
RR\1208180DA.docx PE650.564v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2020/2011 (INI)

29.6.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: 
bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
(2020/2011(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Tomáš Zdechovský

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57



PE650.564v02-00 2/17 RR\1208180DA.docx

DA

PA_NonLeg



RR\1208180DA.docx 3/17 PE650.564v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tager hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed;

B. der henviser til, at vedtagelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder er 
afgørende for en styrkelse af marginaliserede gruppers sociale rettigheder, f.eks. 
mennesker med romabaggrund;

C. der henviser til, at vi i høj grad glæder os over Kommissionens forpligtelse til at udvikle 
en styrket europæisk strategisk ramme for ligestilling, social og økonomisk 
retfærdighed for romaer og bekæmpelse af romafjendtlighed for perioden efter 2020;

D. der henviser til, at romaer er Europas største etniske mindretal, og at der i EU bor 
omkring 6 millioner romaer, der er kendetegnet ved ikke bare etnisk, men også stor 
socioøkonomisk mangfoldighed, og som er udsat for mange former for 
forskelsbehandling; der henviser til, at omkring 80 % af romaerne lever under deres 
lands fattigdomsrisikogrænse; der henviser til, at 43 % af romaerne (hvoraf 56 % er 
mænd, og 29 % er kvinder) er i en eller anden form for lønnet beskæftigelse 
sammenlignet med EU-gennemsnittet på 70 % i 20151; der henviser til, at 50 % af 
romaerne i alderen 6-24 år ikke går i skole, og at 63 % af unge romaer (i alderen 16-24 
år) hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET) sammenlignet med EU-
gennemsnittet på 12 %2; der henviser til, at stigningen i andelen af romaer, der kan 
karakteriseres som NEET'er, er et område, hvor situationen i 2016 var forværret i 
forhold til 20113;

E. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene og situationen blandt romabørn og -unge 
er to centrale områder med henblik på integration og inklusion af romaer, som ikke i 
tilstrækkelig høj grad er blevet taget op på EU-plan og på medlemsstatsplan4; der 
henviser til, at en betydelig andel af romakvinder lever i en usikker situation og befinder 
sig i en særligt sårbar situation på grund af intersektionel forskelsbehandling; der 
henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres og fremmes på alle 
områder, bl.a. med hensyn til deltagelse på arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår, lønninger, kvalifikationer, uddannelse, karriereskift, karriereudsigter 

1 Kommissionens rapport af 5. september om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration 
(COM(2019)0406), s. 3.
2 COM(2019)0406, s. 4.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 1/2, s. 18.
4 Ekspertbetænkninger, der bygger på de fremadskuende aspekter af evalueringen af EU Framework for National 
Roma Integration Strategies, Considering the Diversity of the Roma population in a post-2020 EU-initiative for 
Roma equality and inclusion, januar 2020, s. 16.
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og karriereforløb;

F. der henviser til, at romaernes levevilkår, deres uddannelsesniveau og deres 
sundhedstilstand afgør deres socioøkonomiske status og deres status på 
arbejdsmarkedet; der henviser til, at romaer ofte står over for en ond cirkel med 
fattigdom, udstødelse, lavt uddannelsesniveau og få kvalifikationer, som forhindrer dem 
i at finde stabil beskæftigelse, eftersom de ikke kan opfylde ansættelseskravene; der 
henviser til, at vedvarende socioøkonomiske og sundhedsmæssige uligheder og 
forskellige former for forskelsbehandling, herunder romafjendtlighed og 
aldersdiskrimination, bringer romaer, navnlig de ældre, i en særlig sårbar situation;

G. der henviser til, at bekæmpelse af strukturel forskelsbehandling af romaer, herunder på 
de prioriterede områder uddannelse, beskæftigelse, adgang til sundhedspleje og boliger, 
og en væsentlig forbedring af deres socioøkonomiske status afhænger af en forøgelse af 
den sociale og kulturelle kapital i de boligområder, hvor romasamfund er til stede, og på 
en tilgang med inddragelse af flere interessenter til integration af romaer med aktiv 
deltagelse af romaer i alle faser;

H. der henviser til, at indsamling af data om ligestilling omfatter alle typer af 
disaggregerede data, der anvendes til at vurdere den sammenlignelige situation for 
specifikke grupper, der er udsat for en risiko for forskelsbehandling, til at udforme 
offentlige politikker, der bidrager til fremme af ligestilling, og til at vurdere 
gennemførelsen heraf baseret på evidens og ikke blot på antagelser; der henviser til, at 
indsamling af sådanne data (dvs. data, der afslører etnisk oprindelse eller religion) 
kræver udtrykkeligt samtykke fra de personer, der er genstand for dataindsamling, og 
ofte kan være kontroversiel; der henviser til, at racemæssig og etnisk profilering, hvor 
mennesker uden deres samtykke identificeres på grundlag af tredjeparters opfattelser 
eller generaliseringer baseret på race, etnicitet, religion eller national oprindelse, er klart 
forbudt;

I. der henviser til, at personer, der tilhører mindretalsgrupper, fortsat diskrimineres, når de 
søger job, og endog når de har et arbejde, og fortsat forskelsbehandles; der henviser til, 
at lavere lønninger, manglende karriereudsigter, usikre og vanskelige arbejdsvilkår, 
manglende forfremmelsesmuligheder og glaslofter, chikane og uberettigede 
afskedigelser blot er nogle af de måder, hvorpå forskelsbehandlingen kommer til 
udtryk; der henviser til, at der er større sandsynlighed for, at etniske mindretal har 
ringere adgang til beskæftigelse og beskyttelse; der henviser til, at etnisk oprindelse 
også ser ud til at betyde noget i forbindelse med chikane på arbejdspladsen og til at 
være en stor hindring for forfremmelser;

J. der henviser til, at de fleste romasamfund, navnlig i Central- og Østeuropa, lever i 
segregerede bosættelser, ofte i områder med høj miljøbelastning, udelukket fra 
samfundet og fysisk isoleret, under leveforhold, der er under standard, og i nedarvet 
fattigdom; der henviser til, at ifølge Kommissionens rapport af 5. september om 
gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration (COM(2019)0406) 
har en tredjedel af romahusholdningerne ikke adgang til rindende vand, kun godt 
halvdelen har et indendørs vandskyllende toilet eller bruser, og 78 % af romaerne boede 
i overfyldte boliger i 2016; der henviser til, at én ud af ti personer lever i en bolig uden 
elektricitet, der henviser til, at de tilgængelige data og resultatindikatorer fra 
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repræsentative undersøgelser fra ni EU-medlemsstater tyder på, at situationen på 
boligområdet stort set var den samme mellem 2011 og 2016, idet der i nogle 
medlemsstater blot var sket nogle forbedringer i adgangen til vand og basale faciliteter;

K. der henviser til, at geografisk segregation fortsat er en af nøgleudfordringerne på 
boligområdet; der henviser til, at 43 % af romaerne forskelsbehandles, når de forsøger at 
købe eller leje en bolig, og til, at de ikke er tilstrækkeligt orienteret om deres 
rettigheder, hvad ligebehandling angår5; der henviser til, at manglende skøder og 
personlige dokumenter som fødselsattester og ID-kort udgør en hindring for adgangen 
til boliger, offentlige tjenester eller centrale støttetjenester fra staten;

L. der henviser til, at romaernes problemer er blevet forværret som følge af covid-19-
krisen, eftersom de økonomiske og sociale konsekvenser af krisen har påvirket 
romabefolkningen, især kvinderne, og øger de nuværende uligheder inden for alle 
områder af romaernes inklusion; der henviser til, at romaer er i stor risiko for at lide 
under de negative konsekvenser af covid-19-krisen og vil have begrænset adgang til 
sundhedsydelser, uddannelse, sociale ydelser – herunder arbejdsløshedsunderstøttelse – 
og andre foranstaltninger, der har til formål at afbøde virkningerne af coronaviruskrisen;

M. der henviser til, at dårlig transportinfrastruktur, manglende offentlige administrative 
organer og tjenester, navnlig uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet og 
sundhedsydelser, forværrer regionale forskelle og ghettodannelse;

1. understreger, at romaer er et af de største mindretal i Europa, der oplever det højeste 
niveau af fattigdom, strukturel forskelsbehandling og social udstødelse, og at deres 
grundlæggende rettigheder, navnlig deres økonomiske og sociale rettigheder, ikke 
respekteres; noterer sig med beklagelse, at til trods for den økonomiske velstand i EU 
og EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration og 
samhørighedsfonden og de tiltag, der er blevet indført i løbet af det seneste årti 
vedrørende den sociale inklusion af romaerne (NRIS), er romaernes generelle situation i 
EU stagneret, og fremskridtene med hensyn til boliger, beskæftigelse, uddannelse og 
sundhed har været begrænsede; opfordrer de lokale myndigheder og regeringerne til at 
gennemføre NRIS effektivt; opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen og indføre en 
politik for integration af romaspørgsmålet på alle niveauer af dens politikker, 
programmer og projekter for at forebygge forskelsbehandling og bidrage til en aktiv 
inklusion af romaer i vores samfund; opfordrer Kommissionen til at fastholde en 
intersektionel tilgang med inddragelse af flere interessenter i NRIS og til at fremme 
romaernes aktive deltagelse fra udarbejdelsen til gennemførelsen;

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte bindende målsætninger, foranstaltninger og 
mål for medlemsstaterne, en klar tidsplan og klare, bindende krav til fremskridt samt 
succesindikatorer og tilstrækkelig finansiering til gennemførelse af den næste EU-
ramme for NRIS; opfordrer lokale myndigheder og regeringer til især at prioritere 
gennemførelsen af NRIS;

3. minder om sin beslutning af 12. februar 2019 om behovet for en styrket strategisk EU-
ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 og 

5 COM(2019)0406.
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for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed6; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og Europa-Parlamentet til at fremsætte forslag til og forpligte sig til en 
ambitiøs, omfattende og bindende strategisk EU-ramme for romaers ligestilling, social 
og økonomisk retfærdighed og bekæmpelse af romafjendtlighed i perioden efter 2020 
med konkrete fælles initiativer på EU-plan og minimumsstandarder, som 
medlemsstaterne kan omsætte til nationale mål, og hvor særlige nationale 
omstændigheder er relevante, for så vidt som de opnår mere end 
minimumsstandarderne, og til at sikre, at multidiskrimination og intersektionalitet, 
integration af kønsaspektet og en børnetilpasset tilgang behandles på passende vis;

4. understreger behovet for at bryde den onde cirkel af fattigdom for de berørte romaer ved 
at iværksætte en effektiv, målrettet indsats i en så tidlig alder som mulig, idet målrettede 
foranstaltninger på alle uddannelsesniveauer kan være et effektivt redskab til 
bekæmpelse af fattigdom; understreger behovet for at styrke overgangen til højere 
uddannelsesniveauer og for at understøtte disse foranstaltninger ved hjælp af sociale 
investeringer;

5. opfordrer til, at man er mere opmærksom på de medlemsstater, der har en stor 
romabefolkning og en fortid med forholdsvis ineffektive foranstaltninger; understreger, 
at Kommissionen skal overvåge og yde bedre støtte til disse medlemsstater og deres 
politikker og foranstaltninger;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre inkluderende ligestilling for 
romaer – med særlig opmærksomhed på kvinder og piger samt personer med handicap, 
som udsættes for intersektionel forskelsbehandling – på alle livets områder;

7. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage Rådets direktiv af 2. juli 2008 om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426);

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage fattigdom, med særligt 
fokus på børnefattigdom, social udstødelse og romafjendtlighed, samt 
ikkeforskelsbehandling som tværsektorielle dimensioner i de fire centrale områder i 
EU's strategi for romaer og NRIS, og derved sikre, at ligestilling, bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder, herunder uddannelse, gode boligforhold og tilstrækkelige 
sundhedsydelser, bidrager til en overordnet forbedring af romaers velfærd, samt at 
mangesidede og intersektionelle former for forskelsbehandling, integration af 
kønsaspektet og en børneorienteret tilgang bliver behørigt tilgodeset både i den 
strategiske EU-ramme for NRIS for perioden efter 2020 og i NRIS; opfordrer lokale og 
regionale myndigheder og regeringer til at prioritere vedtagelse, revision og 
gennemførelse af NRIS i tråd med den strategiske EU-ramme for perioden efter 2020 og 
at sikre, at disse strategier knyttes tæt sammen med generelle politikker;

9. opfordrer Kommissionen til at sikre ligelig inddragelse af 
romacivilsamfundsorganisationer, eksperter og medlemmer af lokalsamfundet, især 
dem, der er aktive på lokalt og regionalt niveau i de politiske debatter og i 
beslutningsprocessen;

6 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0075.
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10. anerkender, at der med henblik på at sikre romaernes sociale og økonomiske rettigheder 
bør overvejes en mere omfattende tilgang, hvor bl.a. den institutionelle anerkendelse af 
romamindretallet som social aktør og romacivilsamfundsorganisationers effektive og 
organiserede deltagelse styrkes, således at deres meningsfulde deltagelse i 
gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de økonomiske og sociale politikker 
gøres mulig; opfordrer Kommissionen til at se romaers deltagelse som en bindende 
fælles kvalitetsnorm for den fremtidige strategiske EU-ramme og de nationale 
strategier, og at finansielle og strukturelle mekanismer sikrer ligelig og kvalitativ 
deltagelse;

11. fremhæver, at beskæftigelse baner vejen for social inklusion, og at etniske minoriteter 
derfor bør have mulighed for at deltage fuldt ud på arbejdsmarkedet, og at princippet 
om "ligestilling og lige løn for lige arbejde" skal gælde for alle arbejdstagere;

12. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en meddelelse om vejledninger og standarder 
for ikkediskriminerende ansættelsespolitikker til medlemsstater og arbejdsgivere, 
inklusive anbefalinger om vedtagelse af ligestillingsplaner på virksomhedsniveau og i 
kollektive overenskomster samt implementering af taskforcer, der sætter fokus på 
mangfoldighed på arbejdspladserne, herunder bekæmpelse af stereotyper, fordomme og 
negative holdninger, forebyggelse af forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, 
forfremmelse, løn og adgang til uddannelse; understreger, at disse ligestillingsplaner 
også skal bruges til at fremme etnisk og kulturel mangfoldighed på arbejdspladsen, til at 
udvikle interne regler mod racisme, racismerelateret forskelsbehandling og chikane på 
arbejdspladsen, til at overvåge og gennemgå ansættelse, forfremmelse og fastholdelse af 
arbejdskraft ud fra ligestillingsområder, med henblik på at påvise direkte eller indirekte 
diskriminerende praksisser, og til at vedtage korrigerende foranstaltninger for at 
mindske ulighederne inden for hvert af disse områder og, med henblik herpå, at 
indsamle data om ligestilling under hensyntagen til standarderne for 
privatlivsrettigheder og grundlæggende rettigheder;

13. opfordrer Kommissionen til at vedtage en fælles EU-ramme for indsamling og analyse 
af pålidelige og sammenlignelige disaggregerede data om ligestilling med henblik på 
bekæmpelse af forskelsbehandling, herunder i forbindelse med beskæftigelse; tilføjer, at 
den bør omfatte arbejdsmarkedsindikatorer til måling af ligestilling, herunder 
migranters og minoritetsgruppers beskæftigelsessituation, under fuld overholdelse af 
standarderne for privatlivsrettigheder og grundlæggende rettigheder;

14. understreger, at de vigtigste punkter, man skal beskæftige sig med vedrørende romaers 
beskæftigelse, er en effektiv overgang fra uddannelse til det åbne arbejdsmarked som 
følge af den høje andel af manglende fremmøde, fravær og skolefrafald for romabørn og 
-unge; understreger betydningen af at tackle negative stereotyper, som oftest er de 
største hindringer for at komme i beskæftigelse; fremhæver betydningen af at tackle 
forskellige former for sort arbejde, forskelsbehandling fra arbejdsgivernes side, at skabe 
overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft og afhjælpe det 
stigende antal unge romaer, der ikke er under uddannelse;

15. opfordrer Kommissionen til at gøre alvor af sin hensigt om at vedtage en handlingsplan 
for gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder, og til at indføje 
integration af romaer som en indikator på den sociale resultattavle; opfordrer 
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Kommissionen og medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på 
romabefolkningen med hensyn til deres særlige situation, for at sikre 
kvalitetsbeskæftigelse, adgang til anstændigt arbejde, rimelige lønninger og 
arbejdsforhold, og for at sikre, at de sociale sikringsordninger og sociale tjenesteydelser 
er tilstrækkelige og tilgængelige, og at de bruges af potentielle støttemodtagere, 
herunder universel sygesikring uden forskelsbehandling, mindsteindkomstordninger og 
pensionsrettigheder;

16. minder om, at medlemsstaterne har truffet en række foranstaltninger til at øge 
romabørns fremmøde i skolerne såsom at sørge for gratis bespisning og gratis lærebøger 
i skolen, og udvidet undervisningspligten til at omfatte børnehave/førskoletilbud fra en 
tidligere alder for alle børn; understreger, at disse gode praksisser bør videreføres;

17. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at når personer med romabaggrund udøver deres 
ret til fri bevægelighed, får de adgang til alle nødvendige sundhedsydelser i den 
medlemsstat, hvor de opholder sig; understreger, at hverken fattigdom eller en persons 
bopælsstatus bør udgøre en hindring for adgangen til sundhedstjenester og sociale 
tjenester;

18. opfordrer medlemsstaterne til at investere i arbejdstilsyn og klagemekanismer, som 
råder over tilstrækkelige midler, er tilgængelige og effektive for alle arbejdstagere, 
uanset nationalitet eller opholdsstatus, til at beskytte arbejdstagere mod repressalier fra 
arbejdsgivere samt skadelige konsekvenser, og til at støtte civilsamfundsorganisationers 
arbejde med formidling af oplysninger til arbejdstagerne om rettigheder, og hvordan de 
udøver disse rettigheder;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at genopretningsplanen og den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-27 knyttes tæt sammen med EU's strategiske 
ramme for romaernes lighed, inklusion og deltagelse, med de bindende mål heri og med 
realiseringen af disse i de nationale strategier for romaernes integration; understreger i 
denne forbindelse behovet for systematisk indsamling af fyldestgørende data opdelt 
efter køn og alder for at belyse behov og kontekstanalyse og for at komme med 
vejledning vedrørende fastsættelse af mål og effektindikatorer med henblik på at sikre 
det bedste resultat med hensyn til at matche behov med planlægning og budgettering, 
både på nationalt plan og EU-plan;

20. opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage hånd om den uensartede situation, som 
romaer står over for i EU i Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+); minder om sin 
beslutning af 4. april 2019 om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)7, hvis artikel 4, stk. 1, nr. viiia), omfatter 
det specifikke mål om "at bekæmpe forskelsbehandling af og fremme den 
socioøkonomiske integration af marginaliserede samfundsgrupper som for eksempel 
romaer";

21. opfordrer Kommissionen til nøje at evaluere effektindikatorerne for integration af 
romaer for perioden 2014-2020, og udpege såvel bedste praksis som mangler; minder 
om, at overvågningen af integrationen af romaerne skulle forbedres på grundlag af ESF-
investeringsprioritet 9.2, de relevante specifikke målsætninger i ESF og Den 

7 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0350.
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Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), operationelle programmer og ESF's 
fælles outputindikatorer for deltagere samt programspecifikke indikatorer og mål;

22. anbefaler, at Kommissionen letter udvekslingen af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne og overvåger situationen med henblik på at sikre, at der kan foretages 
regelmæssige vurderinger;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage repræsentanter fra 
romasamfundene, herunder unge romaer, i hørings- og beslutningsprocesserne, både på 
nationalt plan og på EU-plan;

24. minder om, at lokale og nationale myndigheder, stærke partnerskaber og lokale aktørers 
engagement, som f.eks. kommuner og skoleinspektorater, er afgørende for at opnå en 
bæredygtig integration af romaer;

25. understreger behovet for et umiddelbart og grundigt engagement fra de relevante 
statslige myndigheder for at sikre desegregation af romaelever i skoler, øge deres 
deltagelse i hele undervisningscyklussen og sikre inklusiv generel læring af samme 
kvalitet for alle; bemærker med beklagelse, at det stadig er en almindelig 
diskriminerende praksis, at romabørn fejldiagnosticeres som havende særlige 
undervisningsbehov, hvilket medfører, at et uforholdsmæssigt stort antal romabørn 
sendes på "specialskoler", hvorved de udskilles fra det almene skoleuddannelsessystem 
og ofte får en dårligere uddannelse; minder om afgørelserne fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og traktatbrudsprocedurerne imod tre medlemsstater 
vedrørende forskelsbehandling af romaer i skoler: Tjekkiet (2014), Slovakiet (2015) og 
Ungarn (2016); er af den opfattelse, at der de seneste år ikke har været tegn på 
forbedring eller kun ringe forbedring på trods af Kommissionens bestræbelser; 
opfordrer Kommissionen til at evaluere de pågældende korrigerende foranstaltninger og 
deres indvirkning på romabørn og til, hvis disse anses for utilstrækkelige og ikke 
tilstrækkeligt effektive, at indbringe disse sager for Den Europæiske Unions Domstol;

26. minder om betydningen af den rolle, som romaundervisere og deres tilstedeværelse i 
uddannelsesorganer spiller med hensyn til at fremme desegregationsprocessen og 
tilskynde romaer til at deltage i programmer for livslang uddannelse og 
voksenundervisning; anbefaler videreuddannelse og beskæftigelse af romabefolkningen 
i form af mentorer og mæglere til de unge for at støtte overgangen fra uddannelse til 
arbejdsmarkedet; understreger behovet for at målrette indsatsen mod romaer med aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder ungdomsgarantien, og en systematisk overvågning 
og bekæmpelse af forskelsbehandling i forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet og 
på arbejdspladsen; opfordrer til, at man underviser offentlige arbejdsformidlinger i, 
hvordan man når ud til og håndterer marginaliserede grupper;

27. ønsker en omlægning af den fælles landbrugspolitik, hvilket vil muliggøre og fremme 
innovative former for landsbrugsarbejde, herunder sociale kooperativer for 
romasamfund, hvilket også vil spille en vigtig rolle i udarbejdelsen af et retfærdigt, 
sundt og miljøvenligt fødevaresystem; understreger, at sådanne foranstaltninger vil 
bidrage til gennemførelsen af målsætningerne i den europæiske grønne pagt; opfordrer 
til formidling og udveksling af bedste praksis på området blandt medlemsstaterne;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle koordinerede tilgange til 
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integrationen af romabørn i samfundet; opfordrer derfor til en hastevedtagelse af den 
europæiske børnegaranti i ESF+ med øremærkede midler med henblik på at løfte en 
generation ud af fattigdom;

29. understreger, at begrænsningerne i sundhedstjenesterne og manglen på grundlæggende 
sundhedsoplysning bidrager til den udbredte segregering af romaelever i skolerne; 
understreger, at ud over udbredt romafjendtlighed i de samfund, romaerne bor i, udgør 
de strukturelle ulemper, de står over for, hvad angår indskrivning i førskoletilbud og 
social udstødelse, de underliggende årsager til segregerede skoler og forskelsbehandling 
af romabørn, som derved fører til en ond cirkel af arbejdsløshed og fattigdom; 
understreger, at det er af yderste vigtighed at tage fat på disse underliggende årsager, 
samtidig med at man øger opmærksomheden på dem;

30. glæder sig over den indsats, som visse medlemsstater har gjort, idet de har vedtaget 
lovgivningsværktøjer, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem 
uddannelseskvalitet og uddannelseslighed, samtidig med at de har indført inklusiv 
uddannelse; bemærker, at formålet med disse foranstaltninger er at integrere romabørn 
såvel som alle andre ugunstigt stillede grupper så meget som muligt i 
uddannelsessystemet lige fra førskoleundervisningsstadiet og frem til 
ungdomsuddannelsesstadiet, hvilket er en forudsætning for et barns personlige 
udvikling og karriere;

31. minder om, at der generelt er en positiv holdning til romamæglere og 
sundhedsstøtteprogrammer, eksempelvis med hensyn til fremme af romasamfundets 
adgang til sundhedsvæsnet, forbedring af deres adgang til hygiejne- og sanitetsfaciliteter 
samt håndtering af specifikke sundhedsbehov hos romakvinder; understreger, at 
romasundhedsmæglerprogrammet i Bulgarien, Rumænien og Slovakiet blev opskaleret 
af de respektive regeringer, og at evalueringen af programmerne viser positive 
ændringer (dvs. mindre diskriminerende adfærd, som udvises af sundhedsudbydere og 
andre barrierer, der forhindrer adgang til sundhed ud over uddannelsesaktiviteter rettet 
mod samfund); understreger dog, at evalueringen af disse programmer viser, at der er 
behov for at gå over til nye og mere effektive tilgange, hvor man bevæger sig væk fra 
romamæglere og over til en reform af institutionerne for at bekæmpe institutionel 
forskelsbehandling i hele systemet8;

32. understreger betydningen af at støtte forældrenes inddragelse i skole- og 
uddannelsesaktiviteter og af at øge deres forståelse for betydningen af 
førskoleundervisning, indskrivning af børn i skolen og skolegang; bemærker med 
beklagelse, at romabørn i nogle medlemsstater stadig støder på begrænsning af deres 
adgang til førskoleundervisning og pasning; bemærker med beklagelse, at EU og 
medlemsstaterne er langt fra at nå de mål, der er opstillet i EU's ramme for inklusion af 
romaer; 

33. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de kompetente regionale og lokale 
myndigheder sammen med civilsamfundet og økonomiske interessenter gennemfører 
beskæftigelses- og socialpolitikker, der henvender sig til romaer, og overvåger 
resultaterne heraf, samtidig med at de ikke udelukker andre samfundsgrupper i lignende 

8 J.M. Fresno, J. Lajčáková, J. Szira, S. Mačáková, M. Karoly, M. Rossi, "A meta-evaluation of interventions for 
Roma inclusion", Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2019.
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situationer; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at indføre forebyggende og 
korrigerende foranstaltninger for at bekæmpe stereotyper og romafjendtlighed på 
arbejdsmarkedet og til at sikre, at offentlige arbejdsformidlinger og arbejdsgivere 
prioriterer at styrke jobsøgende romaer og sideløbende hermed understøtter 
jobplaceringer gennem fagundervisning eller praktikophold med IT- og 
sprogundervisning samt fremme af iværksætterfærdigheder; fremhæver den centrale 
rolle, som offentlige arbejdsformidlinger spiller med hensyn til at fremme ansættelsen 
af romaer inden for den offentlige administration samt med hensyn til at nå ud til dårligt 
stillede jobsøgende romaer;

34. understreger vigtigheden af at fremme romaernes adgang til uddannelse, videregående 
uddannelse, lærlingeuddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på at fremme deres 
økonomiske og sociale inklusion; mener, at erhvervsuddannelse stadig ikke i 
tilstrækkelig grad anerkendes som en prioritet og en løsning til at mobilisere romaer og 
give dem muligheder; tilskynder medlemsstaterne til at sikre, at 
erhvervsuddannelsesordninger rettet mod romaer afspejler deres specifikke situation og 
de øgede krav på arbejdsmarkedet; minder om, at Europa med sin aldrende befolkning 
står over for mangel på uddannet arbejdskraft, og at unge romaer derfor ikke bør 
opfattes som en byrde, men derimod som en mulighed og potentiel fremtidig 
arbejdskraft; opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde erhvervslivet til at engagere sig, 
især på lokalt niveau, og til at overveje at støtte udviklingen af sociale virksomheder 
med henblik på at skabe bæredygtige arbejdspladser til romaer med fokus på 
romakvinder;

35. fremhæver, at romaer ofte arbejder under usikre beskæftigelsesforhold eller i atypiske 
beskæftigelsessituationer; er af den faste overbevisning, at det nye instrument for 
midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) 
skal være målrettet de mest sårbare i medlemsstaterne;

36. opfordrer Kommissionen til at bringe EU-lovgivningen i overensstemmelse med FN's 
lovgivning vedrørende menneskers ret til vand samt til at udvide anvendelsesområdet 
for vandrelaterede direktiver til at omfatte problemer med tilgængeligheden og den 
økonomiske overkommelighed af vandforsyning og -tjenester, opfordrer Kommissionen 
til at udvikle indikatorer og overvågningsmekanismer for social lighed med hensyn til 
adgangen til vand og sanitet i medlemsstaterne, at pålægge Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder at udføre årlig dataindsamling samt at 
øremærke midler til at bekæmpe den begrænsede adgang til vand- og sanitetsforsyning 
for socialt ekskludere og etniske diskriminerede grupper;

37. opfordrer medlemsstaterne til at gøre en koordineret indsats for at øge bevidstheden og 
informere offentligheden om inklusion af romaer;

38. opfordrer medlemsstaterne til at minimere virkningerne af covid-19-pandemien i 
romaernes overbefolkede og umenneskelige boligforhold ved at legalisere deres 
uformelle bosættelser, ved at investere i infrastruktur og forbedring af boligforholdene 
for nyligt legaliserede uformelle bosættelser samt ved at tilbyde tilstrækkelige og 
passende opholdssteder til ikke-fastboende romaer; opfordrer medlemsstaterne til som 
et alternativ at stille permanente, ordentlige, miljøsikre, desegregerede boliger til en 
overkommelig pris til rådighed for romaer, der i øjeblikket bor i uformelle bosættelser;
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39. opfordrer medlemsstaterne til under covid-19-krisen akut at vedtage foranstaltninger til 
at afhjælpe manglen på vand, ordentlige sanitære forhold, elektricitet og nødvendig 
infrastruktur i fattige romasamfund; opfordrer medlemsstaterne til at inkludere 
romabosættelser fuldt ud i desinfektionsforanstaltninger, til at forbyde annullering af 
grundlæggende offentlige tjenesteydelser under pandemien, til at overveje at yde støtte 
til forbrugsomkostningerne for de mest sårbare og folk med mistet indtægt eller standse 
betalingerne, indtil perioden for genopretningsplanen ophører, til at yde økonomisk 
støtte til enlige forældre/enlige mødre til børnepasning samt til betaling af husleje og 
andre husholdningsudgifter for at afhjælpe de økonomiske problemer, navnlig på 
baggrund af tabet af arbejdspladser;

40. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at ingen romaer glemmes som følge af covid-19-
krisen, ved at støtte sårbare romaarbejdstagere, navnlig kvinder og enlige forældre, samt 
ved at inkludere specifikke bestemmelser og indikatorer om romaer under 
gennemførelsen af europæiske instrumenter til midlertidig støtte (f.eks. SURE og Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede);

41. minder om, at direktivet om racelighed9 beskytter og sikrer ligebehandling med hensyn 
til adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig, der primært hører 
under de regionale og nationale regeringers ansvarsområde; understreger, at krænkelse 
af romaernes ret til en bolig og at give dem vanskelig adgang til boliger og offentlig 
forsyning har en negativ indvirkning på uddannelse, beskæftigelse og sundhed, og det 
påvirker generelt den sociale inklusion negativt; understreger behovet for at sikre en 
korrekt og effektiv omsætning og passende gennemførelse af direktivet;

42. understreger, at det på området for målrettede boligforanstaltninger er vigtigt at indføre 
en engagerende proces, der involverer romaerne fra starten; foreslår, at 
boligpolitikkerne skal være baseret på princippet om deling af omkostninger eller 
støttebidrag til bolig og forsyninger, hvor romamodtagere selv kan tilrettelægge 
gennemførelsen af deres egne initiativer og deltage i planlægningen af deres egne 
bosættelser10;

43. opfordrer medlemsstaterne til at fremme geografisk desegregation og til at inddrage 
romamodtagere i udformningen og gennemførelsen af boligprojekter med henblik på at 
reducere og forhindre tvangsudsættelser, at løse problemet med hjemløshed og for at 
stille tilstrækkelige og passende bopladser til rådighed for ikkefastboende romaer; 
påpeger, at geografisk isolation og boligsegregation holder medlemmer af etniske 
minoritetsgrupper væk fra anstændige job, uanset deres kvalifikationsniveau; bemærker, 
at det er afgørende at finde løsninger på udsættelsesproblemet ved at involvere 
forskellige institutioner, mens handlinger, der er rettet mod romaboliger, skal integreres 
i de bredere nationale aktiviteter og lovforslag, der fokuserer på sociale boliger eller 
støtteprogrammer; påpeger, at ingen udsættelser bør finde sted uden en erstatning i form 
af standardboliger til en overkommelig pris, og som ligger i et desegregeret område med 
adgang til offentlige ydelser; understreger det akutte behov for offentlige investeringer 

9 Artikel 3, stk. 1, litra h), i Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
10 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion, Det Fælles Forskningscenter, 2019, Den Europæiske 
Unions Publikationskontor.
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for at afhjælpe segregering;

44. opfordrer medlemsstaterne til at henvise til geografiske uligheder, boligmæssig 
adskillelse og de omfattende og forskelligartede former for ulemper i planlægningen, 
målretningen, gennemførelsen og overvågningen af foranstaltninger til inklusion af 
romaer, da en territorial tilgang kan være relevant for planlægningen og gennemførelsen 
af foranstaltninger vedrørende social inklusion; anbefaler, at medlemsstaterne styrker 
deres indsats for at sikre adgang til rent drikkevand, sanitet og kloakering og 
gennemfører retten til en ordentlig levestandard samt retten til et sundt og sikkert miljø; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre integrationen af politikker til 
bekæmpelse af romafjendtlighed i alle dens former og til at anerkende miljømæssig 
forskelsbehandling som et specifikt udtryk for romafjendtlighed; anbefaler, at miljøet 
medtages i rammen for perioden efter 2020, og opfordrer Kommissionen til at afhjælpe 
de forskellige former for miljømæssig forskelsbehandling;

45. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at gøre en yderligere indsats 
med hensyn til tilpasningen af det europæiske semester, ESF+ og alle EU-fonde i 
perioden 2021-2027 med de nationale strategier for romaernes integration og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til 
offentligt at erklære, hvor stor en andel af deres nationale budgetter der er afsat til dette 
formål, og til at offentliggøre en liste over finansierede projekter;

46. fordømmer forskelsbehandling i forbindelse med leje af bolig eller jobansøgning; 
minder derfor om medlemsstaternes forpligtelse i henhold til direktivet om racelighed til 
at udpege et specialiseret organ til fremme af ligebehandling af alle uden 
forskelsbehandling på grundlag af race og etnisk oprindelse; opfordrer medlemsstaterne 
til at styrke deres nationale ligestillingsorganers uafhængighed, ressourcer, mandat og 
beføjelser for at intensivere bekæmpelsen af forskelsbehandling, herunder institutionel 
forskelsbehandling, af romaer ved at gennemføre Kommissionens henstilling om 
standarder for ligestillingsorganer11;

47. opfordrer medlemsstaterne til at løse problemer med boliger og hjemløshed gennem 
foranstaltninger såsom udvikling af den sociale boligmasse, fremme af ikke-
diskriminerende adgang til sociale boliger og ved at støtte vellykkede projekter såsom 
mikrolån til romafamilier; fremhæver den lovende tilgang med "boliger først"-initiativer 
for at forebygge og bekæmpe hjemløshed; anbefaler, at medlemsstaterne overvejer at 
skifte fra trappemodellen i leveringen af tjenesteydelser til boligbaserede 
tjenesteydelser, som supplerer udbud af boliger med ledsagende støtte, der kombinerer 
elementer af beskæftigelse, uddannelse, sundhedsydelser og samfundsudvikling; 
opfordrer medlemsstaterne til at målrette politikker, der støtter mennesker, som er ramt 
af fattigdom, herunder romaer, så de kan få adgang til almindelige, ordentlige job; 
opfordrer medlemsstaterne til især at fokusere på de unge, så de kan færdiggøre deres 
skolegang på sekundærtrinnet;

48. anerkender, at der i forordningen om fælles bestemmelser12 blev indført en særlig 

11 EUT L 167, 4.7.2018, s. 28.
12Bilag XI om forhåndsbetingelser, del 1: tematiske forhåndsbetingelser, investeringsprioriteter, punkt 9.2 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 



PE650.564v02-00 14/17 RR\1208180DA.docx

DA

finansieringsprioritet for romaer, og at landespecifikke henstillinger vedrørende 
inklusion af romaer blev et krav for tildelingen af midler til fremme heraf; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at disse ændringer vil resultere i 
specifikke projekter, der tilgodeser romaernes situation på det praktiske plan13, uanset 
regionskategori; opfordrer Kommissionen til at overvåge gennemførelsen af strategierne 
i form af regelmæssige møder med medlemsstaterne og til at offentliggøre rapporter om 
fordelingen af midler i denne retning; opfordrer Kommissionen til at undersøge 
årsagerne til de lave absorptionshastigheder i nogle medlemsstater i overensstemmelse 
med Revisionsrettens henstillinger til medlemsstaterne og til Kommissionen i dens 
særberetning14;

49. noterer sig med beklagelse den svage forbindelse mellem tilgængelige 
finansieringsværktøjer og strategiske planer og målsætninger i forbindelse med den 
socioøkonomiske udvikling og inklusion af romaer; opfordrer medlemsstaterne til at 
etablere mere effektive overvågnings- og tilsynsmekanismer for at sikre, at de tildelte 
midler under generelle programmer, herunder programmer, der er omfattet af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), anvendes korrekt og ikke 
misbruges; understreger, at overvågningen især er vigtig for at forudse og afbøde 
potentielle risici i forbindelse med den vellykkede gennemførelse af interventionen, og 
støtter endvidere evidensbaserede politiske initiativer og en mere effektiv målsætning 
og ressourcetildeling; minder om, at Revisionsretten i 2016 konkluderede, at midler fra 
ESI-fondene blev fordelt mellem medlemsstaterne i henhold til indikatorer, der ikke har 
specifik relevans for romabefolkningen, og udtalte, at disse indikatorer ikke er det mest 
hensigtsmæssige grundlag for at afgøre, hvor stor en del af EU's midler til integration af 
romaer der skal tildeles hver medlemsstat; understreger betydningen af kontrafaktiske 
effektevalueringsmetoder til reducering af afstanden mellem politiske rammer og deres 
gennemførelse i praksis;

50. mener, at mainstreaming stadig er relevant, da målrettede foranstaltninger i sig selv ikke 
vil være tilstrækkeligt effektive; understreger derfor behovet for yderligere 
mainstreaming af aspekterne af romaintegrationen i EU's og de nationale 
politikforanstaltninger;

51. anerkender, at overførslen af interventioner fra et land til et andet ikke er en mekanisk 
proces; målsætningerne, arbejdsmetoderne og redskaberne kan muligvis overføres, men 
strategierne og processerne skal tilpasses det lokale miljø, og disse vilkår kan have 
forbindelse til institutionel kapacitet, støtten fra forskellige aktører eller de lokale 
forhold; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at anvende de korrekte 
kontrafaktuelle effektevalueringsmetoder og til at sammenligne og forklare de 
forskellige resultater i medlemsstaterne;

52. opfordrer EU og medlemsstaterne til at styrke data og forskning for bedre at fastlægge 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
13 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, Anna Mirga-Kruszelnicka, juni 2017, s. 17.
14 Den Europæiske Revisionsret, EU's politiske initiativer og finansielle støtte til integration af romaerne: Der er 
gjort betydelige fremskridt i de sidste ti år, men der er brug for en yderligere praktisk indsats, 2016.



RR\1208180DA.docx 15/17 PE650.564v02-00

DA

og forstå intersektionel forskelsbehandling; tilskynder Kommissionen til at følge de 
mangesidede aspekter af fattigdom og social udstødelse i romasamfund ved at lade 
Eurostat anvende den kombinerede indikator for personer i risiko for fattigdom eller 
social udstødelse;

53. tilskynder Kommissionen til at finde innovative, resultatorienterede og databaserede 
fremgangsmåder, som skal anvendes som direkte input til næste generation af 
programmer (2021-27 InvestEU-programmet og ESF+-programmering) og strategier 
(især EU-strategien efter 2020 for ligebehandling og inklusion af romaer);

54. understreger, at konsekvenserne af covid-19-pandemien rammer de dårligst stillede 
hårdest, herunder romasamfundene i hele Europa; understreger, at EU skal fokusere på 
borgernes umiddelbare behov, og at det er afgørende at give hurtige og relevante svar på 
de eksisterende problemer for at styrke samhørigheden, øge tilliden til EU's institutioner 
og leve op til EU's værdier, navnlig solidaritet; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at evaluere konsekvenserne af covid-19-pandemien for 
romasamfundenes situation og til at overveje effektive foranstaltninger; glæder sig over 
den foreslåede styrkelse af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede; bemærker med beklagelse, at covid-19-pandemien kan føre til nedskæringer i 
den kommende FFR 2021-2027, hvilket vil få negative følger for de 
civilsamfundsorganisationer, der arbejder for romasamfundene, og dermed vil få følger 
for deres opsøgende arbejde.
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