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B9-0000/2022

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van gemarginaliseerde Roma-
gemeenschappen die in nederzettingen in de EU wonen
(2022/2662(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Europees Sociaal Handvest (ESH),

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM),

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming1,

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

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

– gezien de Europese pijler van sociale rechten en de mededeling van de Commissie van 
4 maart 2021 getiteld “Het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten” 
(COM(2021)0102),

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2019 over de behoefte aan een versterkt strategisch 
EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de periode na 
2020 en intensivering van de bestrijding van zigeunerhaat3,

– gezien zijn resolutie van 17 september 2020 over de uitvoering van de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens 
personen met een Roma-achtergrond in Europa4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 december 2018, getiteld “Verslag inzake 
de evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma tot 2020” (COM(2018)0785),

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 september 2020, getiteld “Een Unie 
van gelijkheid: EU-actieplan tegen racisme 2020-2025” (COM(2020)0565),

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 oktober 2020, getiteld “Een Unie van 
gelijkheid: strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de 

1 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
2 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
3 PB C 449 van 23.12.2020, blz. 2.
4 PB C 385 van 22.9.2021, blz. 104.
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Roma” (COM(2020)0620),

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 november 2020, getiteld “Actieplan 
voor integratie en inclusie” (COM(2020)0758),

– gezien de aanbeveling van de Raad van 12 maart 2021 inzake gelijkheid, inclusie en 
participatie van de Roma5,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 maart 2021, getiteld “EU-strategie voor 
de rechten van het kind” (COM(2021)0142),

– gezien Aanbeveling (EU) 2021/1004 van de Raad van 14 juni 2021 tot instelling van 
een Europese kindergarantie6,

– gezien de vragen voor mondeling antwoord aan de Raad en de Commissie over de 
situatie van gemarginaliseerde Roma-gemeenschappen die in nederzettingen in de EU 
wonen (O-000000/2022 – B9-0000/2022 en O-000000/2022 – B9-0000/2022),

– gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

A. overwegende dat de Roma de grootste etnische minderheid in Europa vormen; 
overwegende dat veel Roma in Europa nog altijd in uiterst precaire omstandigheden 
leven, zowel op het platteland als in stedelijke gebieden7; overwegende dat de armoede 
in Roma-nederzettingen, die van generatie op generatie overgaat, van 
sociaaleconomische aard is en ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en het 
welzijn van de Roma;

B. overwegende dat in alle geledingen van de Europese samenleving een diepgewortelde 
structurele zigeunerhaat aanwezig is en dat dit voor Roma een ernstige belemmering 
vormt om hun grondrechten als EU-burgers ten volle uit te oefenen op alle gebieden van 
het dagelijks leven, zoals werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg;

C. overwegende dat de situatie in Roma-nederzettingen een duidelijke schending vormt 
van de mensen- en grondrechten zoals die zijn vastgelegd in het EVRM, het Handvest 
van de grondrechten van de EU en het ESH;

D. overwegende dat armoede in gemarginaliseerde Roma-nederzettingen een complex 
probleem is dat horizontaal moet worden aangepakt en dat alle relevante 
belanghebbenden hierbij betrokken moeten worden; overwegende dat alleen 
doeltreffende oplossingen kunnen worden gevonden indien op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau de handen ineen worden geslagen en samengewerkt wordt 
met initiatieven van ngo’s en particuliere ondernemingen;

1. betreurt dat er in Europa nog steeds mensen zijn die geen toegang hebben tot schoon 

5 PB C 93 van 19.3.2021, blz. 1.
6 PB L 223 van 22.6.2021, blz. 14.
7 “Second European Union Minorities and Discrimination Survey, Roma – Selected findings”, Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, 2016.
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drinkwater, elektriciteit, riolering en afvalvoorzieningen, fatsoenlijke huisvesting, 
onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg; is ernstig bezorgd over het feit dat er 
een diepe kloof gaapt tussen de verklaringen en toezeggingen over een sterk sociaal 
Europa en de dagelijkse praktijk; benadrukt dat de situatie van gemarginaliseerde 
Roma-gemeenschappen dringend moet worden verbeterd om een Europa tot stand te 
brengen waar niemand tussen wal en schip valt;

2. benadrukt dat toegang tot veilige en gezonde huisvesting van cruciaal belang is om de 
vicieuze cirkel van armoede die van generatie op generatie overgaat, te doorbreken; 
merkt op dat toegang tot huisvesting nauw samenhangt met andere mensenrechten en 
met de menselijke waardigheid; herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om een aanpak te 
volgen waarbij huisvesting voorop staat en de toegang van de burgers tot huisvesting 
wordt gewaarborgd, ongeacht hun etnische achtergrond; is van mening dat tijdelijke 
huisvesting, in combinatie met hoogwaardig maatschappelijk werk ter plaatse, Roma 
kan helpen om het leven in nederzettingen achter zich te laten;

3. benadrukt de cruciale rol van voorschools onderwijs voor succes in latere 
onderwijsfasen en op de arbeidsmarkt; wijst erop dat Roma-kinderen veel minder naar 
de kleuterschool gaan dan andere kinderen en dat dit een belangrijke factor is voor 
vroegtijdig schoolverlaten; roept de lidstaten op om voorschools onderwijs te verzorgen 
voor alle kinderen uit Roma-nederzettingen vanaf de leeftijd van drie jaar; is van 
mening dat de lidstaten het risico van vroegtijdig schoolverlaten systematisch moeten 
monitoren, zodat tijdig kan worden ingegrepen, zowel door middel van pedagogische 
ondersteuning als door middel van individuele begeleiding;

4. betreurt de aanhoudende segregatie van Roma-kinderen in het speciaal onderwijs en in 
programma’s buiten het reguliere onderwijsstelsel, die vaak het gevolg is van verkeerde 
diagnoses van verstandelijke beperkingen; roept de lidstaten op passende maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat bij het diagnosticeren van dergelijke aandoeningen 
gebruik wordt gemaakt van moderne methoden; roept de lidstaten op mechanismen in te 
voeren om diagnoses te herzien en zo nodig ongedaan te maken; betreurt voorts dat in 
verschillende lidstaten op gewone scholen nog steeds sprake is van segregatie van 
Roma-kinderen;

5. wijst er met nadruk op dat kinderen in Roma-nederzettingen worden geboren in 
armoede en in een omgeving die niet bevorderlijk is voor een gezonde lichamelijke en 
geestelijke ontwikkeling; roept de lidstaten op om in alle Roma-nederzettingen op ruime 
schaal opvangcentra voor jonge kinderen beschikbaar te stellen, alsmede 
gemeenschapscentra waar maatschappelijk werkers, onderwijzers en 
gezondheidswerkers in dienst zijn;

6. wijst op de milieurisico’s voor de gezondheid van bewoners van gemarginaliseerde 
Roma-gemeenschappen die worden veroorzaakt door giftig afval in de directe 
omgeving van hun nederzettingen; roept de lidstaten op de situatie met spoed aan te 
pakken en omvattende afvalbeheersystemen te ontwikkelen in overeenstemming met de 
kaderrichtlijn afvalstoffen; wijst op de rol van de Commissie bij de handhaving van de 
EU-wetgeving op dit gebied;

7. merkt op dat het verschijnsel van langdurige werkloosheid in Roma-nederzettingen nog 
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verergerd wordt door de sociale uitsluiting en armoede waar de bewoners mee te 
kampen hebben; moedigt de lidstaten aan te investeren in sociale ondernemingen om 
langdurig werklozen aan werk te helpen; is van mening dat het komende voorstel voor 
een aanbeveling van de Raad betreffende de ontwikkeling van het kader voor de sociale 
economie een intersectorale aanpak moet omvatten die toegespitst is op kwetsbare 
groepen, in het bijzonder gemarginaliseerde Roma;

8. maakt zich zorgen over het feit dat in sommige lidstaten tot dusver weinig gebruik is 
gemaakt van de voor gemarginaliseerde Roma-gemeenschappen bestemde middelen, 
waardoor het risico bestaat dat aan het eind van de programmeringsperiode een 
aanzienlijk deel van de financiële middelen verloren zal gaan; betreurt dat de huidige 
systemen en voorwaarden voor de gebruikmaking van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) in een aantal lidstaten niet bevorderlijk zijn voor een 
soepele en efficiënte absorptie van de middelen uit die fondsen;

9. roept de lidstaten op om met spoed ten volle gebruik te maken van de beschikbare 
financieringsinstrumenten en -middelen, zowel op nationaal als op Europees niveau, 
teneinde gunstige voorwaarden te scheppen voor een efficiënte, gecoördineerde en 
flexibele financiering en uitvoering van projecten, en belemmeringen voor de benutting 
ervan weg te nemen, met name belemmeringen voor de benutting van het ESF+, het 
EFRO en de herstel- en veerkracht-faciliteit; roept de Commissie op tot het monitoren 
en evalueren van de maatregelen die de lidstaten op dit gebied nemen uit hoofde van 
hun nationale herstel- en veerkrachtplannen en hun nationale strategische kaders voor 
de Roma en in het kader van de landspecifieke aanbevelingen van het Europees 
Semester;

10. acht het van wezenlijk belang dat de Commissie bij de evaluatie van afzonderlijke door 
het ESIF gefinancierde projecten in gemarginaliseerde Roma-gemeenschappen niet 
alleen kijkt naar de kwantitatieve resultaten, maar ook naar kwalitatieve resultaten 
waarmee beter kan worden nagegaan of de projecten in de praktijk succesvol zijn; roept 
de Commissie daarnaast op om bij de monitoring en evaluatie van projecten in de eerste 
plaats uit te gaan van haar eigen waarnemingen tijdens bezoeken ter plaatse, zodat ze 
minder afhankelijk wordt van verstrekte informatie en beter toezicht kan houden op de 
benutting van middelen van de EU-begroting;

11. benadrukt dat het van belang is de Roma actief te betrekken bij de ontwikkeling, 
uitvoering en monitoring van overheidsbeleid, alsook bij projecten die voor hen bedoeld 
zijn, zowel op Europees als op nationaal niveau; is van mening dat participatie van de 
Roma een bindende doelstelling moet zijn binnen de nationale strategische kaders voor 
de Roma;

12. roept de Commissie en de lidstaten op om zigeunerhaat in alle geledingen van de 
samenleving tegen te gaan door middel van doeltreffende wetgevings- en 
beleidsmaatregelen op Europees en nationaal niveau; verzoekt de Raad voorts de 
onderhandelingen over de horizontale antidiscriminatierichtlijn weer op gang te 
brengen, aangezien de verwezenlijking van gelijkheid in de EU daarvan afhangt;

13. benadrukt dat de problemen van gemarginaliseerde Roma-gemeenschappen 
sectoroverschrijdend zijn en dat verschillende commissarissen en DG’s zich voor het 
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aanpakken van deze problemen op EU-niveau moeten inzetten; pleit voor het instellen 
van de functie van coördinator van de Commissie voor Roma-aangelegenheden, die 
rechtstreeks contact moet onderhouden met gemarginaliseerde Roma-gemeenschappen 
om hun concrete omstandigheden en problemen kenbaar te maken aan de taskforce 
Gelijkheid van de Commissie, zodat synergieën kunnen worden gecreëerd en kan 
worden gewerkt aan de gelijkheid, integratie en participatie van de Roma in de EU;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


