
PA\1203804NL.docx PE650.564v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2020/2011(INI)

11.5.2020

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

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

Rapporteur voor advies (*): Tomáš Zdechovský

(*) Medeverantwoordelijke commissie – artikel 57 van het Reglement



PE650.564v01-00 2/4 PA\1203804NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1203804NL.docx 3/4 PE650.564v01-00

NL

SUGGESTIES

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

A. overwegende dat 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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.
3 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 1/2, 
blz. 18.
4 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.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0406&qid=1590403749675&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0406&qid=1590403749675&from=NL
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
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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;

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;

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;

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;

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.

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).
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.


