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Amendement 1
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, en dat door het gebrek aan 
politieke wil de kloof tussen Roma- en 
niet-Romaleerlingen en -studenten nog 
steeds groot is; verzoekt de lidstaten een 
holistische aanpak te hanteren die alle 
beleidsterreinen omvat, en het onderwijs 
aan Roma-kinderen hoog op de agenda 
van de regering te plaatsen teneinde de 
armoede en sociale uitsluiting waarmee 
deze kinderen te maken hebben, 
doeltreffend te bestrijden;

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, en dat de kloof tussen 
Roma- en niet-Romaleerlingen en -
studenten nog steeds groot is;

Or. it

Amendement 2
Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, en dat door het gebrek aan 
politieke wil de kloof tussen Roma- en 
niet-Romaleerlingen en -studenten nog 
steeds groot is; verzoekt de lidstaten een 
holistische aanpak te hanteren die alle 
beleidsterreinen omvat, en het onderwijs 
aan Roma-kinderen hoog op de agenda van 
de regering te plaatsen teneinde de 

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, en dat de kloof tussen 
Roma- en niet-Romaleerlingen en -
studenten nog steeds groot is; verzoekt de 
lidstaten een holistische aanpak te hanteren 
die alle beleidsterreinen omvat, en het 
onderwijs aan Roma-kinderen hoog op de 
agenda van de regering te plaatsen teneinde 
de armoede en sociale uitsluiting waarmee 
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armoede en sociale uitsluiting waarmee 
deze kinderen te maken hebben, 
doeltreffend te bestrijden;

deze kinderen te maken hebben, 
doeltreffend te bestrijden;

Or. en

Amendement 3
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, en dat door het gebrek aan 
politieke wil de kloof tussen Roma- en 
niet-Romaleerlingen en -studenten nog 
steeds groot is; verzoekt de lidstaten een 
holistische aanpak te hanteren die alle 
beleidsterreinen omvat, en het onderwijs 
aan Roma-kinderen hoog op de agenda van 
de regering te plaatsen teneinde de 
armoede en sociale uitsluiting waarmee 
deze kinderen te maken hebben, 
doeltreffend te bestrijden;

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, met name door de op alle 
institutionele niveaus verankerde 
zigeunerhaat, en door het gebrek aan 
politieke wil, waardoor de kloof tussen 
Roma- en niet-Romaleerlingen en -
studenten nog steeds groot is; wijst erop 
dat het essentieel is dat Romanikinderen 
een gelijkwaardige uitgangspositie moeten 
hebben in vergelijking met niet-
Romanikinderen 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 Roma-kinderen hoog op de agenda van 
de regering te plaatsen teneinde de 
zigeunerhaat, armoede en sociale 
uitsluiting waarmee deze kinderen te 
maken hebben, doeltreffend te bestrijden;

Or. en

Amendement 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, en dat door het gebrek aan 
politieke wil de kloof tussen Roma- en 
niet-Romaleerlingen en -studenten nog 
steeds groot is; verzoekt de lidstaten een 
holistische aanpak te hanteren die alle 
beleidsterreinen omvat, en het onderwijs 
aan Roma-kinderen hoog op de agenda van 
de regering te plaatsen teneinde de 
armoede en sociale uitsluiting waarmee 
deze kinderen te maken hebben, 
doeltreffend te bestrijden;

1. merkt op dat uit monitoring door 
het FRA blijkt dat in sommige lidstaten 
gedurende de afgelopen jaren slechts 
beperkte vooruitgang is geboekt op het 
gebied van het onderwijs aan sociaal 
achtergestelde Romakinderen, en dat door 
het gebrek aan politieke wil de kloof tussen 
Roma- en niet-Romaleerlingen en -
studenten nog steeds groot is; verzoekt de 
lidstaten een holistische aanpak te hanteren 
die alle beleidsterreinen omvat, en het 
onderwijs aan Roma-kinderen hoog op de 
agenda van de regering te plaatsen teneinde 
de armoede en sociale uitsluiting waarmee 
deze kinderen te maken hebben, 
doeltreffend te bestrijden;

Or. en

Amendement 5
Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, en dat door het gebrek aan 
politieke wil de kloof tussen Roma- en 
niet-Romaleerlingen en -studenten nog 
steeds groot is; verzoekt de lidstaten een 
holistische aanpak te hanteren die alle 
beleidsterreinen omvat, en het onderwijs 
aan Roma-kinderen hoog op de agenda van 
de regering te plaatsen teneinde de 
armoede en sociale uitsluiting waarmee 
deze kinderen te maken hebben, 
doeltreffend te bestrijden;

1. merkt op dat gedurende de 
afgelopen jaren slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
het onderwijs aan sociaal achtergestelde 
Romakinderen, en dat – in sommige 
gevallen – door het gebrek aan politieke 
wil de kloof tussen Roma- en niet-
Romaleerlingen en -studenten wat betreft 
onderwijsresultaten nog steeds groot is; 
verzoekt de lidstaten een holistische 
aanpak te hanteren die alle beleidsterreinen 
omvat, en het onderwijs aan Roma-
kinderen hoog op de agenda van de 
regering te plaatsen teneinde de armoede 
en sociale uitsluiting waarmee deze 
kinderen te maken hebben, doeltreffend te 
bestrijden;
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Or. en

Amendement 6
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat Romanikinderen de 
gevolgen van de huidige COVID-19-
pandemie voor het onderwijs sterk 
ondervinden en dat de bestaande 
onderwijskloof als gevolg van de crisis 
leidt tot een totale uitval van het 
onderwijs; brengt in herinnering dat de 
overgrote meerderheid van de 
Romanikinderen in arme, 
gemarginaliseerde buurten wonen en niet 
over de middelen beschikken om toegang 
te krijgen tot leren op afstand of 
thuisonderwijs;

Or. en

Amendement 7
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen 
EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke 
kansen moeten krijgen en op alle niveaus 
moeten worden onderwezen in een 
reguliere en inclusieve 
onderwijsomgeving van hoge kwaliteit; 
benadrukt dat doeltreffende 
desegregatiestrategieën moeten worden 
vastgesteld, in het bijzonder door de EU-
lidstaten met een aanzienlijke 
Romagemeenschap;

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen 
EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke 
kansen moeten krijgen;
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Or. it

Amendement 8
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen 
EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke 
kansen moeten krijgen en op alle niveaus 
moeten worden onderwezen in een 
reguliere en inclusieve onderwijsomgeving 
van hoge kwaliteit; benadrukt dat 
doeltreffende desegregatiestrategieën 
moeten worden vastgesteld, in het 
bijzonder door de EU-lidstaten met een 
aanzienlijke Romagemeenschap;

2. herinnert eraan dat 
Romanileerlingen EU-burgers zijn, en dat 
zij daarom 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 groepen 
leerlingen van bepaalde scholen en 
klassen van elkaar worden gescheiden, 
ondanks de bestaande wetgeving en 
beleidsmaatregelen tegen discriminatie; 
benadrukt dat doeltreffende 
desegregatiestrategieën moeten worden 
vastgesteld, in het bijzonder door de EU-
lidstaten met een aanzienlijke 
Romagemeenschap;

Or. en

Amendement 9
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen 
EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke 
kansen moeten krijgen en op alle niveaus 
moeten worden onderwezen in een 
reguliere en inclusieve onderwijsomgeving 
van hoge kwaliteit; benadrukt dat 
doeltreffende desegregatiestrategieën 

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen 
EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke 
rechten hebben en gelijke kansen moeten 
krijgen en op alle niveaus moeten worden 
onderwezen in een reguliere en inclusieve 
onderwijsomgeving van hoge kwaliteit; 
benadrukt dat doeltreffende 
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moeten worden vastgesteld, in het 
bijzonder door de EU-lidstaten met een 
aanzienlijke Romagemeenschap;

desegregatiestrategieën moeten worden 
vastgesteld, in het bijzonder door de EU-
lidstaten met een aanzienlijke 
Romagemeenschap;

Or. en

Amendement 10
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen 
EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke 
kansen moeten krijgen en op alle niveaus 
moeten worden onderwezen in een 
reguliere en inclusieve onderwijsomgeving 
van hoge kwaliteit; benadrukt dat 
doeltreffende desegregatiestrategieën 
moeten worden vastgesteld, in het 
bijzonder door de EU-lidstaten met een 
aanzienlijke Romagemeenschap;

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen 
EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke 
kansen moeten krijgen en op alle niveaus 
moeten worden onderwezen in een 
reguliere en inclusieve onderwijsomgeving 
van hoge kwaliteit; benadrukt dat 
doeltreffende desegregatiestrategieën 
moeten worden vastgesteld, aangepast aan 
de specifieke omstandigheden in elke 
lidstaat met een Romagemeenschap;

Or. en

Amendement 11
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat Roma-ouders 
als EU-burgers niet alleen rechten 
genieten, maar ook plichten te vervullen 
hebben, namelijk: de plicht om via arbeid 
bij te dragen aan de materiële 
ontwikkeling van de samenleving en de 
plicht om bij te dragen aan de schatkist 
door belasting te betalen, zodat alle 
burgers kunnen profiteren van de 
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dienstverlening van de overheid;

Or. it

Amendement 12
Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat Roma-
onderwijzers een essentiële rol spelen bij 
de desegregatie van het onderwijs en 
moeten worden betrokken bij het oplossen 
van geografische segregatie op scholen; 
benadrukt voorts dat het van het grootste 
belang is om hun positie in de 
onderwijsorganen te versterken om het 
desegregatieproces te bevorderen, 
analfabetisme te verminderen en de 
deelname van Roma aan programma’s 
voor levenslang leren en 
volwassenenonderwijs te stimuleren;

Or. en

Amendement 13
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat 
Romaleerlingen buitensporig worden 
getroffen door de crisismaatregelen, zoals 
de sluiting van scholen en de 
systematische invoering van leren op 
afstand; dringt er bij de lidstaten op aan 
te voorkomen dat Romakinderen in deze 
situatie verder afraken van hoogwaardig 
onderwijs dan andere Europese burgers;
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Or. en

Amendement 14
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. dringt er bij de lidstaten op aan te 
controleren of Roma-ouders net als niet-
Roma-ouders zijn geregistreerd volgens 
de in hun land van herkomst geldende 
regels;

Or. it

Amendement 15
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beveelt aan dat het onderwijs aan 
kwetsbare Romaleerlingen zo vroeg 
mogelijk begint, bij voorkeur op driejarige 
leeftijd, door hen op te nemen in 
betaalbare, toegankelijke en inclusieve 
instellingen voor voor- en vroegschoolse 
opvang en onderwijs en kinderopvang, 
gezien het belang van onderwijs voor jonge 
kinderen, waarvan is aangetoond dat het 
correleert met betere leerresultaten;

3. beveelt aan dat het onderwijs aan 
kwetsbare Romaleerlingen zo vroeg 
mogelijk begint, bij voorkeur op driejarige 
leeftijd en eerder, door hen op te nemen in 
betaalbare, toegankelijke en inclusieve 
instellingen voor voor- en vroegschoolse 
opvang en onderwijs en kinderopvang, 
gezien het belang van onderwijs voor jonge 
kinderen, waarvan is aangetoond dat het 
correleert met betere leerresultaten, en om 
de basis te leggen voor de latere sociale 
integratie; dringt er bij de lidstaten aan 
om strategieën en programma’s te 
ontwikkelen en uit te voeren om de 
toegang van Roma tot kinderopvang, 
scholen en universiteiten te bevorderen;

Or. en
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Amendement 16
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beveelt aan dat het onderwijs aan 
kwetsbare Romaleerlingen zo vroeg 
mogelijk begint, bij voorkeur op driejarige 
leeftijd, door hen op te nemen in 
betaalbare, toegankelijke en inclusieve 
instellingen voor voor- en vroegschoolse 
opvang en onderwijs en kinderopvang, 
gezien het belang van onderwijs voor jonge 
kinderen, waarvan is aangetoond dat het 
correleert met betere leerresultaten;

3. beveelt aan dat het onderwijs aan 
kwetsbare Romaleerlingen zo vroeg 
mogelijk begint, rekening houdend met de 
specifieke omstandigheden in de 
verschillende lidstaten, door hen op te 
nemen in betaalbare, toegankelijke en 
inclusieve instellingen voor voor- en 
vroegschoolse opvang en onderwijs en 
kinderopvang, gezien het belang van 
onderwijs voor jonge kinderen, waarvan is 
aangetoond dat het correleert met betere 
leerresultaten;

Or. en

Amendement 17
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de inspanningen 
van enkele lidstaten die wetgevende 
instrumenten hebben aangenomen om 
tegelijkertijd kwalitatief, gelijkwaardig 
onderwijs te waarborgen en inclusief 
onderwijs te introduceren; het doel van 
dergelijke maatregelen is om 
Romakinderen en andere achtergestelde 
groepen zoveel mogelijk te integreren in 
het onderwijsstelsel, van voor- en 
vroegschoolse educatie tot de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs, hetgeen een 
voorwaarde is voor hun persoonlijke 
ontwikkeling en carrièrekansen;
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Or. en

Amendement 18
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt om Romanifamilies die 
kampen met economische, sociale, 
medische en huisvestingsproblemen 
bijzondere steun te verlenen op het gebied 
van gezondheid, schoolmaaltijden en 
kleding, om de kinderen in staat te stellen 
naar school te gaan en hen over de 
onderwijsdrempel heen te helpen;

Or. en

Amendement 19
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie om een 
nieuw instrument zoals een gericht 
Europees onderwijsfonds te overwegen 
om de structurele belemmeringen voor 
Romanileerlingen van 3 tot 18 jaar te 
verminderen door middel van een 
alomvattende, holistische aanpak;

Or. en

Amendement 20
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies



AM\1203147NL.docx 13/23 PE650.484v01-00

NL

Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat Romakinderen ten 
minste tot het einde 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; benadrukt de noodzaak 
om zittenblijven uit te bannen en het 
uitvalpercentage te verlagen door te 
zorgen voor zowel passende training voor 
onderwijzend personeel als voor vroege, 
regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

4. benadrukt dat Romakinderen ten 
minste tot het einde van de bovenbouw van 
het voortgezet onderwijs naar school 
moeten gaan;

Or. it

Amendement 21
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat Romakinderen ten 
minste tot het einde 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; benadrukt de noodzaak 
om zittenblijven uit te bannen en het 
uitvalpercentage te verlagen door te 
zorgen voor zowel passende training voor 
onderwijzend personeel als voor vroege, 
regelmatige en tijdige ondersteuning van 

4. benadrukt dat Romakinderen ten 
minste tot het einde 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, door gezinsondersteuning 
en passende training voor onderwijzend 
personeel te bieden alsook vroege, 
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Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

Or. en

Amendement 22
Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat Romakinderen ten 
minste tot het einde 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; benadrukt de noodzaak 
om zittenblijven uit te bannen en het 
uitvalpercentage te verlagen door te zorgen 
voor zowel passende training voor 
onderwijzend personeel als voor vroege, 
regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

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; benadrukt de noodzaak 
om zittenblijven uit te bannen en het 
uitvalpercentage te verlagen door te zorgen 
voor zowel passende training voor 
onderwijzend personeel als voor vroege, 
regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

Or. en

Amendement 23
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat Romakinderen ten 
minste tot het einde van de bovenbouw van 
het voortgezet onderwijs naar school 

4. benadrukt dat Romanikinderen ten 
minste tot het einde van de bovenbouw van 
het voortgezet onderwijs naar school 
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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; benadrukt de noodzaak 
om zittenblijven uit te bannen en het 
uitvalpercentage te verlagen door te zorgen 
voor zowel passende training voor 
onderwijzend personeel als voor vroege, 
regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

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 
Romanileerlingen; benadrukt de noodzaak 
om zittenblijven uit te bannen en het 
uitvalpercentage te verlagen door te zorgen 
voor zowel passende training voor 
onderwijzend personeel als voor vroege, 
regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

Or. en

Amendement 24
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat Romakinderen ten 
minste tot het einde 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; benadrukt de noodzaak 
om zittenblijven uit te bannen en het 
uitvalpercentage te verlagen door te zorgen 
voor zowel passende training voor 
onderwijzend personeel als voor vroege, 
regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

4. benadrukt dat Romakinderen ten 
minste tot het einde 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; benadrukt de noodzaak 
om zittenblijven te voorkomen en het 
uitvalpercentage te verlagen door te zorgen 
voor zowel passende training voor 
onderwijzend personeel als voor vroege, 
regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder 
naschoolse onderwijsactiviteiten;

Or. en



PE650.484v01-00 16/23 AM\1203147NL.docx

NL

Amendement 25
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de meeste lidstaten 
hebben geïnvesteerd in maatregelen om 
de schooluitval te verminderen en de 
medewerking van kinderen en hun 
families te verbeteren, met name gelet op 
het feit dat slechts 30 % van de 
Romaleerlingen voortgezet onderwijs 
volgt; verzoekt de Commissie om de meest 
succesvolle maatregelen te analyseren en 
te bevorderen en om succesverhalen van 
Roma over het voetlicht te brengen in het 
kader van Erasmus+ teneinde leerlingen 
aan te moedigen verder te leren;

Or. en

Amendement 26
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat bewustmakings- en 
antidiscriminatietrainingen voor docenten 
en onderwijzend personeel en de 
bevordering van beste praktijken op het 
gebied van inclusief en intercultureel 
onderwijs nodig zijn voor de effectieve 
uitbanning van zigeunerhaat in de 
onderwijssector;

Or. en

Amendement 27
Romeo Franz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de Romanitaal, -cultuur en -
geschiedenis in de schoolprogramma’s te 
bevorderen om het proces van 
intercultureel leren te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 28
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten de overgang 
tussen verschillende opleidingstrajecten te 
vergemakkelijken, ook tot en met het 
tertiair onderwijs, door adequate studie- 
en loopbaanbegeleiding te geven en 
financiële ondersteuning aan te bieden, 
zoals 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;

Schrappen

Or. it

Amendement 29
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten de overgang 
tussen verschillende opleidingstrajecten te 
vergemakkelijken, ook tot en met het 
tertiair onderwijs, door adequate studie- en 
loopbaanbegeleiding te geven en financiële 
ondersteuning aan te bieden, zoals 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;

5. verzoekt de lidstaten de overgang 
tussen verschillende opleidingstrajecten te 
vergemakkelijken, ook tot en met het 
tertiair onderwijs, door adequate studie- en 
loopbaanbegeleiding te geven en coaching 
voor een zelfverzekerde overgang van 
school naar arbeid alsmede financiële 
ondersteuning aan te bieden, zoals 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;

Or. en

Amendement 30
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten de overgang 
tussen verschillende opleidingstrajecten te 
vergemakkelijken, ook tot en met het 
tertiair onderwijs, door adequate studie- en 
loopbaanbegeleiding te geven en financiële 
ondersteuning aan te bieden, zoals 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;

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 en 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;

Or. en

Amendement 31
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Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 32
Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert aan de dringende 
noodzaak Roma-ouders te betrekken bij 
ieder stadium van het onderwijs van hun 
kinderen.

6. herinnert aan de dringende 
noodzaak Roma-ouders te betrekken bij 
ieder stadium van het onderwijs van hun 
kinderen; benadrukt dat het vermogen van 
de lidstaten om Roma-ouders te betrekken 
sterk afhangt van meerdere 
maatschappelijke en economische 
factoren;

Or. en

Amendement 33
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert aan de dringende 
noodzaak Roma-ouders te betrekken bij 
ieder stadium van het onderwijs van hun 
kinderen.

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 
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om programma’s te ontwikkelen gericht 
op het betrekken van Roma-ouders bij het 
onderwijs aan en de pedagogische en 
persoonlijke ontwikkeling van hun 
kinderen;

Or. en

Amendement 34
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert aan de dringende 
noodzaak Roma-ouders te betrekken bij 
ieder stadium van het onderwijs van hun 
kinderen.

6. herinnert aan de dringende 
noodzaak Romani-ouders te betrekken bij 
ieder stadium van het onderwijs van hun 
kinderen.

Or. en

Amendement 35
Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om 
mentorprogramma’s, tertiair onderwijs en 
leiderschapsacademies te ontwikkelen en 
de lokale emancipatie van jonge leiders 
als aanjagers van integratie te 
bevorderen, en om van onderop 
georganiseerde Roma-ngo’s te bevorderen 
in plaats van internationale ngo’s die voor 
Roma opkomen; dringt aan op de creatie 
van een doeltreffend systeem voor de 
monitoring van EU-geld; wijst erop dat er 
niet alleen duidelijke referentiepunten 
inzake desegregatie en oplossingen voor 
geografische segregatie nodig zijn, maar 
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dat fundamentele veranderingen ook eerst 
in het openbaar onderwijs moeten worden 
doorgevoerd; benadrukt bovendien dat de 
nationale curricula moeten worden 
aangepast om een hoge mate van 
solidariteit te bewerkstelligen; benadrukt 
dat structurele veranderingen essentieel 
zijn, zoals het verlagen van de 
kleuterschoolleeftijd, en dat er, om de 
segregatie van leerlingen op basisscholen 
te voorkomen, moderne integrale lokale 
scholen moeten worden ontwikkeld en dat 
deze extra middelen moeten krijgen om 
modelscholen te worden; onderstreept dat 
er een goede infrastructuur nodig is om 
deze instellingen bereikbaar te maken 
voor alle studenten, onder wie niet-
Romastudenten; benadrukt dat bedrijven 
hoogwaardige arbeidskrachten kunnen 
aantrekken wanneer er hoogwaardige 
duale beroepsopleidingen worden opgezet 
en wanneer loopbaanontwikkeling voor 
Romastudenten wordt gestimuleerd;

Or. en

Amendement 36
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de onderwijsstelsels 
van de lidstaten niet mogen discrimineren 
op grond van ras, etniciteit en religie, en 
dat de deelname van kinderen aan het 
onderwijs vaak afhangt van sociale en 
economische factoren en van de mate van 
betrokkenheid van ouders.

Or. en

Amendement 37
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Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept ertoe op de inspanningen 
voor de inclusie van Romakinderen op 
school ook te richten op extracurriculaire 
activiteiten, zoals sport- en artistieke 
activiteiten, die een uitstekende manier 
zijn om te zorgen voor cohesie en 
integratie.

Or. en

Amendement 38
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de lidstaten op aan de 
culturele waarden van de Roma-cultuur 
positief over het voetlicht te brengen en te 
bevorderen als een strategie om 
discriminatie te bestrijden en de 
sociaalculturele integratie van deze 
minderheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 39
Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat cultuur en 
cultuurdiensten, met inbegrip van inter- 
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en multiculturele activiteiten, kunnen 
helpen om de houding tegenover mensen 
met een Romani-achtergrond minder 
negatief te maken.

Or. en

Amendement 40
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. dringt aan op de uitvoering van 
maatregelen om multiculturalisme te 
bevorderen in onderwijscentra om de 
ruimtelijke segregatie van deze groep te 
vermijden.

Or. en


