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Amendement 1
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 9 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, 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;

Or. en

Amendement 2
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A bis. 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;

Or. en

Amendement 3
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
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Overweging -A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A ter. 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;

Or. en

Amendement 4
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging -A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A quater. overwegende dat een 
onaanvaardbaar grote groep Roma onder 
de armoederisicodrempel leeft (gemiddeld 
80 % in 2016)1 bis;
_________________
1 bis EU FRA 2016 Tweede enquête van de 
Europese Unie naar minderheden en 
discriminatie: Roma

Or. en

Amendement 5
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat 43 % van de 
Roma in enige vorm van betaald werk 
heeft1; overwegende dat 63 % van de jonge 

A. overwegende dat slechts 43 % van 
de Roma (56 % van de mannen en 29 % 
van de vrouwen) enige vorm van betaald 
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Roma (16-24 jaar oud) geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft 
(NEET)2; overwegende het groeiende 
aandeel Roma-NEET’s een punt was 
waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113;

werk heeft1; overwegende dat de Roma 
met een hogere arbeidsintensiteit te 
kampen hebben, alsook met hogere 
niveaus van baanonzekerheid en 
werkloosheid, geen netwerken op de 
arbeidsmarkt hebben en geconfronteerd 
worden met arbeidsgerelateerde 
discriminatie; overwegende dat 63 % van 
de jonge Roma in de leeftijdscategorie van 
16-24 jaar geen onderwijs of opleiding 
volgt en geen baan heeft (NEET)2, en dat 
dit percentage onder jonge Romavrouwen 
72 % bedraagt1 bis; overwegende dat het 
groeiende aandeel Roma-NEET’s een punt 
was waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113;

_________________ _________________
1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3; EU FRA 2019 
Tweede enquête van de Europese Unie 
naar minderheden en discriminatie – 
Romavrouwen in negen EU-lidstaten.
1 bis EU FRA 2019 Tweede enquête van de 
Europese Unie naar minderheden en 
discriminatie – Romavrouwen in negen 
EU-lidstaten.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma – 2019, COM(2019)0406, blz. 4.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma – 2019, 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.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, blz. 18.

Or. en

Amendement 6
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat 43 % van de A. overwegende dat 43 % van de 
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Roma in enige vorm van betaald werk 
heeft1; overwegende dat 63 % van de jonge 
Roma (16-24 jaar oud) geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft 
(NEET)2; overwegende het groeiende 
aandeel Roma-NEET’s een punt was 
waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113;

Roma enige vorm van betaald werk heeft1; 
overwegende dat 63 % van de jonge Roma 
(16-24 jaar oud) geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft 
(NEET)2; overwegende dat het groeiende 
aandeel Roma-NEET’s een punt was 
waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113; 
overwegende dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters onder Roma hoog is; 
overwegende dat een groot deel van de 
Romavrouwen zich in een zeer kwetsbare 
situatie bevindt; overwegende dat de 
problemen voor de Roma sinds de 
COVID-19-crisis zijn toegenomen;

_________________ _________________
1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma – 2019, COM(2019)0406, blz. 4.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma – 2019, 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.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, blz. 18.

Or. en

Amendement 7
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat 43 % van de 
Roma in enige vorm van betaald werk 
heeft1; overwegende dat 63 % van de jonge 
Roma (16-24 jaar oud) geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft 
(NEET)2; overwegende het groeiende 
aandeel Roma-NEET’s een punt was 
waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113;

A. overwegende dat de Roma de 
grootste etnische minderheid vormen in 
Europa en ongeveer zes miljoen Roma in 
de EU wonen; overwegende dat ongeveer 
80 % van de Roma onder de 
armoederisicodrempel van hun land leeft; 
overwegende dat 43 % van de Roma enige 
vorm van betaald werk heeft1; 
overwegende dat 63 % van de jonge Roma 
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(16-24 jaar oud) geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft 
(NEET)2; overwegende dat het groeiende 
aandeel Roma-NEET’s een punt was 
waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113;

_________________ _________________
1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma – 2019, COM(2019)0406, blz. 4.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma – 2019, 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.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, blz. 18.

Or. en

Amendement 8
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat 43 % van de 
Roma in enige vorm van betaald werk 
heeft1; overwegende dat 63 % van de jonge 
Roma (16-24 jaar oud) geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft 
(NEET)2; overwegende het groeiende 
aandeel Roma-NEET’s een punt was 
waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113;

A. overwegende dat 43 % van de 
Roma in enige vorm van betaald werk 
heeft1; overwegende dat 50 % van de 
Roma in de leeftijdscategorie van 6-
24 jaar niet naar school gaat en dat 63 % 
van de jonge Roma (16-24 jaar oud) geen 
onderwijs of opleiding volgt en geen baan 
heeft (NEET)2; overwegende dat het 
groeiende aandeel Roma-NEET’s een punt 
was waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113;

_________________ _________________
1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
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Roma – 2019, COM(2019)0406, blz. 4. Roma – 2019, 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.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, blz. 18.

Or. en

Amendement 9
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat 43 % van de 
Roma in enige vorm van betaald werk 
heeft1; overwegende dat 63 % van de jonge 
Roma (16-24 jaar oud) geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft 
(NEET)2; overwegende het groeiende 
aandeel Roma-NEET’s een punt was 
waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113;

A. overwegende dat 43 % van de 
Roma in enige vorm van betaald werk 
heeft1; overwegende dat 63 % van de jonge 
Roma (16-24 jaar oud) geen onderwijs of 
opleiding volgt en geen baan heeft 
(NEET)2; overwegende dat het groeiende 
aandeel Roma-NEET’s een punt was 
waarop de situatie in 2016 was 
verslechterd ten opzichte van 20113; 
overwegende dat een groot aantal 
Romameisjes wordt aangespoord of 
gedwongen om op jonge leeftijd te 
trouwen;

_________________ _________________
1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

1 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 3.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma – 2019, COM(2019)0406, blz. 4.

2 Verslag over de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma – 2019, 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.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, blz. 18.

Or. en

Amendement 10
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
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Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in het bestaande 
EU-kader voor de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma tot 2020, de 
Roma in de EU voornamelijk als 
homogene groep worden behandeld, er 
weinig aandacht wordt geschonken aan 
de lokale context, aan de etnische en 
sociaaleconomische verschillen tussen de 
Roma onderling, en aan de problemen in 
verband met meervoudige identiteit en 
meervoudige discriminatie1 bis;
_________________
1 bis Deskundigenverslagen inzake de 
toekomstgerichte aspecten van de 
evaluatie van het EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma tot 2020, “Considering the 
Diversity of the Roma population in a 
post-2020 EU-initiative for Roma equality 
and inclusion”, januari 2020.

Or. en

Amendement 11
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de Roma moeite 
hebben met het vinden van stabiel werk 
aangezien ze niet aan de functievereisten 
voldoen omdat ze vaak maar beperkt in 
staat zijn hun vaardigheden en 
competenties te ontwikkelen;
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Or. en

Amendement 12
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. 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 komen1 bis;
_________________
1 bis Deskundigenverslagen inzake de 
toekomstgerichte aspecten van de 
evaluatie van het EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma tot 2020, “Considering the 
Diversity of the Roma population in a 
post-2020 EU-initiative for Roma equality 
and inclusion”, januari 2020, blz. 16.

Or. en

Amendement 13
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de 
aanhoudende sociaaleconomische 
verschillen, de ongelijkheid op 
gezondheidsniveau en de meerlagige 
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vormen van discriminatie, met inbegrip 
van zigeunerhaat en 
leeftijdsdiscriminatie, ertoe leiden dat de 
oudere Roma zich in een uiterst kwetsbare 
positie bevinden;

Or. en

Amendement 14
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. 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 
sociaaleconomische 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;

Or. en

Amendement 15
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A sexies. 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 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 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;

Or. en

Amendement 16
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat uit de 
beschikbare gegevens en onderzoeken 
blijkt dat de werkgelegenheids- en 
inkomensniveaus onder de Roma 
aanzienlijk lager liggen dan onder de 
meerderheidsbevolking en andere 
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achtergestelde etnische minderheden; 
overwegende dat de Roma te kampen 
hebben met vergelijkbare belemmeringen 
als andere etnische minderheden, maar 
dat de belemmeringen voor de Roma 
lastiger te overwinnen zijn gezien de 
vicieuze cirkel van lage opleidingsniveaus, 
lage kwalificaties en uitsluiting van de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 17
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octies. 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 kan staan;

Or. en
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Amendement 18
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A nonies. overwegende dat uit EU-
MIDIS II1 bis blijkt dat slechts één op de 
vier Roma van 16 jaar of ouder de status 
van hun hoofdactiviteit op het moment 
van de enquête als “werkend” of 
“zelfstandige” omschreef en dat de 
werkgelegenheidsniveaus onder 
Romavrouwen veel lager ligt dan onder 
Romamannen – 16 % tegenover 34 %; 
overwegende dat de enquête over het 
algemeen aantoont dat 43 % van de Roma 
in de leeftijdscategorie 20-64 jaar betaald 
werk heeft, een percentage dat aanzienlijk 
lager ligt dan het Europees gemiddelde 
van 70 % in 2015; overwegende dat de 
situatie van jongeren aanmerkelijk 
slechter is: gemiddeld 63 % van de Roma 
in de leeftijdscategorie 16-24 jaar was op 
het moment van de enquête werkloos, of 
volgde geen onderwijs of opleiding, terwijl 
voor dezelfde leeftijdscategorie het EU-
gemiddelde 12 % bedraagt; overwegende 
dat voor deze leeftijdscategorie bovendien 
een aanzienlijke genderkloof wordt 
waargenomen:72 % van de jonge 
Romavrouwen was werkloos of volgde 
geen onderwijs of opleiding, tegenover 
55 % van de jonge Romamannen, waarbij 
dit percentage in schril contrast staat met 
de rest van de bevolking;
_________________
1 bis Europese Commissie, EU-MIDIS II: 
Tweede enquête van de Europese Unie 
naar minderheden en discriminatie, 
oktober 2018.

Or. en
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Amendement 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat een derde van de 
Romahuishoudens geen kraanwater heeft, 
iets meer dan de helft over een 
doorspoeltoilet of douche binnenshuis 
beschikt en 78 % van de Roma in overvolle 
woningen woont4;

B. overwegende dat een derde van de 
Romahuishoudens geen kraanwater heeft, 
iets meer dan de helft over een 
doorspoeltoilet of douche binnenshuis 
beschikt en 78 % van de Roma in overvolle 
woningen woont4; overwegende dat de 
meerderheid van de 
Romagemeenschappen, vooral in Midden- 
en Oost-Europa, in gesegregeerde 
nederzettingen woont en te maken heeft 
met ruimtelijke segregatie, en dat een 
groot deel van deze gemeenschappen op 
onevenredige wijze last heeft van de 
aantasting van het milieu en vervuiling in 
de vorm van vuilnisbelten en 
stortplaatsen, verontreinigde terreinen of 
vervuilende industrieën4 bis;

_________________ _________________
4 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

4 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.
4 bis Verslag van het Europees 
Milieubureau 2020, “Pushed to the 
wastelands. Environmental racism 
against Roma communities in Central and 
Eastern Europe”, blz. 6.

Or. en

Amendement 20
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat een derde van de 
Romahuishoudens geen kraanwater heeft, 
iets meer dan de helft over een 
doorspoeltoilet of douche binnenshuis 
beschikt en 78 % van de Roma in overvolle 
woningen woont4;

B. overwegende dat de 
Romagemeenschappen uitermate 
kwetsbaar zijn, vaak in sloppenwijken 
wonen, in de marge van de samenleving 
en in slechte omstandigheden leven, en 
dat een derde van de Romahuishoudens 
geen kraanwater heeft, iets meer dan de 
helft over een doorspoeltoilet of douche 
binnenshuis beschikt en 78 % van de Roma 
in overvolle woningen woont4;

_________________ _________________
4 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

4 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

Or. en

Amendement 21
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat een derde van de 
Romahuishoudens geen kraanwater heeft, 
iets meer dan de helft over een 
doorspoeltoilet of douche binnenshuis 
beschikt en 78 % van de Roma in overvolle 
woningen woont4;

B. overwegende dat de Roma in hoge 
mate te kampen hebben met extreme 
armoede van generatie op generatie en 
dat een derde van de Romahuishoudens 
geen kraanwater heeft, iets meer dan de 
helft over een doorspoeltoilet of douche 
binnenshuis beschikt en 78 % van de Roma 
in overvolle woningen woont4;

_________________ _________________
4 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

4 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

Or. en

Amendement 22
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Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat een derde van de 
Romahuishoudens geen kraanwater heeft, 
iets meer dan de helft over een 
doorspoeltoilet of douche binnenshuis 
beschikt en 78 % van de Roma in overvolle 
woningen woont4;

B. overwegende dat een derde van de 
Romahuishoudens geen kraanwater heeft, 
iets meer dan de helft over een 
doorspoeltoilet of douche binnenshuis 
beschikt en dat in 2016 78 % van de Roma 
in overvolle woningen woonde4;

_________________ _________________
4 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

4 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

Or. en

Amendement 23
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat uit EU-MIDIS 
II1 bisblijkt dat 80 % van de Roma nog 
steeds onder de armoederisicodrempel van 
hun land leeft, dat één op de tien Roma in 
een woning zonder elektriciteit woont, en 
dat een op de vier volwassen Roma (27 %) 
en een op de drie Romakinderen (30 %) in 
een huishouden leeft waar in de 
voorgaande maand ten minste één keer 
honger dreigde;
_________________
1 bis Europese Commissie, EU-MIDIS II: 
Tweede enquête van de Europese Unie 
naar minderheden en discriminatie, 
oktober 2018.
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Or. en

Amendement 24
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. merkt op dat Romanederzettingen 
zich vaak in wijken bevinden met een 
hoge mate van milieuaantasting;

Or. en

Amendement 25
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 43 % van de 
Roma worden gediscrimineerd wanneer zij 
woonruimte proberen te huren of kopen en 
niet voldoende op de hoogte zijn van hun 
rechten op het gebied van gelijkheid5;

C. overwegende dat ruimtelijke 
segregatie nog steeds een van de grootste 
uitdagingen vormt op het gebied van 
huisvesting; overwegende dat de 
belangrijke vorderingen op het gebied van 
sociale huisvesting moeten worden 
gehandhaafd door middel van 
overheidssteun en passende wetgeving5 bis; 
overwegende dat 43 % van de Roma 
worden gediscrimineerd wanneer zij 
woonruimte proberen te huren of kopen en 
niet voldoende op de hoogte zijn van hun 
rechten op het gebied van gelijkheid5;

_________________ _________________
5 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

5 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.
5 bis Europese Commissie, 2019, Verslag 
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over de uitvoering van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma – 
blz. 8-9.

Or. en

Amendement 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 43 % van de 
Roma worden gediscrimineerd wanneer zij 
woonruimte proberen te huren of kopen en 
niet voldoende op de hoogte zijn van hun 
rechten op het gebied van gelijkheid5;

C. overwegende dat 43 % van de 
Roma worden gediscrimineerd wanneer zij 
woonruimte proberen te huren of kopen en 
niet voldoende op de hoogte zijn van hun 
rechten op het gebied van gelijkheid5; 
overwegende dat de beschikbare gegevens 
en resultaatindicatoren uit representatieve 
enquêtes uit negen EU-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 
een paar landen wat de toegang tot water 
en basisvoorzieningen betreft;

_________________ _________________
5 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

5 Europese Commissie, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions, blz. 6.

Or. en

Amendement 27
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de 
Romagemeenschap een van de meest 
kwetsbare groepen is gebleken tijdens de 
COVID-19-pandemie; overwegende dat de 
economische en sociale gevolgen van de 
gezondheidscrisis de Romabevolking het 
hardst dreigen te treffen en de bestaande 
ongelijkheden op alle prioritaire gebieden 
met betrekking tot de integratie van de 
Roma groter dreigen te maken; 
overwegende dat een van de vormen van 
zigeunerhaat erin bestaat de Roma tot 
zondebok te maken en de COVID-19-
crisis te etniseren1 bis;
_________________
1 bis Europese Commissie, Overzicht van 
de gevolgen van de COVID-19-
maatregelen voor de gemarginaliseerde 
Romagemeenschappen in de EU, 
mei 2020, blz. 1.

Or. en

Amendement 28
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de 
leefomstandigheden van de Roma, hun 
onderwijsniveau en hun 
gezondheidstoestand bepalend zijn voor 
hun sociale situatie en hun kansen op de 
arbeidsmarkt, en vaak als voorwendsel 
dienen voor hun uitsluiting en voor 
racisme, en dat dit alles hen verhindert de 
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken 
en hun meest fundamentele mensen- en 
burgerrechten uit te oefenen;
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Or. en

Amendement 29
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat het gebrek aan 
persoonlijke documenten, zoals 
geboorteakten en identiteitsdocumenten, 
Roma er vaak van weerhoudt een huis te 
kopen of te huren of toegang te krijgen tot 
essentiële ondersteuning van de overheid; 
overwegende dat het ontbreken van 
eigendomsdocumenten een belemmering 
vormt voor de toegang tot openbare 
diensten, zoals verwarming of 
watervoorzieningen;

Or. en

Amendement 30
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. 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 
en -ontwikkeling betreft;

Or. en
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Amendement 31
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat mensen met 
verschillende etnische achtergronden, met 
inbegrip van mensen met een Romani-
achtergrond, hun toevlucht hebben 
genomen tot bedelen; overwegende dat 
bedelen de integratie afremt, afbreuk doet 
aan de sociale zekerheid en jongeren 
belemmert hun studie af te maken;

Or. en

Amendement 32
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat Romavrouwen en 
-meisjes zich in een bijzondere kwetsbare 
situatie bevinden als gevolg van de 
intersectionele discriminatie die tot hoge 
niveaus van falen op school en 
werkloosheid leidt;

Or. en

Amendement 33
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de gebrekkige 
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vervoersinfrastructuur en het gebrek aan 
openbare administratieve instanties en 
diensten, met name onderwijsinstellingen 
van goede kwaliteit en 
gezondheidsvoorzieningen, de regionale 
verschillen en de gettovorming 
verergeren;

Or. en

Amendement 34
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de COVID-19-
pandemie een onevenredig grote impact 
heeft op de Roma, en met name op 
Romavrouwen, waar het de toegang tot en 
verstrekking van steun, goederen en 
diensten betreft;

Or. en

Amendement 35
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat de Roma 
een verhoogd risico lopen om besmet te 
raken met het COVID-19-virus en een 
enorm risico lopen om nadelige gevolgen 
van de COVID-19-crisis te ondervinden 
waar het de toegang tot de 
gezondheidszorg, onderwijs, sociale 
uitkeringen – met inbegrip van 
werkloosheidsuitkeringen – of andere 
maatregelen betreft gericht op het 



PE652.565v01-00 24/105 AM\1206434NL.DOCX

NL

beperken van de gevolgen van het 
coronavirus;

Or. en

Amendement 36
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt het feit dat ondanks de 
economische welvaart in de EU, het EU-
kader voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma en de maatregelen 
in het kader van het Cohesiefonds die 
gedurende het afgelopen decennium zijn 
genomen, de algehele situatie van de 
Roma in de EU is gestagneerd; stelt vast 
dat op het gebied van huisvesting, 
werkgelegenheid, onderwijs en 
gezondheidszorg zeer beperkte 
vooruitgang is geboekt en op sommige 
gebieden zelfs een achteruitgang kan 
worden vastgesteld, vaak als gevolg van 
een gebrek aan politieke wil; verzoekt de 
Commissie derhalve een voorbeeldrol te 
vervullen en een “mainstreamingbeleid 
voor de Roma” in te voeren teneinde het 
Romaperspectief in alle fasen en niveaus 
van de beleidsmaatregelen, programma’s 
en projecten te integreren, met name in 
het herstelplan, het nieuwe meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027, de 
Europese Green Deal, het nieuwe 
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; verzoekt de Commissie 
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discriminatie in het algemene EU-beleid 
te voorkomen en positieve discriminatie 
mogelijk te maken; verzoekt ook de 
lidstaten dit traject te volgen en beleid te 
ontwikkelen dat de actieve inclusie van de 
Roma in de gemeenschappen bevordert;

Or. en

Amendement 37
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers, de meeste discriminatie en 
de grootste sociale uitsluiting, en waarvan 
de grondrechten, vooral de economische 
en sociale rechten, niet worden 
geëerbiedigd, zodat hun uitoefening van 
deze rechten wordt belemmerd; betreurt 
dat op het gebied van huisvesting, 
werkgelegenheid, onderwijs en 
gezondheidszorg ondanks de maatregelen 
ten behoeve van de sociale inclusie van 
Roma die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale, 
regionale en nationale autoriteiten en 
overheden de uitvoering van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma als 
prioriteit aan te merken en de rol van de 
nationale contactpunten te versterken in 
het ontwerp, de afstemming en de 
ontwikkeling van de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma;

Or. en

Amendement 38
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Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

1. wijst erop dat de Roma de grootste 
etnische minderheidsgroep in Europa 
vormen en een van de minderheidsgroepen 
in Europa zijn die te maken hebben met de 
hoogste armoedecijfers en de grootste 
sociale uitsluiting, aanhoudende 
discriminatie en ongelijke toegang tot 
verschillende essentiële diensten, hetgeen 
niet alleen leidt tot een groot aantal 
individuele mensenrechtenschendingen, 
maar ook tot de ondermijning van de 
sociale cohesie, de economie en het 
maatschappelijk potentieel van de EU; 
betreurt dat op het gebied van huisvesting, 
werkgelegenheid, onderwijs en 
gezondheidszorg ondanks de maatregelen 
die gedurende het afgelopen decennium 
zijn genomen slechts beperkte vooruitgang 
is geboekt; verzoekt de lokale autoriteiten 
en overheden de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma als prioriteit aan te merken;

Or. en

Amendement 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
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huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
meetbare vooruitgang is geboekt; verzoekt 
de lokale autoriteiten en overheden de 
uitvoering van de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma als prioriteit 
aan te merken; benadrukt dat het van 
belang is de voortgang te meten en een 
solide monitoringsysteem te ontwikkelen 
op basis van relevante indicatoren;

Or. en

Amendement 40
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; benadrukt dat de 
COVID-19-pandemie rampzalige 
economische gevolgen heeft voor de 
Roma, die veelal in de informele sector 
werkzaam zijn en nu geen inkomen of 
recht op sociale bijstand hebben; verzoekt 
de lokale autoriteiten en overheden de 
uitvoering van de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma als prioriteit 
aan te merken;

Or. en
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Amendement 41
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting, met name waar het 
Romavrouwen betreft; betreurt dat op het 
gebied van huisvesting, werkgelegenheid, 
onderwijs en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt, hetgeen nadelige 
gevolgen heeft voor de economische en 
sociale cohesie van de Unie en het 
terugdringen van regionale 
ongelijkheden; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

Or. en

Amendement 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting, en slachtoffer zijn van een 
specifieke vorm van structureel racisme, 
te weten zigeunerhaat; betreurt dat op het 
gebied van huisvesting, werkgelegenheid, 
onderwijs en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
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autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

Or. en

Amendement 43
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering van 
de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers, de grootste sociale 
uitsluiting en structurele discriminatie; 
betreurt dat op het gebied van huisvesting, 
werkgelegenheid, onderwijs en 
gezondheidszorg ondanks de maatregelen 
die gedurende het afgelopen decennium 
zijn genomen slechts beperkte vooruitgang 
is geboekt; verzoekt de lokale autoriteiten 
en overheden de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma als prioriteit aan te merken;

Or. en

Amendement 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
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uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering 
van de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma als prioriteit aan 
te merken;

uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; stelt vast dat de 
arbeidsmarkten snel veranderen en dat dit 
heeft geleid tot een verslechtering van de 
positie van de veelal ongeschoolde Roma;

Or. en

Amendement 45
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale 
autoriteiten en overheden de uitvoering 
van de nationale strategieën voor integratie 
van de Roma als prioriteit aan te merken;

1. wijst erop dat de Roma een van de 
minderheidsgroepen in Europa zijn die te 
maken hebben met de hoogste 
armoedecijfers en de grootste sociale 
uitsluiting; betreurt dat op het gebied van 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs 
en gezondheidszorg ondanks de 
maatregelen die gedurende het afgelopen 
decennium zijn genomen slechts beperkte 
vooruitgang is geboekt; verzoekt de lokale, 
regionale en nationale autoriteiten de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma doeltreffend uit te voeren;

Or. en

Amendement 46
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 bis. herinnert aan de resolutie van het 
Europees Parlement 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 zigeunerhaat; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan een voorstel in te dienen voor en 
zich te verbinden tot een ambitieus, 
veelomvattend 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; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten voorts ervoor te zorgen dat 
meervoudige en intersectionele 
discriminatie, gendermainstreaming en 
een aanpak waarbij met kinderen 
rekening wordt gehouden, naar behoren 
aan bod komen;

Or. en

Amendement 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat een groot deel van de 
Roma weliswaar met succes in de 
veranderende arbeidsmarkten is 
geïntegreerd, maar een zeer groot aantal 
Roma ervoor kiest in de marge van de 
samenleving te leven omdat zij willen 
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vasthouden aan hun identiteit en 
traditionele waarden; stelt vast dat veel 
Roma niet aan de administratieve 
basisvereisten voldoen en geen schriftelijk 
bewijs van eigendom van grond en 
gebouwen hebben als gevolg waarvan 
hele wijken officieel niet bestaan; stelt 
vast dat veel volwassenen en kinderen 
administratief onzichtbaar blijven en 
derhalve maar zeer beperkt toegang 
hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en 
sociale diensten;

Or. en

Amendement 48
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. 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 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma; verzoekt de lokale autoriteiten 
en overheden de uitvoering van de 
nationale strategieën voor integratie van 
de Roma als prioriteit aan te merken;

Or. en

Amendement 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)



AM\1206434NL.DOCX 33/105 PE652.565v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. 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 moeten worden ondersteund 
door middel van sociale investeringen;

Or. en

Amendement 50
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de inclusieve gelijkheid van de 
Roma te waarborgen – met bijzondere 
aandacht voor vrouwen en meisjes en 
personen met een handicap die slachtoffer 
zijn van intersectionele discriminatie – op 
alle gebieden van het maatschappelijk 
leven;

Or. en

Amendement 52
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 53
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan armoede, en met name 
kinderarmoede, sociale uitsluiting, 
zigeunerhaat en non‑discriminatie als 
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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 als in de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma; 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 zodat deze strategieën goed 
aansluiten op het mainstreamingbeleid;

Or. en

Amendement 54
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Europese Commissie 
een EU-kader voor de periode na 2020 te 
ontwikkelen waarin de bestaande 
diversiteit en de meervoudige identiteit 
van de Roma tot uiting komen, het 
beginsel van gendergelijkheid wordt 
opgenomen en de focus ligt op 
Romakinderen en -jongeren die het 
potentieel hebben positieve veranderingen 
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teweeg te brengen, en een intersectionele 
aanpak van nationale 
integratiestrategieën toe te passen met de 
medewerking van diverse 
belanghebbenden, waarbij ook de Roma 
actief worden betrokken van de 
voorbereidings- tot en met de 
uitvoeringsfase van de 
integratiemaatregelen;

Or. en

Amendement 55
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. 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;

Or. en

Amendement 56
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. erkent dat ter waarborging 
van de sociale en economische rechten 
van de Roma een bredere aanpak in 
overweging moet worden genomen 
teneinde de institutionele erkenning van 
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de Romaminderheid als sociale actor te 
bevorderen, alsook de effectieve en 
georganiseerde deelname door de 
belangenorganisaties van de 
maatschappelijke organisaties 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;

Or. en

Amendement 57
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat 
werkgelegenheid de kortste weg naar 
sociale inclusie is 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 is op alle werknemers;

Or. en

Amendement 58
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. 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 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;

Or. en

Amendement 59
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Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. 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;

Or. en

Amendement 60
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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, het aanpakken van 
discriminatie door werkgevers, de 
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en het toenemende 
percentage Romajongeren dat geen 
onderwijs volgt;

2. 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, die wordt belemmerd door 
het hoge niveau van falen op school waar 
met name Romakinderen en -jongeren 
mee te kampen hebben, het aanpakken van 
discriminatie door werkgevers, de 
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en het toenemende 
percentage Romajongeren dat geen 
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onderwijs volgt;

Or. en

Amendement 61
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan 
Štefanec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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, het aanpakken van 
discriminatie door werkgevers, de 
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en het toenemende 
percentage Romajongeren dat geen 
onderwijs volgt;

2. 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, het aanpakken van negatieve 
stereotypen, die vaak de grootste 
belemmering vormen bij het vinden van 
werk, het aanpakken van discriminatie 
door werkgevers, de afstemming van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt en het 
toenemende percentage Romajongeren dat 
geen onderwijs volgt;

Or. en

Amendement 62
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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, het aanpakken van 

2. 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, het aanpakken van 
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discriminatie door werkgevers, de 
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en het toenemende 
percentage Romajongeren dat geen 
onderwijs volgt;

discriminatie door werkgevers en het 
toenemende percentage Romajongeren dat 
geen onderwijs volgt, met speciale 
aandacht voor Romavrouwen en -meisjes 
en voor maatregelen die nodig zijn om de 
belemmeringen in de vorm van 
traditionele genderrollen op te heffen;

Or. en

Amendement 63
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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, het aanpakken van 
discriminatie door werkgevers, de 
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en het toenemende 
percentage Romajongeren dat geen 
onderwijs volgt;

2. 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, het aanpakken van 
discriminatie door werkgevers en 
ondermaatse arbeidsomstandigheden en 
uitbuiting, de afstemming van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt en het 
toenemende percentage Romajongeren dat 
geen onderwijs volgt;

Or. en

Amendement 64
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de meest kritieke 
punten die moeten worden aangepakt op 
het gebied van werkgelegenheid voor 
Roma bestaan uit de doeltreffende 

2. benadrukt dat de meest kritieke 
punten die moeten worden aangepakt op 
het gebied van werkgelegenheid voor 
Roma bestaan uit de doeltreffende 
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overgang van school naar de open 
arbeidsmarkt, het aanpakken van 
discriminatie door werkgevers, de 
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en het toenemende 
percentage Romajongeren dat geen 
onderwijs volgt;

overgang van school naar de open 
arbeidsmarkt, het aanpakken van 
verschillende vormen van zwartwerk en 
van discriminatie door werkgevers, de 
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en het toenemende 
percentage Romajongeren dat geen 
onderwijs volgt;

Or. en

Amendement 65
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. 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 van de 
Europese pijler van sociale rechten; 
spoort de Commissie en de lidstaten aan 
om speciale aandacht te besteden aan de 
Roma en hun specifieke situatie ter 
waarborging van hoogwaardige 
werkgelegenheid, toegang tot fatsoenlijke 
banen en billijke lonen en 
arbeidsomstandigheden, en te verzekeren 
dat de socialebeschermingsstelsels en 
sociale diensten toereikend en 
toegankelijk zijn voor en worden gebruikt 
door potentiële begunstigden, met 
inbegrip van universele gezondheidszorg, 
vrij van discriminatie, een 
minimuminkomen en pensioenrechten;

Or. en

Amendement 66
Guido Reil, Mara Bizzotto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat er binnen de 
Romagemeenschappen van oudsher 
weinig waarde wordt gehecht aan 
onderwijs en dat veel Roma uiterst 
sceptisch staan tegenover formeel 
onderwijs; wijst op het feit dat het gebrek 
aan socialisatie ertoe leidt dat veel 
Romakinderen op school tegen problemen 
aanlopen; onderstreept dat Romameisjes 
als gevolg van patriarchale tradities 
gedwongen vroeg van school gaan; 
onderstreept dat Romavrouwen en -
meisjes over het algemeen binnen hun 
eigen gemeenschappen ernstig worden 
gediscrimineerd en ondergewaardeerd;

Or. en

Amendement 67
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van het 
stimuleren van de toegang tot onderwijs, 
hoger onderwijs, leerlingplaatsen en 
beroepsonderwijs voor de Roma ter 
bevordering van hun economische 
integratie en sociale inclusie; stelt vast dat 
voortijdig schoolverlaten de 
opleidingskansen van Romajongeren 
belemmeren, alsook hun toegang tot de 
arbeidsmarkt; benadrukt dat het van 
belang is dat de Roma volledig toegang 
hebben tot hoogwaardig onderwijs zodat 
zij de nodige basisvaardigheden kunnen 
verwerven, met inbegrip van digitale 
vaardigheden;
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Or. en

Amendement 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. 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; merkt op 
dat deze goede praktijken dienen te 
worden voortgezet;

Or. en

Amendement 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te waarborgen dat in het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
specifieke aandacht wordt geschonken 
aan de jonge Roma, en met name jonge 
Romavrouwen, in combinatie met 
maatregelen gericht op het op 
doeltreffende en actieve wijze bereiken 
van de Romajongeren via Roma- en voor 
de zaak van de Roma opkomende ngo’s;

Or. en
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Amendement 70
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. 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;

Or. en

Amendement 71
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat mensen met een Romani-
achtergrond die hun mobiliteitsrechten 
uitoefenen, toegang hebben tot de nodige 
gezondheidszorg in de lidstaat waar zij 
woonachtig zijn, en dat armoede noch 
verblijfsstatus een belemmering vormt 
voor de toegang tot de nodige 
gezondheidszorg en sociale diensten;

Or. en

Amendement 72



PE652.565v01-00 46/105 AM\1206434NL.DOCX

NL

Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te waarborgen dat 
mainstreamprogramma’s, onder meer de 
programma’s die onder de 
structuurfondsen vallen, op actieve wijze 
steun verlenen aan de Roma, en dat deze 
steun regelmatig wordt gemonitord in 
samenspraak met Roma- en voor de zaak 
van de Roma opkomende ngo’s;

Or. en

Amendement 73
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. 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, om werknemers te 
beschermen tegen represailles door 
werkgevers en nadelige gevolgen van 
klachten, en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld te steunen 
door hen te voorzien van informatie over 
hun rechten en de manier waarop zij deze 
kunnen uitoefenen;

Or. en
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Amendement 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
begrotingsplanning van de EU sterk wordt 
gekoppeld aan het integratieproces van de 
Roma op EU-niveau;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
begrotingsplanning van de EU sterk wordt 
gekoppeld aan het integratieproces van de 
Roma op EU-niveau;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
begrotingsplanning van de EU sterk wordt 
gekoppeld aan het integratieproces van de 
Roma op EU-niveau; benadrukt in dit 
kader het belang van de systematische 
verzameling van naar geslacht en leeftijd 
uitgesplitste gegevens ten behoeve van 
behoeftenevaluatie en contextanalyse, en 
het belang van steun bij het vaststellen 
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;

Or. en

Amendement 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
begrotingsplanning van de EU sterk wordt 
gekoppeld aan het integratieproces van de 
Roma op EU-niveau;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat het 
herstelplan en het nieuwe meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027 sterk 
worden gekoppeld aan het EU-kader voor 
de nationale strategieën voor integratie 
van de Roma, de bindende streefdoelen 
hiervan, en de verwezenlijking van deze 
streefdoelen door middel van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma;

Or. en

Amendement 77
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
te waarborgen dat het volgende MFK 
synergieën mogelijk maakt tussen de 
overkoepelende EU-beleidsmaatregelen 
die betrekking hebben op 
Romavraagstukken en het strategisch EU-
kader voor de periode na 2020, en dat in 
het kader van de ESIF de vermindering 
van armoede, de inclusie van de Roma en 
toegang tot gezondheidszorg als 
thematische prioriteiten worden 
gehandhaafd en worden gekoppeld aan 
nationale strategieën en actieplannen 
gericht op de vermindering van armoede; 
spoort de Commissie en de Raad aan om 
in het kader van de ESF+ aandacht te 
besteden aan de ongelijke behandeling 
waar Roma in de hele EU mee te kampen 
hebben, en herinnert aan de resolutie van 
het Europees Parlement over het voorstel 
voor een verordening van het Europees 
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Parlement en de Raad betreffende het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) met als 
specifieke doelstelling“viii bis) 
discriminatie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen – zoals de 
Romagemeenschap – [te] bestrijden en de 
sociaal-economische integratie van deze 
gemeenschappen [te] bevorderen”;

Or. en

Amendement 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie de 
impactindicatoren met betrekking tot de 
integratie van de Roma voor de 
periode 2014-2020 nauwkeurig te 
evalueren en zowel de beste praktijken als 
de 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 EFRO, 
en het gebruik van de gemeenschappelijke 
outputindicator van het ESF voor 
deelnemers, alsmede 
programmaspecifieke indicatoren en 
streefwaarden;

Or. en

Amendement 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 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 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten vertegenwoordigers van de 
Romagemeenschappen, waaronder 
jongeren, te betrekken bij de 
raadplegings- en 
besluitvormingsprocessen op zowel EU- 
als nationaal niveau;

Or. en

Amendement 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. 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 de duurzaamheid van de 
integratie van de Roma;

Or. en
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Amendement 82
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is;

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is; herinnert eraan dat de Commissie 
tegen drie lidstaten inbreukprocedures 
heeft ingeleid in verband met de 
segregatie van Romakinderen; is van 
mening dat er ondanks de inspanningen 
van de Commissie in de afgelopen jaren 
weinig vooruitgang is geboekt; verzoekt de 
Commissie derhalve aanvullende 
maatregelen te nemen en deze zaken naar 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
te verwijzen;

Or. en

Amendement 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
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een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is;

een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen; betreurt ten zeerste 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;

Or. en

Amendement 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is;

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich moeten 
inzetten voor de desegregatie van 
Romaleerlingen op school;

Or. en

Amendement 85
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
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nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is;

nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is; houdt rekening met het feit dat de 
moedertaal van veel kinderen Romani is 
en dat deze taal als facultatief vak moet 
worden aangeboden; 

Or. en

Amendement 86
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is;

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is; roept op tot verhoogde inspanningen 
om de deelname aan onderwijs door 
Romakinderen te verhogen gedurende het 
gehele onderwijsproces, van het 
voorschools tot het tertiair onderwijs;

Or. en

Amendement 87
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
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Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op 
school, aangezien Romakinderen vaak in 
een gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is;

4. onderstreept dat de relevante 
instanties in de lidstaten zich dringend en 
nauwgezet moeten inzetten voor de 
desegregatie van Romaleerlingen op school 
en het waarborgen van inclusief 
mainstreamonderwijs van dezelfde 
kwaliteit als die voor niet-Romaleerlingen, 
aangezien Romakinderen vaak in een 
gesegregeerde omgeving worden 
onderwezen en de misdiagnose dat 
Romakinderen speciale 
onderwijsbehoeften hebben nog steeds een 
veelvoorkomende discriminerende praktijk 
is;

Or. en

Amendement 88
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om in het 
EU-kader voor de integratie van de Roma 
voor de periode 2021-2027 meer aandacht 
te besteden aan jongeren, met name waar 
het de overgang van onderwijs naar werk 
betreft, en erop toe te zien dat de lidstaten 
jeugdwerkgelegenheid tot prioriteit maken 
binnen hun nationale strategieën voor 
integratie van de Roma; spoort de 
Commissie en de lidstaten aan te 
waarborgen dat Romajongeren als 
begunstigden worden beschouwd in het 
kader van de uitvoering van het 
jongerengarantie-initiatief voor de 
periode 2021-2027 en een ambitieuze en 
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inclusieve Europese kindergarantie vast te 
stellen waarin hun rechten en behoeften 
ook aan bod komen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de Europese 
jongerengarantie en het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
zodanig te herzien dat er meer aandacht 
wordt besteed aan de meest 
gemarginaliseerde groepen, onder meer in 
de vorm van maatregelen om 
opleidingsprogramma’s specifiek op deze 
groepen af te stemmen, de specifieke 
opleiding van medewerkers van de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening zodat zij weten hoe ze 
gemarginaliseerde groepen het best 
kunnen bereiken en benaderen, of 
versterkte partnerschappen met 
onderwijsinstellingen en ngo’s om de 
Roma en andere gemarginaliseerde 
groepen te bereiken;

Or. en

Amendement 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat segregatie op 
scholen sociale en economische inclusie 
ontmoedigt; herinnert in dit kader aan de 
relevante beslissingen 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 de 
Republiek Tsjechië (2014), Slowakije 
(2015) en Hongarije (2016); verzoekt de 
Commissie de respectieve corrigerende 
maatregelen en de gevolgen ervan voor 
Romakinderen te evalueren;

Or. en
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Amendement 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept op tot de vaststelling van een 
herzien GLB dat innovatieve vormen van 
landbouw zou stimuleren en mogelijk zou 
maken, met inbegrip van sociale 
coöperaties voor de 
Romagemeenschappen, een belangrijke 
rol zou kunnen spelen bij het creëren van 
een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk 
voedselsysteem, en 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;

Or. en

Amendement 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 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 aan programma’s voor een 
leven lang leren en volwassenenonderwijs 
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te stimuleren;

Or. en

Amendement 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is groot voorstander van het 
voortzetten van de opleiding tot en het in 
dienst nemen van Roma als mentoren of 
bemiddelaars 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 (jongeren en 
vrouwen) 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;

Or. en

Amendement 93
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een gecoördineerde aanpak te 
ontwikkelen voor de integratie van 
Romakinderen in de maatschappij; dringt 
in dit opzicht aan op de spoedige 
vaststelling van de Europese 
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kindergarantie in het kader van het ESF+ 
in de vorm van 20 miljard EUR aan 
middelen om deze generatie te helpen uit 
de armoede te geraken;

Or. en

Amendement 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept dat belemmeringen 
van de toegang tot gezondheidsdiensten 
en het gebrek aan gezondheidsbewustzijn 
de wijdverbreide segregatie van 
Romaleerlingen in het onderwijs doen 
toenemen; stelt vast dat naast de 
wijdverbreide zigeunerhaat in de 
samenlevingen waarin de 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; merkt op dat het dan 
ook van het grootste belang is deze 
onderliggende oorzaken aan te pakken en 
het bewustzijn in dit opzicht te vergroten;

Or. en

Amendement 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 ter. 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 
vroegschoolse educatie tot de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs, hetgeen een 
voorwaarde is voor hun persoonlijke 
ontwikkeling en carrièrekansen;

Or. en

Amendement 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat het van 
belang is dat ouders betrokken zijn bij 
school- en onderwijsactiviteiten en dat zij 
bewust worden gemaakt van het belang 
van voorschools onderwijs en de 
inschrijving in en deelname van hun 
kinderen aan onderwijs; betreurt het feit 
dat Romakinderen in sommige lidstaten, 
ondanks het belang en de voordelen van 
voorschools onderwijs voor de verdere 
onderwijstrajecten, nog altijd beperkt 
toegang hebben tot voorschools onderwijs 
en zorg in vergelijking met de 
meerderheidsbevolking, met opvallende 
verschillen tot gevolg wat de algemene 
deelname van Romakinderen aan 
voorschools onderwijs betreft;

Or. en
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Amendement 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. betreurt dat uit de 
resultaten met betrekking tot onderwijs en 
werkgelegenheid blijkt 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, 
met name wat betreft specifieke en 
kritieke indicatoren – zoals het aantal 
vroege schoolverlaters – die betrekking 
hebben op de beperkte toegang tot 
inclusief lager en middelbaar 
onderwijs1 bis, ontoereikende studie- en 
loopbaanbegeleiding en een gebrek aan 
ondersteunende maatregelen;
_________________
1 bis Het deelnemingspercentage aan 
voorschools onderwijs van de 
Romabevolking ten opzichte van de 
meerderheidsbevolking was 34 % in de 
Republiek Tsjechië (vergeleken met 86 % 
onder de rest van de bevolking), 42 % in 
Polen (vergeleken met 94 % onder de rest 
van de bevolking), en 34 % in Slowakije 
(vergeleken met ongeveer 77 % onder de 
rest van de bevolking). Bron: EPRS – de 
Romagemeenschappen in Slowakije, 2020

Or. en

Amendement 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. herinnert eraan dat de 
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mening over de Roma-bemiddelaars en 
ondersteunende gezondheidsprogramma’s 
over het algemeen positief is, bijvoorbeeld 
wat betreft het vergemakkelijken van de 
toegang tot gezondheidsdiensten, het 
bevorderen van de hygiënische en 
sanitaire gewoonten van de Roma, 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 
beperken tot de gezondheidszorg en tot op 
specifieke gemeenschappen gerichte 
onderwijsactiviteiten; 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 volledige systemen aan te 
pakken1 bis;
_________________
1 bis Meta-evaluatie van maatregelen voor 
inclusie van de Roma, Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek, 2019, 
Publicatiebureau van de Europese Unie

Or. en

Amendement 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. is groot voorstander van 
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het voortzetten van de opleiding tot en het 
in dienst nemen van Roma als mentoren 
of bemiddelaars 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, zowel aan 
jongeren als vrouwen, 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;

Or. en

Amendement 100
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, en parallel daaraan 
arbeidsbemiddeling of stages met IT- en 
taalonderwijs aan te bieden; 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;

5. benadrukt het belang van een 
holistische en inclusieve aanpak bij het 
uitvoeren van nationale strategieën voor 
integratie van de Roma, waarbij lokale en 
regionale autoriteiten, het 
maatschappelijk middenveld en 
economische partners worden betrokken; 
verzoekt de lidstaten in samenwerking met 
de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uit te voeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan te monitoren; verzoekt hen voorts 
de empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten 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 
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spelen bij het bevorderen van 
werkgelegenheid voor Roma in het 
overheidsapparaat en het bereiken van 
achtergestelde werkzoekende Roma , en 
met name Romavrouwen; benadrukt dat 
de volledige integratie van Roma in de 
arbeidsmarkt grote economische 
voordelen zou opleveren; stelt vast dat al 
deze economische en financiële effecten 
als gevolg van de integratie van Roma, 
een klimaat met een hogere mate van 
openheid ten opzichte van de 
Romabevolking in de maatschappij 
zouden bevorderen met sterkere sociale 
cohesie tot gevolg;

Or. en

Amendement 101
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, en parallel daaraan 
arbeidsbemiddeling of stages met IT- en 
taalonderwijs aan te bieden; 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;

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, maatregelen vast te stellen 
om stereotypen en zigeunerhaat op de 
arbeidsmarkt uit te bannen, parallel 
daaraan arbeidsbemiddeling, opleidingen 
en herscholing aan te bieden, met name 
met het oog op de groene en digitale 
transitie, de mogelijkheden voor eerste 
beroepservaring en opleiding op de 
werkplek te bevorderen, en stages met IT- 
en taalonderwijs aan te bieden; benadrukt 
dat openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening een belangrijke rol 



PE652.565v01-00 64/105 AM\1206434NL.DOCX

NL

spelen bij het bevorderen van 
werkgelegenheid voor Roma in het 
overheidsapparaat en het bereiken van 
achtergestelde werkzoekende Roma; 
verzoekt de Commissie het gebruik van de 
pijler microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap in het kader van het 
EaSI-programma te stimuleren en daarbij 
in het bijzonder aandacht te besteden aan 
de Roma om hun toegang tot 
microfinanciering te verbeteren, en spoort 
de lidstaten aan Roma-ondernemers 
toegang tot financiering te verlenen (in 
het kader van de strategie voor de 
eengemaakte markt) door het verstrekken 
van technische bijstand en financiële 
steun, en hen de mogelijkheid te bieden de 
kansen op de markt te benutten;

Or. en

Amendement 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, en parallel daaraan 
arbeidsbemiddeling of stages met IT- en 
taalonderwijs aan te bieden; benadrukt 
dat openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening een belangrijke rol 
spelen bij het bevorderen van 
werkgelegenheid voor Roma in het 
overheidsapparaat en het bereiken van 

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal beleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren;
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achtergestelde werkzoekende Roma;

Or. en

Amendement 103
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, en parallel daaraan 
arbeidsbemiddeling of stages met IT- en 
taalonderwijs aan te bieden; 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;

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers;

Or. en

Amendement 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
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autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, en parallel daaraan 
arbeidsbemiddeling of stages met IT- en 
taalonderwijs aan te bieden; 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;

autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren, terwijl tegelijkertijd 
wordt gewaarborgd dat andere 
maatschappelijke groeperingen in 
vergelijkbare situaties niet worden 
uitgesloten; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, en parallel daaraan 
arbeidsbemiddeling of stages met IT- en 
taalonderwijs aan te bieden; 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;

Or. en

Amendement 105
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, en parallel daaraan 
arbeidsbemiddeling of stages met IT- en 
taalonderwijs aan te bieden; benadrukt dat 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
een belangrijke rol spelen bij het 
bevorderen van werkgelegenheid voor 
Roma in het overheidsapparaat en het 

5. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid uitvoeren dat 
gericht is op Roma en de resultaten 
daarvan monitoren; verzoekt hen voorts de 
empowerment van werkzoekende Roma 
een prioriteit te maken voor openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
werkgevers, en parallel daaraan 
arbeidsbemiddeling of stages in creatieve 
sectoren en IT- en taalonderwijs aan te 
bieden; benadrukt dat openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening een belangrijke 
rol spelen bij het bevorderen van 
werkgelegenheid voor Roma in het 
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bereiken van achtergestelde werkzoekende 
Roma;

overheidsapparaat en het bereiken van 
achtergestelde werkzoekende Roma;

Or. en

Amendement 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat 
beroepsonderwijs en ‑opleidingen nog 
steeds onvoldoende als prioriteit worden 
aangemerkt of als oplossing voor het 
mobiliseren en bieden van mogelijkheden 
aan Romajongeren en het garanderen van 
hun economische onafhankelijkheid; 
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;

Or. en

Amendement 107
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie in het 
kader van de bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa 
rekening te houden met de 
Romabevolking en de nationale 
overheidsinstanties aan te sporen erop toe 
te zien dat op de Roma gerichte 
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beroepsopleidingsregelingen zijn 
toegespitst op hun specifieke situatie, 
alsook op de aangescherpte vereisten op 
de arbeidsmarkt in deze sector; verzoekt 
de lidstaten de ontwikkeling van 
vaardigheden voor de Romabevolking te 
stimuleren en daarbij het 
beroepsonderwijs te bevorderen;

Or. en

Amendement 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat 
beroepsonderwijs en ‑opleidingen nog 
steeds onvoldoende als prioriteit worden 
aangemerkt of als oplossing voor het 
mobiliseren en bieden van mogelijkheden 
aan Romajongeren en het garanderen van 
hun economische onafhankelijkheid; 
benadrukt dat het meeste succes wordt 
behaald met gerichte beroepsonderwijs en 
‑opleidingsprogramma’s die op lokaal 
niveau voldoende worden ondersteund;

Or. en

Amendement 109
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat Roma vaak te 
maken hebben met onzekere 
dienstverbanden en atypische 
arbeidsvormen; is ervan overtuigd dat het 
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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;

Or. en

Amendement 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten de 
werkgelegenheid voor Roma te 
bevorderen door middel van verschillende 
maatregelen, met inbegrip van actieve 
arbeidsmarktmaatregelen en het 
stimuleren van de sociale economie;

Or. en

Amendement 111
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de 
uitwisseling te vergemakkelijken van 
goede praktijken tussen de lidstaten en de 
voortgang hiervan te monitoren;

Or. en

Amendement 112
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat de Roma 
behoren tot de groepen in Europa die het 
zwaarst worden getroffen door de 
COVID-19-pandemie en de daaruit 
voortvloeiende economische gevolgen; 
benadrukt dat de EU zich moet richten op 
de onmiddellijke behoeften van haar 
burgers en dat het bieden van snelle en 
toereikende antwoorden op de zich 
voordoende problemen absoluut 
noodzakelijk is 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 het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen te versterken teneinde 
gezinnen te helpen door het verstrekken 
van levensmiddelen met een lange 
houdbaarheid, desinfecterende middelen 
en voorlichtingsfolders over het virus;

Or. en

Amendement 113
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. 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 
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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;

Or. en

Amendement 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. stelt vast dat de vergrijzende 
bevolking in Europa te kampen heeft met 
tekorten aan geschoold personeel en dat 
de Romabevolking derhalve niet als last 
maar als aanwinst moet worden gezien en 
als mogelijke toekomstige werknemers;

Or. en

Amendement 115
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de lidstaten zich tot het 
uiterste in te spannen om het grote 
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publiek bewust te maken van de 
problemen rondom de inclusie van de 
Roma;

Or. en

Amendement 116
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. spoort de lidstaten aan met 
spoed wetten aan te nemen waarin het 
mensenrecht op water- en sanitaire 
voorzieningen nadrukkelijk wordt erkend 
en erop toe te zien dat iedereen toegang 
heeft tot veilig drinkwater en sanitaire 
voorzieningen; verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat informele 
huisvestingsomstandigheden er niet toe 
leiden dat mensen hun recht op veilig 
drinkwater en sanitaire voorzieningen 
niet kunnen uitoefenen; verzoekt de 
lidstaten beleid te ontwikkelen en 
middelen vrij te maken voor het 
aansluiten van Romanederzettingen op 
openbare drinkwatervoorzieningen en 
rioleringsstelsels; spoort de lidstaten aan 
ervoor te zorgen dat er voldoende veilige 
drinkwater- en sanitaire voorzieningen 
aanwezig zijn in Romawijken en -
nederzettingen;

Or. en

Amendement 117
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat bewoners van informele 
woningen worden beschermd tegen 
uitzetting en dat hun woningen niet 
worden gesloopt, tenzij zij een 
alternatieve, standaard woning 
aangeboden krijgen in niet-gesegregeerde 
wijken met toegang tot openbare diensten;

Or. en

Amendement 118
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de lidstaten de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie 
voor Roma in overvolle woningen en 
onmenselijke leefomstandigheden tot een 
minimum te beperken door informele 
Romanederzettingen te legaliseren, te 
investeren in de infrastructuur en betere 
huisvesting van recentelijk gelegaliseerde 
informele nederzettingen, en 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;

Or. en

Amendement 119
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 septies. verzoekt de lidstaten in het 
kader van de COVID-19-crisis met spoed 
maatregelen vast te stellen om het gebrek 
aan water, goede 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; verzoekt de 
lidstaten het afsluiten van 
nutsvoorzieningen tijdens de pandemie te 
verbieden; verzoekt de lidstaten subsidies 
voor verbruikskosten te verstrekken voor 
de meest kwetsbare mensen en de mensen 
die geen inkomen meer hebben, of de 
betalingen op te schorten tot het eind van 
de periode van het herstelplan; verzoekt 
de lidstaten 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;

Or. en

Amendement 120
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. verzoekt de lidstaten ervoor 
te zorgen dat geen enkele Roma 
achterblijft als gevolg van de COVID-19-
crisis 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 
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steun (SURE en FEAD);

Or. en

Amendement 121
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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;

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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, en 
dat de ondoeltreffende tenuitvoerlegging 
op nationaal niveau van de richtlijn 
rassengelijkheid en de richtlijn voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep, 
de EU 224-305 miljard EUR aan verloren 
bbp kost, en 88-110 miljard EUR aan 
misgelopen belastinginkomsten; verzoekt 
de Commissie de naleving van de richtlijn 
nauwlettend te volgen en spoort de 
lidstaten aan een eind te maken aan de 
structurele discriminatie bij de toegang tot 
de arbeidsmarkt en op de werkplek, een 
positieve benadering van diversiteit te 
promoten en in 
antidiscriminatieopleidingen te voorzien 
voor openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, werkgevers en 
werknemers en discriminatie te 
bestraffen;

_________________ _________________
6 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, 

6 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, 
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blz. 22). blz. 22).

Or. en

Amendement 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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;

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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; 
spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over 
het feit dat de lidstaten nog steeds het 
recht op huisvesting van de Roma 
schenden, die veelal in gesegregeerde 
nederzettingen wonen die worden 
gekenmerkt door ondermaatse 
leefomstandigheden, met inbegrip van een 
gebrek aan openbare nutsvoorzieningen, 
slechte sanitaire voorzieningen, 
blootstelling aan milieugevaren, en het 
volledige gebrek aan openbare diensten, 
met inbegrip van onderwijs, 
gezondheidszorg en arbeidskansen, wegen 
en vervoersverbindingen, als gevolg 
waarvan de gezondheid van de Roma in 
gevaar wordt gebracht, zij in diepe 
armoede verkeren en het slachtoffer zijn 
van sociale uitsluiting;

_________________ _________________
6 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).

6 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).
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Or. en

Amendement 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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;

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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 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;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en

Amendement 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
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rassengelijkheid6 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;

rassengelijkheid6 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 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;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en

Amendement 125
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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;

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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; 
verzoekt de Raad  de onderhandelingen 
betreffende de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn weer op gang te 
brengen, aangezien deze een eerste 
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voorwaarde is voor het bereiken van 
gelijkheid in de EU;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en

Amendement 126
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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;

6. herinnert eraan dat in de richtlijn 
rassengelijkheid6 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 het belang van de goede en 
doeltreffende omzetting en passende 
tenuitvoerlegging van een dergelijke 
richtlijn;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

Or. en
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Amendement 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beveelt aan 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 
nederzettingen1 bis;
_________________
1 bis Meta-evaluatie van maatregelen voor 
inclusie van de Roma, Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek, 2019, 
Publicatiebureau van de Europese Unie

Or. en

Amendement 128
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen en voldoende en passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor 
reizende Roma;

7. verzoekt de lidstaten segregatie in 
de huisvesting als illegaal te bestempelen 
overeenkomstig het Internationaal 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van rassendiscriminatie; verzoekt 
de lidstaten ruimtelijke desegregatie te 
bevorderen en Romabegunstigden te 
betrekken bij het ontwerp en de uitvoering 
van huisvestingsprojecten, gedwongen 



AM\1206434NL.DOCX 81/105 PE652.565v01-00

NL

uitzettingen te voorkomen, te verbieden en 
uit te bannen en voldoende en passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor 
reizende Roma; merkt op dat het 
voorkomen van gedwongen uitzettingen 
moet worden aangescherpt door middel 
van diensten als sociale begeleiding, 
schuldbeheer en -bemiddeling en het 
actief opsporen van huishoudens of 
wijken met een verhoogd risico, en dat 
uitzettingen niet mogen plaatsvinden 
zonder alternatieve standaard en 
betaalbare woningen aan te bieden in 
niet-gesegregeerde wijken met toegang tot 
openbare diensten;

Or. en

Amendement 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen en voldoende en passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor 
reizende Roma;

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp, de uitvoering, de monitoring en 
de evaluatie van huisvestingsprojecten, 
gedwongen uitzettingen te voorkomen en 
voldoende en passende verblijfslocaties 
beschikbaar te stellen voor reizende Roma; 
benadrukt dat er in dit opzicht een 
dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen, mede als gevolg 
van de gevaren van de COVID-19-
epidemie, en spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om het geplande Fonds voor 
een rechtvaardige transitie in te zetten om 
de situatie van de Roma met betrekking 
tot huisvesting, gezondheidszorg en 
werkgelegenheid te verbeteren;

Or. en
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Amendement 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen en voldoende en passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor 
reizende Roma;

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen en voldoende en passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor 
reizende Roma; is van mening 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 
bredere nationale activiteiten en 
wetgevingsinitiatieven gericht op sociale 
huisvesting of steunprogramma’s;

Or. en

Amendement 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen en voldoende en passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen 
voor reizende Roma;

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen;
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Or. en

Amendement 132
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen en voldoende en passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor 
reizende Roma;

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen en voldoende en 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;

Or. en

Amendement 133
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen en voldoende en passende 

7. verzoekt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 
Romabegunstigden te betrekken bij het 
ontwerp en de uitvoering van 
huisvestingsprojecten, gedwongen 
uitzettingen te verminderen en te 
voorkomen, het probleem van dak- en 
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verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor 
reizende Roma;

thuisloosheid aan te pakken en voldoende 
en passende verblijfslocaties beschikbaar te 
stellen voor reizende Roma;

Or. en

Amendement 134
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Europese 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; is 
van mening dat milieurechtvaardigheid 
als autonoom gebied binnen het kader 
voor de periode na 2020 moet worden 
opgenomen om de verschillende vormen 
van milieuonrechtvaardigheid aan te 
pakken, zoals het probleem van 
gedwongen uitzettingen, vervuilde of 
verontreinigde gebieden, het stelselmatig 
ontzeggen van milieutechnische diensten, 
en de gezondheidsrisico’s die samengaan 
met een slechte leefomgeving;

Or. en

Amendement 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten aandacht te 
besteden aan territoriale ongelijkheden, 
segregatie op het gebied van huisvesting 



AM\1206434NL.DOCX 85/105 PE652.565v01-00

NL

en de uitgebreide en uiteenlopende reeks 
ongunstige factoren die meespelen bij de 
planning, afstemming en uitvoering van 
maatregelen ten behoeve van de inclusie 
van de Roma, aangezien de territoriale 
aanpak relevant kan zijn bij de planning 
en uitvoering van maatregelen met 
betrekking tot sociale inclusie;

Or. en

Amendement 136
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten meer 
inspanningen te leveren om te zorgen 
voor toegang tot veilig drinkwater en 
sanitaire voorzieningen en de uitvoering 
van het recht op een adequate 
levensstandaard, evenals het recht op een 
gezond milieu, waarbij speciale aandacht 
moet uitgaan naar de meest kwetsbare 
groepen onder de Roma, zoals kinderen, 
vrouwen en ouderen;

Or. en

Amendement 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. veroordeelt discriminatie bij het 
huren van een woning of bij het 
solliciteren naar werk, en herinnert aan 
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de toezegging van de lidstaten om 
overeenkomstig de richtlijn 
rassengelijkheid1 bis een orgaan of 
organen aan te wijzen voor de 
bevordering van gelijke behandeling van 
alle personen, zonder discriminatie op 
grond van ras of etnische afstamming;
_________________
1 bis Artikel 13 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).

Or. en

Amendement 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. veroordeelt discriminatie bij het 
huren van een woning of bij het 
solliciteren naar werk, en herinnert aan 
de toezegging van de lidstaten om 
overeenkomstig de richtlijn 
rassengelijkheid1 bis een orgaan of 
organen aan te wijzen voor de 
bevordering van gelijke behandeling van 
alle personen, zonder discriminatie op 
grond van ras of etnische afstamming;
_________________
1 bis 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).

Or. en
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Amendement 139
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten beleid in te 
zetten dat gericht is op het helpen van 
mensen die hun toevlucht hebben 
genomen tot bedelen, met inbegrip van 
mensen met een Romani-achtergrond, bij 
de overgang naar regulier en 
hoogwaardig werk, met name door de 
nadruk te leggen op jongeren zodat zij 
hun school kunnen afmaken;

Or. en

Amendement 140
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de lidstaten de problemen 
met betrekking tot huisvesting en dak- en 
thuisloosheid aan te pakken door de 
voorraad sociale woningen uit te breiden 
en de niet-discriminerende toegang tot 
sociale huisvesting te bevorderen;

Or. en

Amendement 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. spoort de lidstaten aan succesvolle 
projecten te steunen, zoals microleningen 
voor Romagezinnen ter verbetering van 
hun leefomstandigheden;

Or. en

Amendement 142
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst op de veelbelovende 
“huisvesting voor alles”-initiatieven ter 
voorkoming en bestrijding van dak- en 
thuisloosheid en huisvesting in 
gesegregeerde wijken, en verzoekt de 
lidstaten in overweging te nemen af te 
stappen van dienstverlening op basis van 
het trapmodel en in plaats daarvan een 
geïntegreerd huisvestingsbeleid toe te 
passen met aanvullende steun gericht op 
werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid 
en gemeenschapsontwikkeling;

Or. en

Amendement 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is verheugd over de EU-
meerwaarde die is gegenereerd door het 
creëren van een nauwer verband tussen 

Schrappen



AM\1206434NL.DOCX 89/105 PE652.565v01-00

NL

het Europees Semester, de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESIF) 
in de programmeringsperiode 2014-2020 
en de nationale strategieën voor de 
integratie van Roma en verzoekt de 
lidstaten openbaar te maken welk deel van 
hun nationale begroting zij aan deze 
doelstelling toewijzen;

Or. en

Amendement 144
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is verheugd over de EU-
meerwaarde die is gegenereerd door het 
creëren van een nauwer verband tussen het 
Europees Semester, de Europese structuur- 
en investeringsfondsen (ESIF) in de 
programmeringsperiode 2014-2020 en de 
nationale strategieën voor de integratie van 
Roma en verzoekt de lidstaten openbaar te 
maken welk deel van hun nationale 
begroting zij aan deze doelstelling 
toewijzen;

8. is van mening dat de EU-
meerwaarde in gevaar is, ondanks het 
verband tussen het Europees Semester, de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF) in de programmeringsperiode 2014-
2020 en de nationale strategieën voor de 
integratie van Roma, aangezien de ESIF 
niet de meest achtergestelde groepen 
mensen bereiken, in het bijzonder de 
Roma; verzoekt de Commissie in haar 
beleid en programma’s op actieve wijze 
steun te verlenen aan de 
Romagemeenschappen; verzoekt de 
lidstaten deze benadering ook te hanteren 
en openbaar te maken welk deel van hun 
nationale begroting zij aan deze 
doelstelling toewijzen;

Or. en

Amendement 145
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. is verheugd over de EU-
meerwaarde die is gegenereerd door het 
creëren van een nauwer verband tussen het 
Europees Semester, de Europese structuur- 
en investeringsfondsen (ESIF) in de 
programmeringsperiode 2014-2020 en de 
nationale strategieën voor de integratie van 
Roma en verzoekt de lidstaten openbaar te 
maken welk deel van hun nationale 
begroting zij aan deze doelstelling 
toewijzen;

8. is verheugd over de EU-
meerwaarde die is gegenereerd door het 
creëren van een nauwer verband tussen het 
Europees Semester, de Europese structuur- 
en investeringsfondsen (ESIF) in de 
programmeringsperiode 2014-2020 en de 
nationale strategieën voor de integratie van 
Roma en verzoekt de lidstaten openbaar te 
maken welk deel van hun nationale 
begroting zij aan deze doelstelling 
toewijzen en bovendien de lijst van 
gefinancierde projecten te publiceren;

Or. en

Amendement 146
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is verheugd over de EU-
meerwaarde die is gegenereerd door het 
creëren van een nauwer verband tussen 
het Europees Semester, de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESIF) 
in de programmeringsperiode 2014-2020 
en de nationale strategieën voor de 
integratie van Roma en verzoekt de 
lidstaten openbaar te maken welk deel van 
hun nationale begroting zij aan deze 
doelstelling toewijzen;

8. 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;

Or. en

Amendement 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt vast dat het vraagstuk 
betreffende de behandeling van de Roma 
in de Europese Unie pas politieke 
aandacht heeft gekregen na hun migratie 
naar West-Europa en dat deze 
migratiestroom is toegenomen sinds de 
toetreding van Bulgarije en Roemenië; 
betreurt het feit dat deze migratie heeft 
geleid tot een hogere mate van dak- en 
thuisloosheid, agressieve vormen van 
bedelen, en “noodhuisvesting” in kampen 
aan de rand van steden;

Or. en

Amendement 148
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
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 Roma8.

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
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 Roma8, 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.

_________________ _________________
7 Bijlage XI over ex-antevoorwaarden, 7 Bijlage XI over ex-antevoorwaarden, 
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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.

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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting 
the EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
blz. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
blz. 17.

Or. en

Amendement 149
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
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 

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
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 
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projecten die ter plaatse ten goede komen 
aan Roma8.

projecten die ter plaatse ten goede komen 
aan Roma8, en de oorzaken te 
onderzoeken van de lage 
absorptiepercentages in sommige 
lidstaten, ook in lijn met de aanbevelingen 
aan de lidstaten en de Commissie van de 
Europese Rekenkamer in zijn Speciaal 
verslag nr. 14/20167 bis. 

_________________ _________________
7 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.

7 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.
7 bis Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer “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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting 
the EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
blz. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
blz. 17.

Or. en

Amendement 150
Guido Reil, Mara Bizzotto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
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 Roma8.

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
van Roma een vereiste zijn geworden voor 
de toewijzing van middelen voor de 
bevordering daarvan;

_________________ _________________
7 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.

7 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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting 
the EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
blz. 17.

Or. en
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Amendement 151
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
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 Roma8.

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
van Roma een vereiste zijn geworden voor 
de toewijzing van middelen voor de 
bevordering daarvan; verzoekt de lidstaten 
en de Commissie grootschalige en 
ambitieuze programma’s en 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen voor de 
lange termijn vanuit zowel een specifiek 
als een algemeen perspectief8.

_________________ _________________
7 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.

7 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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting 
the EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
blz. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
blz. 17.
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Or. en

Amendement 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 een 
specifieke financieringsprioriteit voor 
Roma is ingevoerd en dat landspecifieke 
aanbevelingen in verband met de integratie 
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 Roma8.

9. erkent dat in de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen7 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 Roma8.

_________________ _________________
7 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.

7 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.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting 
the EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
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blz. 17. blz. 17.

Or. en

Amendement 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 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 
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 
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en wanneer loopbaanontwikkeling voor 
Romastudenten wordt gestimuleerd;

Or. en

Amendement 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt 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 de ERK in 2016 heeft 
vastgesteld dat de monitoring en 
beoordeling van de voortgang van de 
nationale strategieën voor de integratie 
van Roma voor alle bezochte lidstaten een 
grote uitdaging vormde1 bis; herinnert 
eraan dat voor sommige interventies een 
cruciale beperking bestaat in de vorm van 
de 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 het zich aandienen van 
nieuwe, onvoorziene behoeften;
_________________
1 bis Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer “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, blz. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_NL.pdf

Or. en
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Amendement 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. betreurt dat er geen sterk verband 
bestaat tussen de beschikbare 
financieringsinstrumenten en de 
strategische plannen en doelstellingen 
met betrekking tot de sociaaleconomische 
ontwikkeling en inclusie van de Roma; 
verzoekt de lidstaten efficiënte 
mechanismen voor monitoring en toezicht 
in te voeren om te garanderen dat de 
toegewezen middelen naar behoren 
worden uitgegeven en er geen misbruik 
van wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 156
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. 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 Europese 
Commissie betreffende normen voor 
nationale instanties voor gelijke kansen 
uit te voeren;

Or. en
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Amendement 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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



AM\1206434NL.DOCX 101/105 PE652.565v01-00

NL

verschillende lidstaten te vergelijken en 
toe te lichten;

Or. en

Amendement 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor de situatie van de 
Romagemeenschappen in kaart te 
brengen en EU-middelen in te zetten om 
doeltreffende maatregelen te nemen 
teneinde de in kaart gebrachte 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden 
nu de nieuwe kaderstrategie moet worden 
afgestemd op de huidige situatie, zodat 
toenemende armoede en de uitsluiting van 
gemeenschappen kunnen worden 
voorkomen;

Or. en

Amendement 160
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. 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 
Europese Commissie aan zicht te houden 
op de veelzijdige aspecten van armoede en 
sociale uitsluiting in 
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Romagemeenschappen aan de hand van 
de gecombineerde indicator in Eurostat 
betreffende mensen die met armoede of 
sociale uitsluiting worden bedreigd;

Or. en

Amendement 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. betreurt dat er geen sterk 
verband bestaat tussen de beschikbare 
financieringsinstrumenten en de 
strategische plannen en doelstellingen 
met betrekking tot de sociaaleconomische 
ontwikkeling en inclusie van de Roma; 
brengt in herinnering dat eenmalige 
interventies voor de korte termijn, die 
slechts op één vraagstuk zijn gericht, 
weinig kans van slagen hebben, met name 
in het geval van multidimensionale 
behoeften, en dat hier geïntegreerde 
interventies voor nodig zijn; verzoekt de 
lidstaten efficiëntere mechanismen voor 
monitoring en toezicht in te voeren, meer 
rekening te houden met Romaspecifieke 
criteria die expliciet maar niet uitsluitend 
op de Roma zijn gericht1 bis, en te 
garanderen dat de toegewezen middelen 
naar behoren worden uitgegeven en er 
geen misbruik van wordt gemaakt; 
benadrukt dat monitoring met name van 
belang is om mogelijke risico’s voor de 
succesvolle uitvoering van de 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;
_________________
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1 bis Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer “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, blz. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_NL.pdf

Or. en

Amendement 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. brengt in herinnering dat 
de ERK in 2016 heeft vastgesteld dat de 
ESI-fondsen onder de lidstaten worden 
verdeeld volgens indicatoren zonder 
specifieke relevantie voor de 
Romabevolking, zoals de totale bevolking, 
het werkloosheidscijfer of het bbp, 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 Roma1 bis;
_________________
1 bis Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer “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, blz. 42 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_NL.pdf 

Or. en
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Amendement 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 sexies. benadrukt dat de gevolgen 
van de uitbraak van het coronavirus in de 
hele EU met name de meest behoeftigen 
treffen, waaronder de 
Romagemeenschappen; betreurt het feit 
dat de Romagemeenschappen als gevolg 
van de COVID-19-pandemie extra worden 
gediscrimineerd en gemarginaliseerd; 
betreurt het feit dat de uitbraak van het 
coronavirus 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;

Or. en

Amendement 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 septies. spoort de Commissie aan 
innovatieve, impactgerichte en op 
gegevens gebaseerde benaderingen te 
ontwikkelen 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).
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Or. en


