugdelijke gronden; overwegende dat etnische minderheden meer risico 
lopen op slechtere toegang tot arbeidsrechten en -bescherming; overwegende dat 
etnische afkomst ook aanleiding lijkt te geven tot intimidatie op de werkplek en 
loopbaanontwikkeling ernstig in de weg lijkt te staan;

J. overwegende dat de meerderheid van de Romagemeenschappen, vooral in Midden- en 
Oost-Europa, in gesegregeerde nederzettingen woont, vaak in gebieden met een hoge 
mate van milieuaantasting, in de marge van de samenleving en waar zij te maken 
krijgen met ruimtelijke segregatie, slechte omstandigheden en armoede die van 
generatie op generatie wordt doorgegeven; overwegende dat volgens het verslag van de 
Commissie van 5 september over de uitvoering van de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma (COM(2019)0406) een derde van de Romahuishoudens geen 
toegang tot kraanwater heeft, iets meer dan de helft over een doorspoeltoilet of douche 
binnenshuis beschikt en in 2016 78 % van de Roma in overvolle woningen woonde; 
overwegende dat een op de tien Roma in een woning zonder elektriciteit woont; 
overwegende dat de beschikbare gegevens en resultaatindicatoren uit representatieve 
enquêtes uit negen lidstaten erop duiden dat de situatie met betrekking tot huisvesting 
tussen 2011 en 2016 grotendeels onveranderd is gebleven, met slechts een klein aantal 
verbeteringen in enkele lidstaten wat de toegang tot water en basisvoorzieningen betreft;

K. overwegende dat ruimtelijke segregatie nog steeds een van de grootste uitdagingen 
vormt op het gebied van huisvesting; overwegende dat 43 % van de Roma bij het huren 
of kopen van een woonruimte wordt gediscrimineerd en niet voldoende op de hoogte is 
van zijn rechten op het gebied van gelijkheid5; overwegende dat het ontbreken van 
persoonlijke documenten zoals geboorteakten en identiteitskaarten een belemmering 
vormt voor de toegang tot huisvesting, openbare diensten of essentiële 
ondersteuningsdiensten van de overheid;

L. overwegende dat de moeilijkheden voor Roma zijn toegenomen door de COVID-19-
crisis, aangezien de Romabevolking, en Romavrouwen in het bijzonder, is getroffen 
door de economische en maatschappelijke gevolgen van de crisis, die de bestaande 
ongelijkheden op alle prioritaire gebieden met betrekking tot de integratie van de Roma 
groter maken; overwegende dat de Roma een enorm risico lopen om de nadelige 
gevolgen van de COVID-19-crisis te ondervinden, en beperkte toegang zullen hebben 
tot gezondheidszorg, onderwijs, sociale uitkeringen – met inbegrip van 
werkloosheidsuitkeringen – of andere maatregelen gericht op het beperken van de 
gevolgen van het coronavirus;

M. overwegende dat de gebrekkige vervoersinfrastructuur en het gebrek aan openbare 

5 COM(2019)0406.



RR\1212515NL.docx 35/64 PE650.654v04-00

NL

administratieve instanties en diensten, met name onderwijsinstellingen van goede 
kwaliteit en gezondheidsvoorzieningen, de regionale verschillen en de gettovorming 
verergeren;

1. wijst erop dat de Roma een van de grootste minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste armoedecijfers, de meeste structurele discriminatie en de 
grootste sociale uitsluiting, en waarvan de grondrechten, vooral de economische en 
sociale rechten, niet worden geëerbiedigd; betreurt het feit dat ondanks de economische 
welvaart in de EU, het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma (National Roma Integration Strategies – NRIS), het cohesiefonds en de 
maatregelen die gedurende het afgelopen decennium zijn genomen in verband met de 
sociale insluiting van de Roma, de algehele situatie van de Roma in de EU is 
gestagneerd en op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en 
gezondheidszorg slechts beperkte vooruitging is geboekt; verzoekt de lokale autoriteiten 
en regeringen de NRIS doeltreffend uit te voeren; verzoekt de Commissie het goede 
voorbeeld te geven en een mainstreamingbeleid voor Roma in te voeren op alle niveaus 
van haar beleid, programma’s en projecten teneinde discriminatie te voorkomen en de 
inclusie van Roma in onze samenlevingen in gang te helpen zetten; verzoekt de 
Commissie een intersectionele aanpak van de NRIS toe te passen met de medewerking 
van diverse belanghebbenden, waarbij ook de Roma actief worden betrokken, van de 
voorbereiding tot en met de uitvoering;

2. verzoekt de Commissie bindende doelstellingen, maatregelen en streefwaarden voor de 
lidstaten vast te stellen, alsook een duidelijke tijdsplanning en duidelijke en bindende 
vereisten met betrekking tot de voortgang, evenals indicatoren om succes te meten en 
adequate financiering voor de uitvoering van het volgende EU-kader voor de NRIS; 
verzoekt de lokale autoriteiten en overheden de uitvoering van de NRIS als prioriteit 
aan te merken;

3. herinnert aan zijn resolutie van 12 februari 2019 over de behoefte aan een versterkt 
strategisch EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de 
periode na 2020 en intensivering van de bestrijding van zigeunerhaat6; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan een voorstel in te dienen voor en zich te verbinden tot 
een ambitieus, alomvattend en bindend strategisch EU-kader voor de periode na 2020 
ten behoeve van de gelijke behandeling van de Roma, sociale en economische 
rechtvaardigheid en de bestrijding van zigeunerhaat, met concrete gemeenschappelijke 
doelstellingen op EU-niveau en minimumnormen die de lidstaten in nationale 
streefdoelen kunnen omzetten, rekening houdend met de specifieke kenmerken per land 
voor zover dit relevant is voor het realiseren van hogere doelstellingen dan vervat in de 
minimumnormen, en ervoor te zorgen dat meervoudige en intersectionele discriminatie, 
gendermainstreaming en een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met kinderen, 
naar behoren aan bod komen;

4. benadrukt dat de vicieuze cirkel van armoede onder de betrokken Roma moet worden 
doorbroken door het nemen van doeltreffende en gerichte maatregelen vanaf een zo 
jong mogelijke leeftijd, aangezien gerichte maatregelen op alle onderwijsniveaus een 
doeltreffend instrument kunnen zijn voor het bestrijden van armoede, en wijst erop dat 
de overgang naar hoger onderwijs moet worden bevorderd en dat deze maatregelen 

6 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0075.
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moeten worden ondersteund door middel van sociale investeringen;

5. stelt dat meer aandacht nodig is voor lidstaten met een grote Romabevolking die in het 
verleden hebben aangetoond vrij ondoeltreffende maatregelen te nemen; benadrukt dat 
de Commissie beter toezicht op deze lidstaten moet houden en hun beleid en 
maatregelen beter moet ondersteunen;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten de inclusieve gelijkheid van de Roma in alle 
facetten van het leven te waarborgen en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan 
vrouwen en meisjes en personen met een beperking die slachtoffer zijn van 
intersectionele discriminatie;

7. verzoekt de lidstaten de richtlijn van de Raad van 2 juli 2008 betreffende de toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)0426) vast te stellen;

8. spoort de Commissie en de lidstaten aan armoede, en met name kinderarmoede, sociale 
uitsluiting, zigeunerhaat en non‑discriminatie als transversale dimensie op te nemen in 
de vier belangrijke gebieden van de Romastrategie van de EU en de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma, en zo te waarborgen dat gelijkheid, duurzame 
werkgelegenheid, inclusief onderwijs, hoogwaardige huisvesting en passende 
gezondheidszorg bijdragen tot het bevorderen van het algehele welzijn van de Roma, en 
erop toe te zien dat meervoudige en intersectionele discriminatie, gendermainstreaming 
en een aanpak waarbij met kinderen rekening wordt gehouden, naar behoren aan bod 
komen in zowel het strategisch EU-kader voor de NRIS voor de periode na 2020 als in 
de NRIS; verzoekt de lokale en regionale autoriteiten en overheden prioriteit te geven 
aan de vaststelling, herziening en uitvoering van de nationale strategieën voor integratie 
van de Roma overeenkomstig het strategisch EU-kader voor de periode na 2020 en 
ervoor te zorgen dat deze strategieën goed aansluiten op het mainstreamingbeleid;

9. verzoekt de Commissie de gelijkwaardige deelname te garanderen van maatschappelijke 
organisaties van de Roma en deskundigen en leden van de Romagemeenschap, met 
name degenen die actief zijn op lokaal en regionaal niveau, zowel in beleidsdebatten als 
in de besluitvorming;

10. beaamt dat ter waarborging van de sociale en economische rechten van de Roma een 
bredere aanpak in overweging moet worden genomen, die het bevorderen van de 
institutionele erkenning van de Romaminderheid als sociale actor omvat, alsook de 
effectieve en georganiseerde deelname door de belangenorganisaties van het 
maatschappelijk middenveld van de Roma met het oog op hun betekenisvolle deelname 
aan de uitvoering, monitoring en beoordeling van het economisch en sociaal beleid; 
verzoekt de Commissie de participatie van Roma als bindende gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm op te nemen in het toekomstig strategisch EU-kader en de nationale 
strategieën, en erop toe te zien dat financiële en structurele mechanismen garant staan 
voor een gelijkwaardige en hoogwaardige participatie;

11. benadrukt dat werkgelegenheid de weg effent naar sociale inclusie en dat etnische 
minderheden dan ook de kans moeten hebben volledig deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt, en dat het beginsel van “gelijke behandeling en gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk” van toepassing moet zijn op alle werknemers;
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12. vraagt de Commissie om een mededeling uit te brengen betreffende de richtsnoeren en 
normen voor een wervingsbeleid zonder enige vorm van discriminatie voor lidstaten en 
werkgevers, met inbegrip van aanbevelingen voor de vaststelling van 
gelijkheidsplannen op bedrijfsniveau en in sectorale collectieve overeenkomsten en de 
inzet van diversiteitswerkgroepen op de werkplek, onder meer gericht op het aanpakken 
van stereotypen, vooroordelen en negatieve opvattingen, en het tegengaan van 
discriminatie bij werving, promotie, beloning en de toegang tot opleiding; benadrukt dat 
deze actieplannen ter bevordering van de gelijkheid ook moeten worden ingezet voor 
het stimuleren van etnische en culturele diversiteit op de werkplek, het ontwikkelen van 
interne voorschriften tegen racisme en de daarmee samenhangende discriminatie en 
intimidatie op de werkplek, voor het monitoren en herzien van het wervingsbeleid, de 
loopbaanontwikkeling en het behoud van personeel in het kader van gelijkheid, teneinde 
directe of indirecte discriminerende praktijken te identificeren, en benadrukt dat 
corrigerende maatregelen dienen te worden vastgesteld om ongelijkheden op deze 
gebieden te beperken en dat hiertoe gegevens betreffende gelijkheid moeten worden 
verzameld, waarbij de normen voor privacy en de grondrechten moeten worden 
geëerbiedigd;

13. verzoekt de Commissie ter bestrijding van discriminatie, onder meer op het gebied van 
werkgelegenheid, een gemeenschappelijk EU-kader vast te stellen voor de verzameling 
en analyse van betrouwbare en vergelijkbare, opgesplitste gegevens betreffende 
gelijkheid; voegt toe dat dit kader ook arbeidsmarktindicatoren moet omvatten voor het 
meten van de gelijkheid, met inbegrip van de positie op de arbeidsmarkt van migranten 
en minderheidsgroepen, met volledige inachtneming van de normen voor privacy en de 
grondrechten;

14. benadrukt dat de meest kritieke punten die moeten worden aangepakt op het gebied van 
werkgelegenheid voor Roma bestaan uit de doeltreffende overgang van school naar de 
open arbeidsmarkt, aangezien een groot het percentage Romakinderen en -jongeren niet 
naar school gaat, verzuimt of vroegtijdig het onderwijs verlaat; benadrukt het belang 
van het aanpakken van negatieve stereotypen, die vaak de grootste belemmering 
vormen bij het vinden van werk; benadrukt het belang van het aanpakken van 
verschillende vormen van zwart werk en van discriminatie door werkgevers, het 
afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het toenemende percentage 
Romajongeren dat geen onderwijs volgt;

15. verzoekt de Commissie aan haar verbintenis te voldoen om een actieplan vast te stellen 
voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en de integratie van de 
Roma als indicator op te nemen in het sociaal scorebord; spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om speciale aandacht te besteden aan de Roma en hun specifieke situatie, 
en hoogwaardige werkgelegenheid, toegang tot fatsoenlijke banen en billijke lonen en 
arbeidsomstandigheden te waarborgen, en te verzekeren dat de 
socialebeschermingsstelsels en sociale diensten toereikend en toegankelijk zijn voor en 
worden gebruikt door alle potentiële begunstigden, met inbegrip van universele 
gezondheidszorg, vrij van discriminatie, een minimuminkomen en pensioenrechten;

16. brengt in herinnering dat de lidstaten verschillende maatregelen hebben genomen om 
het schoolbezoek onder Romakinderen te verhogen, bijvoorbeeld door gratis maaltijden 
en leerboeken aan te bieden op scholen, evenals door de leerplichtige leeftijd voor de 
kleuterschool/voorschools onderwijs voor alle kinderen te verlagen; benadrukt dat deze 
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goede praktijken dienen te worden voortgezet;

17. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat mensen met een Romani-achtergrond die hun 
mobiliteitsrechten uitoefenen, toegang hebben tot de nodige gezondheidszorg in de 
lidstaat waar zij woonachtig zijn; benadrukt dat armoede noch de verblijfsstatus van een 
persoon een belemmering mag vormen voor de toegang tot gezondheidszorg en sociale 
diensten;

18. verzoekt de lidstaten te investeren in adequaat gefinancierde arbeidsinspectie- en 
klachtenmechanismen die op toegankelijke en doeltreffende wijze door alle werknemers 
kunnen worden gebruikt, ongeacht hun nationaliteit of verblijfsstatus, teneinde 
werknemers te beschermen tegen represailles door werkgevers en nadelige gevolgen 
van klachten, en organisaties van het maatschappelijk middenveld te steunen wanneer 
het gaat om het verstrekken van informatie aan werknemers over hun rechten en de 
manier waarop zij deze kunnen uitoefenen;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat het herstelplan en het 
nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 sterk worden gekoppeld aan 
het strategisch EU-kader voor de gelijkheid en inclusie van de Roma, de bindende 
streefdoelen hiervan, en de verwezenlijking van deze streefdoelen door middel van de 
nationale strategieën voor integratie van de Roma; benadrukt in dit kader het belang van 
de systematische verzameling van naar gender en leeftijd uitgesplitste gegevens ten 
behoeve van behoeftenevaluatie en contextanalyse, en benadrukt het belang van het 
opstellen van richtsnoeren voor de vaststelling van streefcijfers en impactindicatoren 
teneinde optimale resultaten te behalen waar het de afstemming van de behoeften op de 
planning en begroting betreft op zowel nationaal als EU-niveau;

20. spoort de Commissie en der Raad aan om in het kader van het Europees Sociaal Fonds 
Plus (ESF+) aandacht te besteden aan de ongelijke behandeling waarmee Roma in de 
hele EU kampen; herinnert aan zijn resolutie van 4 april 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal 
Fonds+ (ESF+)7, met in artikel 4, lid 1, punt viii bis de specifieke doelstelling om 
“discriminatie van gemarginaliseerde gemeenschappen – zoals de Romagemeenschap – 
[te] bestrijden en de sociaal-economische integratie van deze gemeenschappen [te] 
bevorderen”;

21. verzoekt de Commissie de impactindicatoren met betrekking tot de integratie van de 
Roma voor de periode 2014-2020 nauwkeurig te evalueren en de beste praktijken en 
tekortkomingen vast te stellen; herinnert eraan dat het toezicht op de integratie van de 
Roma moest worden verbeterd op basis van ESF-investeringsprioriteit 9 ii), de 
specifieke doelstellingen in de operationele programma’s van het ESF en het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), en door het gebruik van de 
gemeenschappelijke outputindicator van het ESF voor deelnemers, alsmede 
programmaspecifieke indicatoren en streefwaarden;

22. beveelt de Commissie aan om de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten te 
bevorderen en de situatie te monitoren en regelmatig te beoordelen;

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten vertegenwoordigers van de 

7 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0350.
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Romagemeenschappen, waaronder jongeren, te betrekken bij de raadplegings- en 
besluitvormingsprocessen op zowel EU- als nationaal niveau;

24. herinnert eraan dat de rol van de lokale en nationale overheden, sterke partnerschappen 
en het engagement van lokale belanghebbenden, waaronder gemeenten en de 
schoolinspectie, van doorslaggevend belang zijn voor het bereiken van duurzame 
integratie van de Roma;

25. onderstreept dat de relevante instanties in de lidstaten zich dringend en nauwgezet 
moeten inzetten voor de desegregatie van Romaleerlingen op school, het verhogen van 
hun deelname aan onderwijs gedurende het gehele onderwijsproces, en het waarborgen 
van inclusief mainstreamonderwijs van dezelfde kwaliteit voor iedereen; betreurt dat de 
misdiagnose dat Romakinderen speciale onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk is als gevolg waarvan een onevenredig hoog 
aantal Romakinderen naar “speciaal onderwijs” gaat, daardoor buiten het reguliere 
onderwijssysteem valt en veelal aangewezen is op ondermaats onderwijs; herinnert aan 
de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de 
inbreukprocedures aangaande de discriminatie van Romakinderen op school tegen drie 
lidstaten, te weten Tsjechië (2014), Slowakije (2015) en Hongarije (2016); is van 
mening dat er ondanks de inspanningen van de Commissie in de afgelopen jaren geen of 
weinig vooruitgang is geboekt; verzoekt de Commissie de respectieve corrigerende 
maatregelen en de gevolgen ervan voor Romakinderen te evalueren en deze gevallen, 
indien deze maatregelen als onvoldoende en niet doeltreffend genoeg worden 
beoordeeld, naar het Hof van Justitie van de Europese Unie te verwijzen;

26. herinnert aan het belang van de rol van Roma-onderwijzers en hun aanwezigheid in 
onderwijsorganen als het gaat om het bevorderen van het desegregatieproces en het 
aanmoedigen van Roma om programma’s voor een leven lang leren en 
volwassenenonderwijs te volgen; is voorstander van het voortzetten van de opleiding tot 
en het in dienst nemen van Roma als mentoren of onderwijsbemiddelaars om jongeren 
bij te staan bij de overgang binnen het onderwijs en naar de arbeidsmarkt; benadrukt dat 
het van belang is meer specifieke aandacht te besteden aan de Roma door middel van 
een actiever arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van de jongerengarantie, en het 
stelselmatig monitoren en bestrijden van discriminatie bij de toegang tot de 
arbeidsmarkt en op de werkplek; verzoekt om specifieke opleiding van medewerkers 
van openbare diensten voor arbeidsvoorziening zodat zij weten hoe zij 
gemarginaliseerde groepen het best kunnen bereiken en benaderen;

27. roept op tot de vaststelling van een herzien gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
dat innovatieve vormen van landbouw zou stimuleren en mogelijk zou maken, met 
inbegrip van sociale coöperaties voor de Romagemeenschappen, en een belangrijke rol 
zou kunnen spelen bij het creëren van een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk 
voedselsysteem; benadrukt dat deze actie zou bijdragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Green Deal; spoort de lidstaten aan zich in te zetten 
voor de bevordering en uitwisseling van beste praktijken op dit gebied;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten met een gecoördineerde aanpak te komen voor 
de integratie van Romakinderen in de maatschappij; dringt daarom aan op de spoedige 
vaststelling van de Europese kindergarantie in het kader van het ESF+ met speciale 
middelen om deze generatie te helpen uit de armoede te geraken;
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29. onderstreept dat belemmeringen van de toegang tot gezondheidsdiensten en het gebrek 
aan gezondheidsbewustzijn de wijdverbreide segregatie van Romaleerlingen in het 
onderwijs doen toenemen; benadrukt dat naast de wijdverbreide zigeunerhaat in de 
samenlevingen waarin Roma leven, de stelselmatige achterstand waar zij mee te maken 
hebben bij de deelname aan voorschools onderwijs en de sociale uitsluiting, de 
belangrijkste oorzaken zijn van gesegregeerde scholen en discriminatie van 
Romakinderen, met een vicieuze cirkel van werkloosheid en armoede tot gevolg; 
benadrukt dat het dan ook van het grootste belang is deze onderliggende oorzaken aan 
te pakken en het bewustzijn in dit opzicht te vergroten;

30. is verheugd over de inspanningen van enkele lidstaten die wetgevende instrumenten 
hebben aangenomen om tegelijkertijd kwalitatief, gelijkwaardig onderwijs te 
waarborgen en inclusief onderwijs te introduceren; merkt op dat het doel van dergelijke 
maatregelen is om Romakinderen en andere achtergestelde groepen zoveel mogelijk te 
integreren in het onderwijsstelsel, van voor- en vroegschools onderwijs tot de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs, hetgeen een voorwaarde is voor de 
persoonlijke ontwikkeling en loopbaankansen van een kind;

31. herinnert eraan dat de mening over de Romabemiddelaars en ondersteunende 
gezondheidsprogramma’s over het algemeen positief is, bijvoorbeeld wat betreft het 
vergemakkelijken van de toegang van Romagemeenschappen tot gezondheidsdiensten, 
het bevorderen van hun toegang tot hygiënische en sanitaire faciliteiten, of het 
tegemoetkomen aan de specifieke gezondheidsbehoeften van Romavrouwen; benadrukt 
dat het programma voor gezondheidsbemiddelaars voor Roma in Bulgarije, Roemenië 
en Slowakije door hun respectieve regeringen is opgeschaald en dat uit hun evaluaties 
positieve veranderingen blijken (in de zin dat zorgverleners minder discriminerend 
gedrag vertonen en er een afname is van andere belemmeringen die de toegang tot de 
gezondheidszorg en tot op specifieke gemeenschappen gerichte onderwijsactiviteiten in 
de weg staan); onderstreept echter dat uit de evaluatie van dergelijke programma’s blijkt 
dat er behoefte is aan een nieuwe en doeltreffendere aanpak waarbij de inzet van Roma-
bemiddelaars wordt vervangen door institutionele hervormingen om 
geïnstitutionaliseerde discriminatie in systemen aan te pakken8;

32. benadrukt dat het van belang is de betrokkenheid van ouders bij school- en 
onderwijsactiviteiten te ondersteunen en hen bewust te maken van het belang van 
voorschools onderwijs en de inschrijving in en deelname van hun kinderen aan 
onderwijs; betreurt dat Romakinderen in sommige lidstaten nog altijd beperkt toegang 
hebben tot voorschools onderwijs en zorg; betreurt dat de EU en haar lidstaten de 
doelstellingen van het EU-kader voor de integratie van de Roma bij lange na nog niet 
hebben verwezenlijkt; 

33. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de bevoegde regionale en lokale autoriteiten 
samen met het maatschappelijk middenveld en economische belanghebbenden sociaal 
en werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat gericht is op Roma en de resultaten daarvan 
monitoren, terwijl wordt gewaarborgd dat andere maatschappelijke groeperingen in 
vergelijkbare situaties niet worden uitgesloten; verzoekt de lidstaten voorts maatregelen 
vast te stellen om stereotypen en zigeunerhaat op de arbeidsmarkt uit te bannen, de 
empowerment van werkzoekende Roma een prioriteit te maken voor openbare diensten 

8 J. Fresno, J. Lajčáková, J. Szira, S. Mačáková, M. Karoly, M. Rossi, “A Meta-evaluation of Interventions for 
Roma Inclusion”, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2019.
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voor arbeidsvoorziening en werkgevers, en parallel daaraan arbeidsbemiddeling op 
basis van beroepsgericht leren of stages met IT- en taalonderwijs aan te bieden en hun 
ondernemersvaardigheden te bevorderen; benadrukt dat openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van werkgelegenheid 
voor Roma in het overheidsapparaat en het bereiken van achtergestelde werkzoekende 
Roma;

34. onderstreept het belang van het stimuleren van de toegang tot onderwijs, hoger 
onderwijs, leerlingplaatsen en beroepsonderwijs en -opleiding voor Roma ter 
bevordering van hun economische en sociale inclusie; is van mening dat 
beroepsonderwijs en ‑opleidingen nog steeds onvoldoende als prioriteit worden 
aangemerkt of als oplossing voor het mobiliseren van en bieden van mogelijkheden aan 
Roma; spoort de lidstaten aan erop toe te zien dat op Roma gerichte 
beroepsopleidingsregelingen zijn toegespitst op hun specifieke situatie, alsook op de 
aangescherpte vereisten op de arbeidsmarkt; wijst erop dat de vergrijzende bevolking in 
Europa kampt met tekorten aan geschoold personeel en dat de Romabevolking derhalve 
niet als last maar als aanwinst moet worden gezien en als mogelijke toekomstige 
beroepsbevolking; verzoekt de lidstaten bedrijven aan te sporen om vooral op lokaal 
niveau meer betrokkenheid te tonen en in overweging te nemen steun te verlenen aan de 
ontwikkeling van sociale ondernemingen teneinde duurzame arbeidsplaatsen voor 
Roma te scheppen, met bijzondere aandacht voor Romavrouwen;

35. benadrukt dat Roma vaak te maken hebben met onzekere dienstverbanden en atypische 
arbeidsvormen; is ervan overtuigd dat het nieuwe instrument voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE), gericht moet zijn op de 
meest kwetsbare groepen in de lidstaten;

36. verzoekt de Commissie de EU-wetgeving in overeenstemming te brengen met het 
rechtskader van de VN met betrekking tot het mensenrecht op water, en het 
toepassingsgebied van watergerelateerde richtlijnen uit te breiden zodat hier ook 
problemen ten aanzien van de toegang tot en betaalbaarheid van watervoorzieningen en 
-diensten onder vallen; verzoekt de Commissie indicatoren en toezichtmechanismen 
betreffende sociale rechtvaardigheid bij de toegang tot water en sanitaire voorzieningen 
in de lidstaten te ontwikkelen, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
op te dragen jaarlijks gegevens te verzamelen, en middelen te reserveren om de beperkte 
toegang tot water en sanitaire voorzieningen aan te pakken voor sociaal buitengesloten 
groepen en groepen die het slachtoffer zijn van etnische discriminatie;

37. verzoekt de lidstaten zich eensgezind in te spannen om het grote publiek bewust te 
maken van de problemen rondom de inclusie van de Roma;

38. verzoekt de lidstaten de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor Roma in overvolle 
woningen en onmenselijke leefomstandigheden tot een minimum te beperken door hun 
informele nederzettingen te legaliseren, te investeren in de infrastructuur en betere 
huisvesting van recentelijk gelegaliseerde informele nederzettingen, en door passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor reizende Roma; verzoekt de lidstaten bij 
wijze van alternatief te voorzien in permanente, fatsoenlijke, betaalbare, milieuveilige, 
niet-gesegregeerde huisvesting voor Roma die momenteel in informele nederzettingen 
wonen;
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39. verzoekt de lidstaten in het kader van de COVID-19-crisis met spoed maatregelen vast 
te stellen om het gebrek aan water, degelijke sanitaire voorzieningen, elektriciteit en de 
nodige infrastructuur in arme Romagemeenschappen aan te pakken; verzoekt de 
lidstaten volledig rekening te houden met Romagemeenschappen bij het vaststellen van 
desinfectiemaatregelen, het afsluiten van nutsvoorzieningen tijdens de pandemie te 
verbieden, te overwegen subsidies voor verbruikskosten te verstrekken voor de meest 
kwetsbare mensen en de mensen die inkomensverlies hebben geleden, of de betalingen 
op te schorten tot het einde van de periode van het herstelplan, financiële steun te 
verlenen aan alleenstaande ouders/moeders voor kinderopvang, huur en andere 
huishoudelijke uitgaven om de financiële lasten te verlichten, vooral gezien het huidige 
banenverlies;

40. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat geen enkele Roma als gevolg van de 
COVID-19-crisis buiten de boot valt door kwetsbare Romawerknemers, en met name 
vrouwen en alleenstaande ouders, te steunen; en door specifieke bepalingen en 
indicatoren betreffende Roma op te nemen bij de toepassing van de Europese 
instrumenten voor tijdelijke steun (bijvoorbeeld SURE en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD));

41. herinnert eraan dat in de richtlijn rassengelijkheid9 wordt voorzien in bescherming en 
waarborgen voor gelijke behandeling met betrekking tot de toegang tot en het aanbod 
van goederen en diensten, met inbegrip van huisvesting, die voornamelijk onder de 
bevoegdheid van nationale en regionale overheden valt; benadrukt dat de schending van 
het recht van Roma op huisvesting en de slechte toegang tot huisvesting en openbare 
nutsvoorzieningen een negatief effect heeft op het onderwijs, de werkgelegenheid en de 
gezondheidsstatus en nadelige gevolgen heeft voor de sociale inclusie in haar 
algemeenheid; benadrukt de noodzaak van de goede en doeltreffende omzetting en 
passende tenuitvoerlegging van de richtlijn;

42. benadrukt dat het met betrekking tot gerichte huisvestingsmaatregelen van belang is een 
participatief proces toe te passen waar de Roma van het begin af aan bij betrokken zijn; 
stelt voor het huisvestingsbeleid te baseren op het beginsel van kostendeling of 
bijdragen voor huisvesting en voorzieningen door begunstigden waarbij de 
Romabegunstigden hun eigen initiatieven kunnen ontplooien en kunnen deelnemen aan 
de planning van hun nederzettingen10;

43. verzoekt de lidstaten ruimtelijke desegregatie te bevorderen en Romabegunstigden te 
betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van huisvestingsprojecten, teneinde 
gedwongen uitzettingen te verminderen en te voorkomen, het probleem van dak- en 
thuisloosheid aan te pakken en voldoende passende verblijfslocaties beschikbaar te 
stellen voor reizende Roma; wijst op het feit dat een geografisch isolement en segregatie 
op het gebied van huisvesting leden van etnische minderheden belemmeren fatsoenlijke 
banen te vinden, ongeacht hun kwalificaties; merkt op dat het vinden van oplossingen 
voor uitzettingen door de inzet van verschillende instellingen van cruciaal belang is, en 
dat maatregelen op het gebied van huisvesting voor de Roma deel moeten uitmaken van 

9 Artikel 3, lid 1, onder h), van 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 afstamming (PB L 180 van 19.7.2000, 
blz. 22).
10 Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, “Meta-evaluatie van maatregelen voor inclusie van de Roma”, 
Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2019.
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bredere nationale activiteiten en wetgevingsinitiatieven gericht op sociale huisvesting of 
steunprogramma’s; wijst erop dat mensen alleen mogen worden uitgezet mits 
alternatieve betaalbare, hoogwaardige standaardhuisvesting kan worden aangeboden in 
niet-gesegregeerde wijken met toegang tot openbare diensten; benadrukt dat er een 
dringende behoefte is aan overheidsinvesteringen om de segregatie op te heffen;

44. verzoekt de lidstaten aandacht te besteden aan geografische ongelijkheden, segregatie 
op het gebied van huisvesting en de uitgebreide en uiteenlopende reeks ongunstige 
factoren die meespelen bij de planning, afstemming en uitvoering en monitoring van 
maatregelen ten behoeve van de inclusie van de Roma, aangezien een territoriale aanpak 
relevant kan zijn bij de planning en uitvoering van maatregelen met betrekking tot 
sociale inclusie; beveelt de lidstaten aan meer inspanningen te leveren om te zorgen 
voor toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, rioleringsstelsels en de 
uitvoering van het recht op een adequate levensstandaard, evenals het recht op een 
gezond en veilig milieu; verzoekt de Commissie en de lidstaten de integratie van beleid 
ter bestrijding van alle vormen van zigeunerhaat te waarborgen en 
milieuonrechtvaardigheid als specifieke vorm van zigeunerhaat te erkennen; beveelt aan 
het milieu op te nemen in het kader voor de periode na 2020 en verzoekt de Commissie 
de verschillende vormen van milieuonrechtvaardigheid aan te pakken;

45. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten aanvullende inspanningen te leveren ten 
behoeve van de afstemming tussen het Europees Semester, het ESF+ en alle EU-
fondsen in de periode 2021-2027 enerzijds en de nationale strategieën voor de integratie 
van Roma en de Europese pijler van sociale rechten anderzijds, en verzoekt de lidstaten 
openbaar te maken welk deel van hun nationale begroting zij aan deze doelstelling 
toewijzen en een lijst van gefinancierde projecten te publiceren;

46. veroordeelt iedere vorm van discriminatie bij het huren van een huis of bij het 
solliciteren naar werk; herinnert daarom aan de verplichting van de lidstaten om 
overeenkomstig de richtlijn rassengelijkheid een gespecialiseerd orgaan aan te wijzen 
voor de bevordering van gelijke behandeling van alle personen, zonder discriminatie op 
grond van ras of etnische afkomst; spoort de lidstaten aan de onafhankelijkheid, de 
middelen, het mandaat en de bevoegdheden van hun nationale instanties voor gelijke 
kansen te versterken in de strijd tegen discriminatie van de Roma, met inbegrip van 
geïnstitutionaliseerde discriminatie, door de aanbeveling van de Commissie betreffende 
normen voor nationale instanties voor gelijke kansen uit te voeren11;

47. verzoekt de lidstaten de problemen met betrekking tot huisvesting en dak- en 
thuisloosheid aan te pakken door middel van maatregelen als de uitbreiding van de 
voorraad sociale woningen, de bevordering van niet-discriminerende toegang tot sociale 
huisvesting of door de ondersteuning van succesvolle projecten zoals microleningen 
voor Romagezinnen; wijst op de veelbelovende “huisvesting voor alles”-initiatieven ter 
voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid; beveelt de lidstaten aan in 
overweging te nemen af te stappen van dienstverlening op basis van het trapmodel en in 
plaats daarvan over te gaan op huisvesting gerichte diensten met aanvullende steun 
gericht op werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid en gemeenschapsontwikkeling; 
verzoekt de lidstaten beleid in te zetten dat is gericht op het ondersteunen van mensen 
die met armoede te kampen hebben, onder wie Roma, zodat zij toegang krijgen tot 

11 PB L 167 van 4.7.2018, blz. 28.



PE650.654v04-00 44/64 RR\1212515NL.docx

NL

reguliere, fatsoenlijke banen; verzoekt de lidstaten zich vooral op de jeugd te richten, 
zodat zij het voortgezet onderwijs voltooien;

48. erkent dat in de verordening gemeenschappelijke bepalingen12 een specifieke 
financieringsprioriteit voor Roma is ingevoerd en dat landspecifieke aanbevelingen in 
verband met de inclusie van Roma een vereiste zijn geworden voor de toewijzing van 
middelen voor de bevordering daarvan; verzoekt de lidstaten en de Commissie te 
garanderen dat deze veranderingen leiden tot specifieke projecten die ter plaatse ten 
goede komen aan Roma13, ongeacht de categorie van regio; verzoekt de Commissie 
toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van de strategieën in de vorm van periodieke 
bijeenkomsten met de lidstaten, en verslagen uit te brengen over de verdeling van de 
financiële middelen in dit kader; verzoekt de Commissie de oorzaken te onderzoeken 
van de lage absorptiecijfers in sommige lidstaten, in lijn met de aanbevelingen aan de 
lidstaten en de Commissie van de Europese Rekenkamer in zijn speciaal verslag14;

49. betreurt dat er geen sterk verband bestaat tussen de beschikbare 
financieringsinstrumenten en de strategische plannen en doelstellingen met betrekking 
tot de sociaal-economische ontwikkeling en inclusie van de Roma; verzoekt de lidstaten 
efficiënte mechanismen voor monitoring en toezicht in te voeren om te garanderen dat 
mainstreamprogramma’s, onder meer de programma’s die onder de onder de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESIF) vallen, naar behoren worden uitgevoerd en er 
geen misbruik van wordt gemaakt; benadrukt dat monitoring met name van belang is 
om mogelijke risico’s voor de succesvolle uitvoering van een interventie te kunnen 
voorspellen en beperken, en kan worden ingezet ten behoeve van empirisch 
onderbouwde beleidsinitiatieven en een doeltreffendere vaststelling van streefcijfers en 
toewijzing van middelen; brengt in herinnering dat de Europese Rekenkamer in 2016 
heeft vastgesteld dat de ESI-fondsen onder de lidstaten worden verdeeld volgens 
indicatoren zonder specifieke relevantie voor de Romabevolking, en van oordeel was 
dat deze indicatoren niet het meest geschikt zijn om te bepalen hoeveel EU-middelen 
aan elke lidstaat moeten worden toegewezen voor de integratie van de Roma; benadrukt 
dat methoden voor contrafeitelijke effectbeoordelingen van belang zijn om de kloof 
tussen de beleidskaders en de tenuitvoerlegging in de praktijk te verminderen;

50. is van mening dat mainstreaming nog altijd van belang is aangezien louter gerichte 
maatregelen onvoldoende doeltreffend zullen zijn; benadrukt dan ook de noodzaak van 
verdere mainstreaming van de aspecten die samengaan met de integratie van de Roma 
in de beleidsmaatregelen op EU- en nationaal niveau;

51. erkent dat de overdracht van interventies van het ene naar het andere land geen 

12 Bijlage XI over ex-antevoorwaarden, Deel 1: Thematische ex-antevoorwaarden, investeringsprioriteit 9.2 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).
13 Anna Mirga-Kruszelnicka, “Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future”, Open Society Institute, juni 2017, blz. 17.
14 Speciaal verslag nr. 14/2016 van de Europese Rekenkamer, getiteld “EU-beleidsinitiatieven en financiële 
steun voor de integratie van de Roma: het afgelopen decennium is er aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar ter 
plaatse zijn extra inspanningen nodig”, 2016.
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mechanisch proces betreft; is van mening dat de doelstellingen, werkmethoden en 
instrumenten weliswaar overdraagbaar zijn, maar dat strategieën en processen op de 
lokale omstandigheden moeten worden afgestemd en dat deze omstandigheden 
betrekking kunnen hebben op de institutionele capaciteit, de ondersteuning van de 
verschillende actoren, of de plaatselijke context; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
derhalve de methoden voor contrafeitelijke effectbeoordelingen naar behoren in te 
zetten en de resultaten in de verschillende lidstaten te vergelijken en toe te lichten;

52. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten de gegevens en het onderzoek te 
optimaliseren teneinde een beter inzicht in intersectionele discriminatie te krijgen en 
deze beter te kunnen vaststellen; spoort de Commissie aan zicht te houden op de 
veelzijdige aspecten van armoede en sociale uitsluiting in Romagemeenschappen aan de 
hand van de gecombineerde indicator in Eurostat betreffende mensen die met armoede 
of sociale uitsluiting worden bedreigd;

53. spoort de Commissie aan innovatieve, impactgerichte en op gegevens gebaseerde 
benaderingen te ontwikkelen die moeten worden gebruikt als rechtstreekse bijdrage aan 
de volgende generatie programma’s (het InvestEU-programma 2021-2027 en het ESF+-
programma) en strategieën (in het bijzonder de EU-strategie voor de gelijkheid en 
inclusie van de Roma voor de periode na 2020);

54. benadrukt dat de gevolgen van de COVID-19-pandemie in de hele EU vooral de meest 
behoeftigen treffen, waaronder Romagemeenschappen; benadrukt dat de EU zich moet 
richten op de onmiddellijke behoeften van haar burgers en snelle en toereikende 
antwoorden moet bieden op de bestaande problemen om de cohesie te versterken, het 
vertrouwen in de EU-instellingen te vergroten en de Europese waarden, in het bijzonder 
solidariteit, toe te passen; verzoekt de Commissie en de lidstaten de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de situatie van Romagemeenschappen in kaart te brengen en 
doeltreffende maatregelen te overwegen; is verheugd over de voorgestelde versterking 
van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen om de meest behoeftigen te 
ondersteunen; betreurt dat de COVID-19-pandemie mogelijk tot bezuinigingen in het 
volgende MFK voor de periode 2021-2027 zal leiden, hetgeen negatieve gevolgen zal 
hebben voor maatschappelijke organisaties die de belangen van Romagemeenschappen 
behartigen, en deze gemeenschappen bijgevolg minder goed zullen worden 
ondersteund.
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23.6.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-
achtergrond in Europa
(2020/2011(INI))

Rapporteur voor advies: Peter Pollák

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat in sommige lidstaten gedurende de afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, met name door het gebrek aan politieke wil en zigeunerhaat, waardoor 
de kloof tussen Roma- en niet-Romaleerlingen en -studenten wat betreft 
onderwijsresultaten nog steeds groot is; wijst erop dat het essentieel is dat 
Romakinderen een gelijkwaardige uitgangspositie hebben om de overdracht van 
armoede van generatie op generatie te doorbreken; verzoekt de lidstaten een holistische 
aanpak te hanteren die alle beleidsterreinen omvat, en het onderwijs aan Romakinderen 
hoog op de agenda van de regeringen te plaatsen teneinde de armoede, sociale 
uitsluiting en zigeunerhaat waarmee deze kinderen te maken hebben, doeltreffend te 
bestrijden;

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke rechten 
en plichten hebben, gelijke kansen moeten krijgen en op alle niveaus moeten worden 
onderwezen in een reguliere en inclusieve onderwijsomgeving van hoge kwaliteit; 
herinnert eraan dat in sommige lidstaten nog steeds op grote schaal Romaleerlingen 
worden gesegregeerd in speciale scholen en klassen, zelfs binnen reguliere 
onderwijsomgevingen, ondanks de bestaande wetgeving en beleidsmaatregelen tegen 
discriminatie; benadrukt dat doeltreffende desegregatiestrategieën moeten worden 
vastgesteld op basis van referentiepunten inzake desegregatie en de uitwisseling van 
beste praktijken op het gebied van inclusief en intercultureel onderwijs, in het bijzonder 
door de lidstaten met een aanzienlijke Romagemeenschap; herinnert eraan dat Roma-
onderwijzers een essentiële rol spelen bij de desegregatie van het onderwijs, benadrukt 
dat bewustmakings- en antidiscriminatietrainingen voor onderwijzend personeel nodig 
zijn voor de effectieve uitbanning van zigeunerhaat in de onderwijssector;

3. beveelt aan dat het onderwijs aan kwetsbare Romaleerlingen zo vroeg mogelijk begint, 
bij voorkeur op driejarige leeftijd, rekening houdend met de specifieke omstandigheden 
in de verschillende lidstaten, door hen op te nemen in betaalbare, toegankelijke en 
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inclusieve instellingen voor voor- en vroegschoolse opvang en onderwijs en 
kinderopvang, gezien het belang van hoogwaardig onderwijs voor jonge kinderen, 
waarvan is aangetoond dat het correleert met betere leerresultaten, en om de basis te 
leggen voor de latere sociale inclusie; dringt er bij de lidstaten op aan om strategieën en 
programma’s te ontwikkelen en uit te voeren om de toegang van Roma tot 
kinderopvang, scholen en universiteiten te bevorderen, hetgeen een voorwaarde is voor 
hun persoonlijke en loopbaanontwikkeling, herinnert eraan dat extracurriculaire 
activiteiten zoals sport- en artistieke activiteiten een uitstekende manier zijn om voor 
inclusie te zorgen;

4. benadrukt dat Romakinderen ten minste tot de voltooiing van de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs naar school moeten gaan; verzoekt de lidstaten daarom te zorgen 
voor voldoende financiering, zodat het reguliere onderwijsbeleid de capaciteit vergroot 
van scholen en onderwijzend personeel om op passende wijze te reageren op de 
leerbehoeften van Romaleerlingen; verzoekt de Commissie om een sterkere strategie om 
de schooluitval onder Romakinderen verder te verminderen en zittenblijven te 
voorkomen, met name door de meest succesvolle maatregelen te analyseren, de 
uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten te bevorderen en succesverhalen 
van Roma voor het voetlicht te brengen in het kader van Erasmus+; benadrukt de 
noodzaak om gezinsondersteuning en passende training voor onderwijzend personeel te 
bieden, evenals vroege, regelmatige en tijdige ondersteuning van Romaleerlingen en -
studenten, waaronder naschoolse onderwijsactiviteiten;

5. verzoekt de lidstaten de overgang tussen verschillende opleidingstrajecten te 
vergemakkelijken, ook tot en met het tertiair onderwijs, door adequate studie- en 
loopbaanbegeleiding en ondersteuningsprogramma’s aan te bieden en coaching voor 
een zelfverzekerde overgang van school naar arbeid alsmede financiële ondersteuning 
aan te bieden, zoals (studie)beurzen en leningen, om Romajongeren in staat te stellen de 
kwalificaties te verwerven die zij nodig hebben voor een doeltreffende integratie in de 
maatschappij en de arbeidsmarkt, met inbegrip van digitale en 
ondernemersvaardigheden;

6. herinnert aan de dringende noodzaak Roma-ouders te betrekken bij ieder stadium van 
het onderwijs van hun kinderen; dringt er bij de lidstaten op aan om programma’s te 
ontwikkelen die gericht zijn op het betrekken van Roma-ouders bij het onderwijs aan en 
de pedagogische en persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen; benadrukt dat het 
vermogen van de lidstaten om Roma-ouders hierbij te betrekken sterk afhangt van 
meerdere maatschappelijke en economische factoren; vraagt dat aan Romagezinnen die 
kampen met economische, sociale, medische en huisvestingsproblemen bijzondere steun 
wordt verleend op het gebied van gezondheid, schoolmaaltijden en kleding;

7. benadrukt dat Romaleerlingen buitensporig worden getroffen door de maatregelen in 
verband met de huidige COVID-19-pandemie omdat de overgrote meerderheid van hen 
in arme, gemarginaliseerde buurten woont en niet over de middelen beschikt om 
toegang te krijgen tot leren op afstand of thuisonderwijs; verzoekt de lidstaten een totale 
uitval van het onderwijs voor deze Romakinderen te voorkomen en ervoor te zorgen dat 
zij hetzelfde hoogwaardig onderwijs kunnen genieten als andere leerlingen;

8. verzoekt de lidstaten de taal, cultuur en geschiedenis van de Roma te bevorderen in de 
schoolprogramma’s als een strategie om discriminatie te bestrijden, negatieve 
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houdingen ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond te verminderen en 
hun sociaal-culturele inclusie te vergroten.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VROUWENRECHTEN EN GENDERGELIJKHEID

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-
achtergrond in Europa
(2020/2011(INI))

Rapporteur voor advies: Lívia Járóka

SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A overwegende dat er in de EU ongeveer zes miljoen mensen met een Romani-
achtergrond wonen en het grootste deel daarvan staatsburger is van een van de lidstaten, 
en dat de Roma daarmee de grootste etnische minderheid in Europa vormen; 
overwegende dat de term “Roma” diverse groepen omvat, waaronder Roma, zigeuners, 
Travellers, Manoesjen, Ashkali, Sinti en Boyash; overwegende dat iedereen in de EU op 
gelijke voet het recht en de plicht heeft om een volwaardig, actief en geïntegreerd lid 
van de samenleving te worden, maar dat niettemin uit statistieken blijkt dat de Roma in 
Europa nog altijd hun mensenrechten worden ontzegd en dat ongeveer 80 % van de 
mensen met een Romani-achtergrond onder de armoederisicodrempel van zijn land 
leeft; overwegende dat de Roma deel uitmaken van de Europese cultuur en waarden en 
hebben bijgedragen aan de culturele rijkdom, verscheidenheid, economie en 
gemeenschappelijke geschiedenis van de EU; overwegende dat de bescherming en 
versterking van het culturele erfgoed in verband met nationale minderheden in de 
lidstaten een cruciale rol spelen op het gebied van sociale cohesie; overwegende dat 
mensen met een Romani-achtergrond ten volle moeten kunnen deelnemen aan en 
daadwerkelijk inspraak moeten hebben in de planning, tenuitvoerlegging, beoordeling 
en monitoring van maatregelen ter verbetering van hun situatie;

B. overwegende dat vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond vaak worden 
blootgesteld aan intersectionele discriminatie in verband met zigeunerhaat en seksisme, 
evenals aan schadelijke stereotypen, zowel door de samenleving in het algemeen als 
door hun eigen gemeenschappen; overwegende dat zij een van de meest achtergestelde 
groepen in de lidstaten vormen, in ontoereikende nederzettingen wonen met ongelijke 
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toegang tot en specifieke belemmeringen op het gebied van onderwijs, werk, 
gezondheidsdiensten, kraanwater en sanitaire voorzieningen, en onder de groepen vallen 
die het zwaarst door de COVID-19-pandemie zijn getroffen;

C. overwegende dat de Romagemeenschap een minderheid is die het risico loopt op sociale 
uitsluiting als gevolg van ongelijke toegang tot onderwijs of een laag opleidingsniveau, 
waardoor Roma vaak niet over de vereiste kwalificaties beschikken om een baan te 
vinden en hun woon- en gezondheidssituatie bijgevolg verslechtert; overwegende dat 
het verzuim evenals het aantal voortijdige schoolverlaters en het aantal jongeren dat 
geen onderwijs of opleiding volgt en evenmin een baan heeft, onder Roma vele malen 
hoger zijn dan het gemiddelde; overwegende dat het Europese streefcijfer voor 
voortijdig schoolverlaten voor 2020 is vastgesteld op 10 %, maar dat 68 % van de Roma 
school voortijdig verlaat; overwegende dat slechts 18 % van de kinderen met een 
Romani-achtergrond doorstroomt naar het hoger onderwijs; overwegende dat er 
behoefte is aan betere leerondersteuning en loopbaanplanning en dat de houding van 
docenten en andere vakmensen in het onderwijs ten aanzien van studenten met een 
Romani-achtergrond moet veranderen, zodat deze studenten hun beroepsvaardigheden 
beter kunnen ontwikkelen en hun toegang tot de arbeidsmarkt kunnen bevorderen;

D. overwegende dat 72 % van de jonge vrouwen met een Romani-achtergrond tussen de 
16 en 24 jaar geen onderwijs of opleiding volgt en evenmin een baan heeft, ten opzichte 
van 55 % van de jonge mannen met een Romani-achtergrond; overwegende dat 28 % 
van alle vrouwen met een Romani-achtergrond die aan EU-MIDIS II hebben 
deelgenomen, “huishoudelijk werk” heeft opgegeven als hoofdactiviteit, ten opzichte 
van 6 % van de mannen; overwegende dat dit percentage onder vrouwen met een 
Romani-achtergrond naar verhouding hoog is ten opzichte van vrouwen uit de algemene 
bevolking49; overwegende dat genderstereotypen, tradities en patriarchale structuren 
schadelijk zijn voor vrouwen en mannen, de rechten van vrouwen ondermijnen en de 
verwezenlijking van gendergelijkheid in de weg staan, en in geen geval gebruikt mogen 
worden als excuus voor geweld of onderdrukking; overwegende het van cruciaal belang 
is om stereotypen vanaf jonge leeftijd te bestrijden met behulp van 
onderwijsinstrumenten voor genderbewust onderwijs;

E. overwegende dat een groot deel van de Romabevolking op zeer jonge leeftijd 
onafhankelijk wordt en een gezin sticht; overwegende dat jonge Romavrouwen met een 
gezin die in ontoereikende nederzettingen wonen een groot risico lopen op uitsluiting en 
marginalisering; overwegende dat dit verschijnsel in samenwerking met de Roma moet 
worden bestudeerd en aangepakt door middel van genderbewuste maatregelen; 
overwegende dat er gerichte, genderbewuste investeringen nodig zijn, met name voor 
jonge vrouwen en mannen met een Romani-achtergrond die op jonge leeftijd trouwen, 
school verlaten en beginnen te werken, en daarom in laaggeschoolde banen belanden 
die weinig gelegenheid bieden tot persoonlijke ontwikkeling; overwegende dat advies, 
de rol van familieleden en kennis van seksuele en reproductieve rechten daarom een 
cruciale rol spelen bij de ondersteuning van jonge gezinnen met een Romani-
achtergrond, en dat het belangrijk is om op cultuurbewuste wijze te werk te gaan en 
daarbij de cultuur- en traditieverschillen tussen de Romacultuur en de 
mainstreamcultuur als uitgangspunt te nemen;

49 “Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma – Geselecteerde 
resultaten”, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2016.
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F. overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond een verhoogd risico lopen op 
armoede, sociale uitsluiting en ernstige ontbering; overwegende dat zij vaak geen 
toegang hebben tot huisvesting en onderwijs, in veel beperktere mate deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, zowel ten opzichte van mannen met een Romani-achtergrond als de 
algemene bevolking, en dat nog altijd inbreuk wordt gemaakt op hun 
gezondheidsrechten; overwegende dat de specifieke behoeften van Roma die tot de 
LGBTI+-gemeenschap behoren, Romavrouwen met een beperking en Roma-ouderen 
nog altijd worden veronachtzaamd;

G. overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond in veel beperktere mate 
deelnemen aan de arbeidsmarkt (16 %) dan mannen met een Romani-achtergrond 
(34 %); overwegende dat de genderkloof onder de algemene bevolking tot op de dag 
van vandaag aanzienlijk is (71 % van de mannen werkt, ten opzichte van 57 % van de 
vrouwen), maar nog altijd kleiner is dan de kloof onder mensen met een Romani-
achtergrond50;

H. overwegende dat toegang tot gezondheidsdiensten, en in het bijzonder veilige, tijdige en 
volwaardige toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met name 
voor vrouwen zeer belangrijk is, aangezien deze ten grondslag ligt aan de 
verwezenlijking van gendergelijkheid;

I. overwegende dat een aanzienlijk aantal mensen met een Romani-achtergrond in de 
Westelijke Balkan woont en een slechtere levensverwachting en gezondheids-, 
onderwijs- en arbeidssituatie heeft dan mensen die in de Europese Unie wonen;

J. overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond continu te maken hebben met 
uitsluiting van betekenisvolle deelname aan de samenleving en de democratie, en noch 
in het Europees Parlement en in nationale parlementen, noch op regionaal en lokaal 
niveau worden vertegenwoordigd; overwegende dat het belangrijk is om de bevordering 
van gendergelijkheid en gelijkheid voor minderheden binnen de Romabevolking te 
ondersteunen; overwegende dat het beginsel van gendermainstreaming moet worden 
toegepast in de planning, tenuitvoerlegging, beoordeling en monitoring van de 
verbetering van de situatie van de Roma;

K. overwegende dat de beginselen van non‑discriminatie en gelijkheid fundamentele 
waarden zijn die in het Verdrag betreffende de Europese Unie en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd; overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond al vanaf jonge leeftijd bijzondere moeilijkheden ondervinden bij 
het verkrijgen van toegang tot overheidsdiensten op het gebied van werkgelegenheid, 
huisvesting en onderwijs; overwegende dat vrouwen nog zwaarder door deze 
discriminatie worden getroffen, aangezien zij vaak een groot deel van de huishoudelijke 
taken op zich moeten nemen; overwegende dat nog altijd onvoldoende aandacht wordt 
besteed aan de specifieke behoeften van slachtoffers van discriminatie op grond van 
seksuele geaardheid;

L. overwegende dat de Romagemeenschap sterk is getroffen door de economische en 
maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-crisis; overwegende dat velen hun 
dagelijkse-inkomstenbronnen zijn kwijtgeraakt en momenteel slechts beperkte toegang 

50 “Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma – Geselecteerde 
resultaten”, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2016.
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hebben tot uitkeringen, en dat de quarantainemaatregelen hun situatie nog moeilijker 
hebben gemaakt; overwegende dat het aantal haatmisdrijven en het aantal gevallen van 
discriminatie ten aanzien van Romaburgers tijdens de pandemie in bepaalde gebieden 
zijn toegenomen en naar verhouding meer vrouwen en meisjes treffen;

1. constateert tot haar spijt dat er sinds de goedkeuring van het EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma (National Roma Integration Strategies – NRIS) 
tot 2020 maar weinig vooruitgang is geboekt met betrekking tot de versterking van de 
positie en de inclusie van Romavrouwen;

2. verzoekt de Commissie met klem te waarborgen dat vrouwen en meisjes met een 
Romani-achtergrond worden betrokken bij de tenuitvoerlegging van de strategie inzake 
gendergelijkheid evenals bij alle fasen van de beleidsvorming op alle beleidsterreinen 
van de EU, met inbegrip van het herstelplan van de EU en het versterkte meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027, in overeenstemming met het in de 
strategie opgenomen horizontale beginsel van intersectionaliteit; vraagt de Commissie 
te garanderen dat het genderperspectief wordt opgenomen in een ambitieus EU-kader 
voor NRIS na 2020; verzoekt de Commissie en de lidstaten daaraan een genderbewuste 
en kindvriendelijke benadering toe te voegen op basis van een analyse van de behoeften 
van vrouwen en kinderen met een Romani-achtergrond, alsmede gerichte interventies 
op het gebied van de rechten van vrouwen met een Romani-achtergrond, de versterking 
van de positie van deze vrouwen en gendermainstreaming in de volgende NRIS;

3. dringt er bij de lidstaten op aan om doeltreffende resultaten te boeken bij de 
tenuitvoerlegging van lokale maatregelen ter ondersteuning van de NRIS op 
vier kerngebieden: toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en 
huisvesting; vraagt de regeringen van de lidstaten, de lokale overheden en, in 
voorkomend geval, de instellingen van de EU daarom Romavrouwen via 
vrouwenorganisaties, ngo’s die zich inzetten voor de Roma en belanghebbenden te 
betrekken bij de voorbereiding, tenuitvoerlegging, beoordeling en monitoring van de 
NRIS, en gendergelijkheidsorganen, vrouwenrechtenorganisaties en strategieën voor 
sociale inclusie aan elkaar te koppelen om het vertrouwen van gemeenschappen te 
winnen en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke situatie; 
verzoekt de Commissie voorts bij de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie en 
nationale hervormingsprogramma’s consistent om te gaan met gendergelijkheid; vraagt 
de Commissie en de lidstaten zigeunerhaat aan te pakken, aangezien deze vorm van 
racisme tot structurele discriminatie kan leiden;

4. vraagt de Commissie een stroomdiagram te maken van het integratieproces van de 
Roma in de EU, waarin aandacht wordt besteed aan de prestaties, de doelstellingen en 
de specifieke maatregelen ter verwezenlijking daarvan, alsook aan de stand van zaken 
met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen en de volgende stappen;

5. beklemtoont dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en 
meisjes met een Romani-achtergrond moeten worden geëerbiedigd door onder meer de 
toegang van deze vrouwen en meisjes tot alomvattende seksuele voorlichting, medisch 
onderzoek, pre- en postnatale zorg en gezinsplanning, met inbegrip van veilige, legale 
abortus, te verbeteren; veroordeelt met klem de etnische segregatie van vrouwen met 
een Romani-achtergrond in kraamklinieken; verzoekt de lidstaten onverwijld alle 
vormen van etnische segregatie in zorginstellingen, met inbegrip van kraamklinieken, te 
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verbieden; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen 
sterilisatie en sterilisatie onder dwang daadwerkelijk en tijdig schadeloos worden 
gesteld, onder meer door robuuste vergoedingsregelingen vast te stellen;

6. verzoekt de lidstaten in hun programma’s in het kader van de NRIS toegang tot 
gedesegregeerde onderwijsprogramma’s op te nemen, en in het bijzonder tot 
onderwijsprogramma’s voor jonge kinderen en volwassenen en een leven lang leren, 
evenals gerichte maatregelen ter bestrijding van verzuim en voortijdig schoolverlaten, 
om ervoor te zorgen dat vrouwen met een Romani-achtergrond een opleiding kunnen 
genieten en vervolgens kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt; verzoekt de lidstaten de 
versterking van de positie van vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond als 
horizontale doelstelling op te nemen in alle prioriteitsgebieden in het kader van de NRIS 
en deze vrouwen en meisjes actief aan te sporen om aan de samenleving en aan het 
openbare leven deel te nemen; verzoekt de lidstaten met klem de strijd aan te gaan tegen 
gendergerelateerd geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes met een Romani-
achtergrond, waaronder tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, 
het gebrek aan toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, 
gedwongen sterilisatie, politiegeweld en andere vormen van uitbuiting;

7. verzoekt de lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben geratificeerd daarom 
met klem dit onverwijld te doen;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten vrouwen en meisjes met een Romani-
achtergrond uitdrukkelijker in arbeidsmarktbeleid evenals in de jongerengarantie op te 
nemen;

9. onderstreept dat het belangrijk is om de banen en levens van mensen met een Romani-
achtergrond veilig te stellen om te voorkomen dat deze mensen na de huidige periode 
nog armer en kwetsbaarder worden; pleit daarom voor de tenuitvoerlegging van 
Verdragen nrs. 190 en 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie om de rechten van 
werknemers, en met name die van vrouwelijke werknemers, te versterken en zo een 
einde te maken aan de informele economie;

10. verzoekt de lidstaten uitvoering te geven aan de in de aanbeveling van de Raad van 
9 december 201351 opgenomen bepalingen, waarin wordt opgeroepen tot bevordering 
van de arbeidskansen binnen het ambtelijk apparaat voor mensen die tot minderheden 
behoren, zoals mensen met een Romani-achtergrond en, in het bijzonder, vrouwen;

11. benadrukt dat de genderkloof wat betreft de arbeidsmarktdeelname onder mensen met 
een Romani-achtergrond te verklaren is door het feit dat veel vrouwen met een Romani-
achtergrond zich hoofdzakelijk bezighouden met huishoudelijk werk; verzoekt de 
lidstaten de etnische en gendergerelateerde stereotypen waarmee vrouwen met een 
Romani-achtergrond te maken hebben, te bestrijden;

12. vraagt de lidstaten bedrijven aan te sporen om vooral op lokaal niveau meer 
betrokkenheid te tonen en te overwegen steun te verlenen aan de ontwikkeling van 
sociale ondernemingen om duurzame arbeidsplaatsen te scheppen voor mensen met een 
Romani-achtergrond, met bijzondere aandacht voor vrouwen met een Romani-

51 PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1.
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achtergrond;

13. vraagt de Commissie en de lidstaten met een echt financieringsplan te komen om 
vrouwen, en met name de kwetsbaarste vrouwen, te verlossen van machoculturen en 
seksueel geweld, en ervoor te zorgen dat zij zich kunnen beroepen op materiële en 
morele noodhulp, waarbij ze toegang hebben tot huisvesting, psychologisch en 
financieel toezicht, en ondersteuning om financieel onafhankelijk te worden;

14. onderstreept dat er behoefte is aan speciale steun voor de kwetsbaarste vrouwen – 
slachtoffers van mensenhandel en prostitutie – om ervoor te zorgen dat zij toegang 
hebben tot de nodige zorg en veiligheid om te kunnen ontsnappen uit deze wereld van 
seksuele uitbuiting;

15. ziet de aankomende EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel tegemoet met 
het oog op de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes met een Romani-
achtergrond; onderstreept dat er een duidelijk genderperspectief alsmede een perspectief 
voor de rechten van slachtoffers nodig is, met inbegrip van maatregelen en strategieën 
ter vermindering van de vraag; verzoekt de Raad voorts de onderhandelingen over de 
horizontale antidiscriminatierichtlijn weer op gang te brengen, aangezien de 
verwezenlijking van gelijkheid in de EU daarvan afhangt;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten overheidsbeleid te ontwikkelen om een 
omgeving te scheppen waarin mensen met een Romani-achtergrond met een gerust hart 
melding kunnen maken van discriminatie, met inbegrip van discriminerende etnische 
profilering, in de wetenschap dat hun klachten serieus worden genomen en worden 
behandeld door de bevoegde autoriteiten;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten de toegang van mensen met een Romani-
achtergrond tot de rechter te ondersteunen en daarbij bijzondere aandacht te besteden 
aan slachtoffers van meervoudige discriminatie, zoals vrouwen, mensen die tot de 
LGBTI+-gemeenschap behoren en Roma die geen staatsburger zijn, en vraagt hen 
tevens de capaciteit van gelijkheidsorganen om tegen mensen met een Romani-
achtergrond gerichte discriminatie aan te pakken, te versterken;

18. verzoekt de lidstaten de ruimtelijke segregatie, gedwongen uitzetting en dakloosheid 
van mannen en vrouwen met een Romani-achtergrond tegen te gaan; merkt met 
bezorgdheid op dat huisvestingsbeleid volgens het uitvoeringsverslag 2019 van de 
Commissie52 in verscheidene lidstaten het minst aantal veelbelovende benaderingen 
oplevert; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom maatregelen te nemen om de 
huisvestingsomstandigheden door middel van transparant beleid te verbeteren en niet in 
te zetten op de verbetering van de kwaliteit van gesegregeerde woonomgevingen, maar 
juist te streven naar desegregatie als langetermijnprioriteit; beklemtoont dat 
begunstigden met een Romani-achtergrond moeten worden betrokken bij de 
vormgeving en tenuitvoerlegging van de mogelijkheden voor sociale en individuele 
huisvesting;

19. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat Roma- en Travellervrouwen naar verhouding 
niet zwaarder door bezuinigingsmaatregelen worden getroffen en dat 
begrotingsbesluiten berusten op de mensenrechtenbeginselen; spoort de lidstaten aan 

52 SWD(2019)0320 final.



RR\1212515NL.docx 59/64 PE650.654v04-00

NL

om gerichte programma’s op te zetten die erop zijn ingericht om vrouwen met een 
Romani-achtergrond de nodige steun te bieden om hun deelname door middel van 
onderwijs (met inbegrip van culturele, geschiedenis- en burgerschapsvorming), 
beroepsactiviteit, gezondheidsbescherming en betere huisvesting te bevorderen en 
eventuele discriminatie aan te pakken; verzoekt de Commissie te overwegen een nieuw 
financieringsinstrument of subprogramma in te voeren dat gekoppeld is aan een 
bestaand EU-programma voor onderwijs en sociale financiering en tot doel heeft 
gerichte, toegespitste steun te bieden ter waarborging van hoogwaardig onderwijs voor 
leerlingen met een Romani-achtergrond, en in het bijzonder voor meisjes;

20. benadrukt dat het belangrijk is om jongeren met een Romani-achtergrond aan te sporen 
hoger onderwijs af te maken om hun loopbaanperspectieven en hun deelname aan de 
samenleving te bevorderen;

21. vraagt de lidstaten in hun NRIS meer nadruk te leggen op de territoriale aspecten van 
sociale integratie en zich met behulp van samengestelde en geïntegreerde 
ontwikkelingsprogramma’s te richten op de meest achtergestelde microregio’s;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de vormgeving van specifieke maatregelen in 
het kader van hun NRIS gendereffectbeoordelingen uit te voeren;

23. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat kinderen met een Romani-achtergrond op voet 
van gelijkheid toegang krijgen tot hoogwaardige en betaalbare kinderopvang, 
hoogwaardig vroegschools onderwijs, diensten voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen en voorlichting over educatief partnerschap met de ouders, en verzoekt de 
lidstaten bovendien opnieuw de Barcelona-doelstellingen met betrekking tot 
kinderopvang in te voeren en toegankelijke, betaalbare en hoogwaardige 
opvangvoorzieningen voor de gehele levenscyclus te ontwikkelen;

24. verzoekt de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het ontslag van 
werknemers tijdens perioden van zwangerschap of moederschap te voorkomen en te 
overwegen de opvoeding van kinderen te laten meetellen bij de berekening van de 
pensioenrechten;

25. vraagt de lidstaten netwerken van studenten met een Romani-achtergrond te bevorderen 
om onderlinge solidariteit aan te wakkeren en er zo voor te zorgen dat succesvolle 
gevallen zichtbaarder zijn en dat deze studenten niet afgezonderd raken;

26. vraagt de lidstaten gezinnen met een Romani-achtergrond aan te sporen meer 
betrokkenheid te tonen in schoolaangelegenheden, de scholen waar kinderen en 
jongeren met een Romani-achtergrond naartoe gaan onder de loep te nemen, en over te 
gaan tot alle nodige veranderingen om ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt 
en dat iedereen kan presteren; wijst erop dat er gerichte maatregelen nodig zijn voor 
meisjes met een Romani-achtergrond die gebaseerd zijn op door de academische 
gemeenschap erkende succesvolle gevallen;

27. wijst erop dat de beste praktijken van de lidstaten in heel Europa, waaronder in de 
Balkan, moeten worden uitgewisseld en bevorderd, bijvoorbeeld op het gebied van de 
vormgeving van steun voor huisvesting en mobiliteit, toegang tot gezondheidsdiensten, 
met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en 
zorgverzekeringsdekking, belastingbeleid, en de bevordering van voorzieningen voor 
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jonge kinderen; merkt op dat belastingbeleid geoptimaliseerd moet worden om meer 
prikkels te geven voor een sterkere deelname onder vrouwen met een Romani-
achtergrond;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten te waarborgen dat de grondrechten van vrouwen 
en kinderen met een Romani-achtergrond worden geëerbiedigd en er met behulp van 
verschillende hulpmiddelen, zoals bewustmakingscampagnes, voor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond hun rechten uit hoofde van de 
bestaande nationale wetgeving inzake gendergelijkheid en discriminatie kennen; vraagt 
de Commissie en de lidstaten voorts door te gaan met het bestrijden van patriarchale en 
seksistische tradities;

29. verzoekt de lidstaten de huidige en toekomstige landspecifieke aanbevelingen in het 
kader van het Europees Semester, met inbegrip van maatregelen voor vrouwen met een 
Romani-achtergrond in partnerschapsovereenkomsten, ten uitvoer te leggen; 
beklemtoont voorts dat er systematisch robuuste, uitgesplitste gegevens en 
effectindicatoren moeten worden verzameld om bij te dragen tot weloverwogen 
beleidsontwikkelingen en om ervoor te zorgen dat de voortgang wordt bijgehouden en 
gemonitord; wijst erop dat de capaciteit op beide gebieden moet worden opgebouwd;

30. beklemtoont dat in de NRIS de nadruk moet worden gelegd op de versterking van de 
positie van vrouwen met een Romani-achtergrond, zodat zij het heft in eigen handen 
kunnen nemen door zichtbare katalysatoren van verandering te worden binnen hun 
gemeenschappen en hun stem te laten horen om beleidsmaatregelen en programma’s die 
hen betreffen te beïnvloeden; benadrukt dat de NRIS moeten voorzien in de versterking 
van de sociaal-economische veerkracht van vrouwen met een Romani-achtergrond 
(d.w.z. hun aanpassingsvermogen in het licht van de in rap tempo veranderende 
economische omgeving) door spaargeld op te bouwen en ervoor te zorgen dat hun 
voorzieningen niet in verval raken.
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