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Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, het Europees Sociaal Handvest (ESH), het Kaderverdrag 
inzake de bescherming van nationale minderheden en de verslagen en aanbevelingen 
van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, de Europese 
Commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid (ECRI) en andere mechanismen van 
de Raad van Europa,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de 
mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties, met inbegrip van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, het Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, het Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het Verdrag inzake de rechten van 
het kind,

– 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,

1 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
2 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.



– gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de 
bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door 
middel van het strafrecht1,

– gezien Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van 
Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en 
organen2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 april 2011 getiteld “Een EU-kader voor 
de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020” (COM(2011)0173) en de 
daaropvolgende uitvoerings- en evaluatieverslagen,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 9 december 2013 over doeltreffende 
maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten3, en de conclusie van de Raad 
van 8 december 2016 over de versnelling van het proces van de integratie van de Roma 
en van 13 oktober 2016 over speciaal verslag nr. 14/2016 van de Europese Rekenkamer,

– gezien de verslagen van het Europees Parlement van 2010 over de EU-strategie voor de 
integratie van de Roma en het verslag van 2013 over de genderaspecten van het 
Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma,

– gezien zijn resolutie van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma – 
zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op 
Roma tijdens WO II4,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2017 over de grondrechtelijke aspecten bij de 
integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat5,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2019 over de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie in 20176,

– 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 zigeunerhaat7,

– gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de bescherming en non-discriminatie ten 
aanzien van minderheden in de EU-lidstaten8,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2018 over achterstandsregio’s in de EU9,

1 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 55.
2 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.
3 PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1.
4 PB C 328 van 6.9.2016, blz. 4.
5 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 171.
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0032.
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0075.
8 PB C 463 van 21.12.2018, blz. 21.
9 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 24.



– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de opkomst van neofascistisch geweld in 
Europa1 ,

– gezien zijn resolutie van 13 november 2018 over minimumnormen voor minderheden in 
de EU2 ,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 september 2019 getiteld “Verslag over 
de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma – 2019” 
(COM(2019)0406)3 ,

– 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)4 ,

– gezien de inbreukprocedures getiteld “Non-conformity with Directive 2000/43/EC on 
Racial Equality – Discrimination of Roma children in education” (“Niet-naleving van 
Richtlijn 2000/43/EG inzake rassengelijkheid – Discriminatie van Roma-kinderen in het 
onderwijs”) (inbreukprocedures nrs. 20142174, 20152025 en 20152206),

– gezien de Europese pijler van sociale rechten,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de situatie van 
Romavrouwen (SOC/585-EESC-2018),

– gezien de Verklaring van Poznan van de partners van de Westelijke Balkan inzake de 
integratie van de Roma binnen het uitbreidingsproces van de EU,

– gezien de Tweede enquête van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA) naar minderheden en discriminatie (EU-MIDIS II),

– gezien algemene beleidsaanbeveling nr. 13 van de Europese Commissie tegen Racisme 
en Onverdraagzaamheid (ECRI),

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

– gezien de armoedekaart van de Wereldbank van 2016, waarop de meest achtergestelde 
regio’s van Europa duidelijk zichtbaar zijn,

– gezien de desbetreffende verslagen en aanbevelingen van onderzoeksinstanties, 
maatschappelijke organisaties van mensen met een Romani-achtergrond en 
maatschappelijke organisaties die zich voor deze mensen inzetten, met inbegrip van uit 
particulier initiatief voortgekomen ngo’s van mensen met een Romani-achtergrond,

– gezien het Europees burgerinitiatief “Minority SafePack” en het Europees 
burgerinitiatief “Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en het behoud van de 

1  Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0428.
2  Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0447.
3  Europese Commissie, “Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor 

integratie van de Roma – 2019”.
4 European Commissie, “Mid-term evaluation of the EU framework for NRIS”.

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_nl
https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_nl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_nl


regionale culturen”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement, alsmede artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 
bij het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
cultuur en onderwijs en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0147/2020),

A. overwegende dat de Roma de grootste etnische minderheid in Europa vormen;

B. overwegende dat in het huidige kader wel het diverse karakter van de overkoepelende 
term “Roma” wordt belicht, maar geen aandacht wordt besteed aan de diversiteit binnen 
de Romanigemeenschap; overwegende dat de term “Roma” en de tweeledige term 
“Sinti en Roma” werden gebruikt in een tijdperk waarin beleid inzake de Roma werd 
gevormd zonder dat mensen met een Romani-achtergrond echt bij het proces werden 
betrokken en dat deze termen de desbetreffende gemeenschappen daarom een gevoel 
van vervreemding geven; overwegende dat deze termen, die in EU-beleidsdocumenten 
en -discussies worden gebruikt, geen goed beeld geven van de heterogeniteit van de 
Romanigemeenschap en om die reden door de minderheid worden bekritiseerd;

C. overwegende dat de diversiteit van de Romanigemeenschap vele malen beter aan bod 
zal komen in het wetgevingsvoorstel voor de gelijkheid, inclusie en deelname van 
mensen met een Romani-achtergrond in de periode na 2020; overwegende dat de term 
“mensen met een Romani-achtergrond” zowel betrekking heeft op Roma als op Kalé, 
Manoesjen, Lovara, Rissende, Boyash, Domare, Kalderash, Romanichal en Sinti; 
overwegende dat de definitie van deze nieuwe term zelfs mensen omvat die bestempeld 
worden als zigeuners zonder dat hun etnische achtergrond daarvoor enige aanleiding 
biedt, zoals Egyptenaren, Ashkali en Travellers;

D. overwegende dat een aanzienlijk deel van de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa zowel in plattelands- als in stedelijke gebieden onder bijzonder onzekere 
omstandigheden leeft en zich bovendien in een zeer slechte sociaal-economische 
situatie bevindt1; overwegende dat de meeste mensen met een Romani-achtergrond in 
alle facetten van het leven hun fundamentele mensenrechten wordt ontzegd;

E. overwegende dat 61 % van de EU-burgers volgens EU-MIDIS II van mening is dat de 
discriminatie ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond in zijn land 
wijdverbreid is; overwegende dat zich op alle niveaus van de Europese samenleving 
nog elke dag een diepgewortelde, hardnekkige, structurele en vaak ook institutionele 
zigeunerhaat alsook zigeunerhaat binnen de overheid voordoet en dat beaamd is dat 
deze haat een grote belemmering vormt voor de verwezenlijking van het volledige 
potentieel van mensen met een Romani-achtergrond als EU-burgers die in alle facetten 
van het leven volledige grondrechten, sociale inclusie en gelijkheid genieten, onder 

1 “Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma – 
Geselecteerde resultaten”, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf


meer wat huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid betreft;

F. overwegende dat mensen met een Romani-achtergrond nog altijd vaak te maken krijgen 
met haatzaaiende uitlatingen, niet alleen in het openbaar en op de sociale media, maar 
ook van prominente figuren, politici en ambtenaren;  overwegende dat zij ook vaak het 
slachtoffer worden van politiegeweld, met inbegrip van collectieve bestraffing, etnische 
profilering en segregatie op het gebied van huisvesting en in het onderwijs; 
overwegende dat er specifieke maatregelen nodig zijn om dit verschijnsel tegen te gaan; 
overwegende dat slachtoffers van politiegeweld vanwege tekortkomingen op het gebied 
van de rechtsstaat en het strafrechtelijk systeem ontoereikende bescherming en toegang 
tot de rechter genieten en vaak door overheidsinstanties worden vervolgd;

G. overwegende dat de bestaande antidiscriminatiewetgeving niet volstaat om zigeunerhaat 
te bestrijden; overwegende dat de lidstaten vastberaden moeten optreden om de vicieuze 
cirkel van zigeunerhaat te doorbreken, met name in de interacties van mensen met een 
Romani-achtergrond met lokale, regionale en nationale overheidsinstanties, om de 
gelijkheid en non-discriminatie van hun burgers met een Romani-achtergrond te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat zij volledig hun fundamentele mensenrechten 
kunnen genieten;

H. overwegende dat racisme ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond al 
eerder tot geweld en moord heeft geleid; overwegende dat door haat ingegeven 
intimidatie en haatmisdrijven ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond nog 
altijd vaak voorkomen en dat het merendeel van de door haat ingegeven incidenten niet 
wordt gemeld;

I. overwegende dat volgens EU-MIDIS II ongeveer 80 % van de Roma in de negen EU-
lidstaten met de grootste Romanigemeenschap in 2016 onder de armoederisicodrempel 
van zijn land leeft; overwegende dat armoede zowel een resultaat als een katalysator is 
van uitsluiting op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en 
huisvesting; overwegende dat het een van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei is om twintig miljoen mensen, 
waaronder mensen met een Romani-achtergrond, een uitweg te bieden uit dreigende 
armoede; overwegende dat het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting 
wordt bedreigd tussen 2008 en 2017 met 3,1 miljoen is gedaald, maar dat de EU 
niettemin nog een lange weg te gaan heeft om de Europa 2020-doelstelling van 
twintig miljoen voor 2020 te verwezenlijken;

J. overwegende dat een op de drie mensen met een Romani-achtergrond in een 
huishouden zonder kraanwater leeft en een op de tien in een huishouden zonder 
elektriciteit; overwegende dat iets meer dan de helft van de mensen met een Romani-
achtergrond over een doorspoeltoilet of douche binnenshuis beschikt en 78 % in een 
overvolle woonruimte woont; overwegende dat een groot aantal mensen met een 
Romani-achtergrond nog altijd in informele, onhygiënische en irreguliere 
nederzettingen woont, onder erbarmelijke leefomstandigheden; overwegende dat velen 
van hen niet over identeitsdocumenten beschikken en evenmin een 
ziektekostenverzekering hebben1;

1 “Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma – 
Geselecteerde resultaten”, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2016.



K. overwegende dat 43 % van de mensen met een Romani-achtergrond bij het huren of 
kopen van een woonruimte wordt gediscrimineerd en niet voldoende op de hoogte is 
van zijn rechten op het gebied van gelijkheid; overwegende dat de regularisatie van 
eigendomsrechten waar mogelijk moet worden versterkt, met name wat informele 
nederzettingen betreft; overwegende dat de afschaffing van informele nederzettingen 
(uitzetting) gepaard moet gaan met passende begeleidende maatregelen, waaronder het 
aanbieden van alternatieve huisvesting; overwegende dat er geen juridische of politieke 
maatregelen zijn getroffen tegen lidstaten om een einde te maken aan de segregatie op 
het gebied van huisvesting en aan gedwongen uitzettingen, en om de toegang van 
mensen met een Romani-achtergrond tot hoogwaardige huisvesting te waarborgen; 
overwegende dat de gebrekkige toegang tot huisvesting en openbare nutsvoorzieningen, 
zoals schoon water en sanitaire voorzieningen, een nadelig effect heeft op de resultaten 
op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en gezondheid, en de sociale inclusie in 
het algemeen belemmert;

L. overwegende dat de levensverwachting en gezondheidstoestand van mensen met een 
Romani-achtergrond in alle Europese landen aanzienlijk achterblijft bij die van mensen 
met een andere achtergrond; overwegende dat de levensverwachting bij geboorte in de 
EU 76 jaar is voor mannen en 82 jaar voor vrouwen; overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond naar schatting tien jaar korter leven; overwegende dat onderzoek 
lijkt uit te wijzen dat het kindersterftecijfer, dat in de EU 4,3 per duizend 
levendgeborenen bedraagt, in Romanigemeenschappen veel hoger ligt;

M. overwegende dat veel Romanigemeenschappen kampen met extreem hoge percentages 
analfabetisme en voortijdige schoolverlaters; overwegende dat slechts een op de twee 
kinderen met een Romani-achtergrond naar de peuter- of kleuterschool gaat en slechts 
een zeer klein aantal kinderen naar school blijft gaan wanneer de leerplichtige leeftijd 
eenmaal is bereikt; overwegende dat 50 % van de Roma in de leeftijd van 6 tot 24 jaar 
niet naar school gaat; overwegende dat slechts 21 % van de vrouwen en 25 % van de 
mannen met een Romani-achtergrond in de leeftijd van 16 tot 24 jaar het voortgezet 
onderwijs (ISCED3) of hoger onderwijs heeft afgemaakt; overwegende dat het 
streefcijfer voor voortijdig schoolverlaten in het vorige EU-kader en in de Europa 2020-
strategie was vastgesteld op 10 %, maar dat 68 % van de kinderen met een Romani-
achtergrond in 2019 voortijdig zijn school verliet; overwegende dat slechts 18 % van de 
kinderen met een Romani-achtergrond doorstroomde naar het hoger onderwijs en dat 
het verzuimpercentage en het percentage voortijdige schoolverlaters onder leerlingen 
met een Romani-achtergrond aanzienlijk hoger lagen dan voor andere leerlingen; 
overwegende dat de discriminerende misdiagnose dat kinderen met een Romani-
achtergrond speciale onderwijsbehoeften hebben ertoe leidt dat naar verhouding veel 
kinderen met een Romani-achtergrond naar scholen voor kinderen met een beperking 
worden gestuurd, waardoor zij van het reguliere onderwijs worden afgescheiden en 
vaak onderwijs van lagere kwaliteit krijgen; overwegende dat veel lidstaten zich nog 
altijd schuldig maken aan de directe en indirecte segregatie van kinderen met een 
Romani-achtergrond;

N. overwegende dat mensen met een Romani-achtergrond discriminatie ondervinden 
wanneer zij toegang proberen te krijgen tot werkgelegenheidsinitiatieven zoals de 
jongerengarantie; overwegende dat openbare diensten voor arbeidsvoorziening vaak 
niet over de capaciteit beschikken om deze mensen te bereiken, of indirect 
discriminerende praktijken toepassen; overwegende dat het percentage mensen met een 
Romani-achtergrond in de leeftijd van 20 tot 64 jaar met betaald werk in 2015 met 43 % 



ver onder het EU-gemiddelde van 70 % lag; overwegende dat de situatie van jongeren 
aanmerkelijk slechter was, aangezien 63 % van de jongeren met een Romani-
achtergrond in de leeftijd van 16 tot 24 jaar geen onderwijs of opleiding volgt en 
evenmin een baan heeft (NEET’s), ten opzichte van het EU-gemiddelde van 12 %; 
overwegende dat de cijfers een duidelijke genderkloof laten zien, aangezien 72 % van 
de jonge vrouwen met een Romani-achtergrond NEET is, ten opzichte van 55 % van de 
jonge mannen met een Romani-achtergrond; overwegende dat 43 % van de mannen met 
een Romani-achtergrond en 22 % van de vrouwen een vorm van betaald werk heeft; 
overwegende dat met de vaststelling van de Europese pijler van sociale rechten de 
aandacht werd gevestigd op ieders grondrecht om te werken, alsook op de versterking 
van de sociale rechten, wat positieve gevolgen heeft gehad voor het leven van 
gemarginaliseerde groepen, zoals de Romanigemeenschap; overwegende dat veel 
mensen met een Romani-achtergrond die op de grens van extreme armoede leven zich 
door hun situatie gedwongen zien banen aan te nemen met een loon dat ver onder het 
minimumloon ligt en dat anderen het moeten stellen met informele activiteiten, zoals 
het inzamelen van schroot of plastic flessen, waardoor de kans op uitbuiting van deze 
mensen flink toeneemt;

O. overwegende dat zowel in de verslagen van deskundigen als in het verslag van de 
Europese Commissie over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van 
de Roma – 2019 wordt beaamd dat intersectionele, sectoroverschrijdende en 
geïntegreerde aanpakken succesfactoren zijn met behulp waarvan discriminatie en 
multidimensionale uitsluiting kan worden aangepakt, en dat vrouwen, LGBTI-personen 
en mensen met een beperking met een Romani-achtergrond intersectionele discriminatie 
ondervinden; overwegende dat de ondersteuning van de toegang van mensen met een 
Romani-achtergrond tot de rechter in de verslagen als prioriteit wordt genoemd, waarbij 
de nadruk wordt gelegd op slachtoffers van intersectionele discriminatie en op de 
versterking van de capaciteit van instanties voor gelijke kansen om discriminatie ten 
aanzien van mensen met een Romani-achtergrond aan te pakken;

P. overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond in het bijzonder te maken 
krijgen met inbreuken op hun vrouwenrechten, alsook met ernstige vormen van verbale, 
lichamelijke, psychologische en racistische intimidatie in kraamklinieken; overwegende 
dat deze vrouwen in aparte kamers met aparte badkamers en aparte eetruimten worden 
geplaatst; overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond in sommige lidstaten 
stelselmatig aan praktijken zoals gedwongen sterilisatie en sterilisatie onder dwang zijn 
onderworpen en geen passende herstelbetaling of vergoeding hebben kunnen krijgen 
voor de daaruit resulterende inbreuken op hun mensenrechten; 

Q. overwegende dat milieuonrechtvaardigheden vaak verband houden met 
gezondheidsrisico’s en nadelige gevolgen voor mensen met een Romani-achtergrond; 
overwegende dat deze mensen naar verhouding zwaarder worden getroffen door 
milieulasten, beperkte toegang hebben tot milieuhulpbronnen en -diensten en worden 
gediscrimineerd wat hun recht op informatie, deelname aan besluitvormingsprocessen 
en toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden betreft;

R.  overwegende dat de totstandbrenging van het eerste EU-kader voor de NRIS ervoor 
zorgde dat de dringend nodige verbetering van de situatie van mensen met een Romani-
achtergrond op de Europese beleidsagenda werd geplaatst, wezenlijke institutionele 
structuren en netwerken werden opgezet en de lidstaten onder druk werden gezet om 
nationale strategieën te ontwikkelen om hun tekortkomingen op dit gebied weg te 



werken; overwegende dat niet alleen moet worden voortgebouwd op de resultaten van 
de evaluatie van het huidige EU-kader, maar dat het bovendien belangrijk is dat de 
NRIS worden voortgezet en verbeterd, en vergezeld gaan van een voorstel voor de 
periode na 2020, waarbij moet worden ingezet op de striktere naleving in de lidstaten en 
het gebruik van bindendere streefcijfers moet worden bevorderd om de inzet en de 
verantwoordingsplicht van de lidstaten te versterken; overwegende de uitvoering van 
nationale strategieën alleen kan worden verbeterd mits de strategieën in nationale, 
regionale en lokale sectorale beleidsmaatregelen worden opgenomen en mits efficiënter 
gebruik wordt gemaakt van EU-financiering, met name voor langetermijnprojecten op 
het gebied van integratie;

S. overwegende dat er behoefte is aan een wetgevingsvoorstel voor de gelijkheid, inclusie 
en deelname van mensen met een Romani-achtergrond en ter bestrijding van 
zigeunerhaat, en dat dit voorstel gestoeld moet zijn op realistischere kwantitatieve en 
kwalitatieve uitgesplitste gegevens die in samenwerking met de steun van 
maatschappelijke organisaties van mensen met een Romani-achtergrond, met inbegrip 
van lokale organisaties, worden verzameld;

T. overwegende dat de cultuur van de Romanigemeenschap deel uitmaakt van de Europese 
cultuur en waarden en dat mensen met een Romani-achtergrond hebben bijgedragen aan 
de culturele rijkdom, verscheidenheid, economie en gemeenschappelijke geschiedenis 
van de EU; overwegende dat de bescherming en versterking van het culturele erfgoed in 
verband met nationale minderheden in de lidstaten een cruciale rol speelt in de sociale 
cohesie binnen de EU;

U. overwegende dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de totstandbrenging en 
doeltreffende uitvoering van de NRIS volgens het subsidiariteitsbeginsel; overwegende 
dat er in de lokale, regionale en nationale begrotingen van de lidstaten toereikende 
financiële middelen moeten worden toegewezen voor de uitvoering van de NRIS voor 
de periode na 2020 en dat deze middelen moet worden aangevuld met EU-middelen; 
overwegende dat er efficiëntere en sterkere toezicht- en sanctiemechanismen moeten 
worden vastgesteld; overwegende dat de EU en de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 
alle toegewezen middelen naar doelstellingen en projecten gaan die het grootste 
potentieel hebben om op de lange termijn iets aan de situatie van mensen met een 
Romani-achtergrond te doen, en dat de EU en de lidstaten ervoor moeten waken dat 
deze middelen worden misbruikt;

V. overwegende dat ongeveer de helft van de mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa buiten de Europese Unie woont; overwegende dat de situatie van deze mensen 
nog altijd bijzonder problematisch is in de meeste kandidaat-lidstaten, potentiële 
kandidaat-lidstaten en buurlanden; overwegende dat de Europese Unie een sterke 
invloed kan uitoefenen op de situatie van deze mensen via de 
toetredingsonderhandelingen met en de verlening van financiële bijstand aan deze 
landen;

W. overwegende dat de gelijkwaardige deelname en de sterkere betrokkenheid van mensen 
met een Romani-achtergrond bij de beleidsvorming op alle niveaus beter moet worden 
gewaarborgd en dat lokale, regionale, nationale en Europese belanghebbenden, zoals 
ngo’s, activisten, deskundigen en leden van de gemeenschap, intensief moeten worden 
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van en het toezicht op het openbare beleid 
inzake mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020;



X. overwegende dat het grootste deel van de achtergestelde Romanigemeenschappen vaak 
buiten de boot valt en vanwege de beperkte methoden die gebruikt worden om de meest 
behoeftige gemeenschappen in kaart te brengen niet van nationale inclusieprogramma’s 
kan profiteren; overwegende dat de analyses bij de totstandbrenging van programma-
interventies gericht moeten zijn op het specifieke geografische gebied en het aantal 
gezinnen of personen dat met sociaal-economische uitsluiting wordt bedreigd;

Y. overwegende dat de doelstellingen in het kader van de integratie van mensen met een 
Romani-achtergrond moeten worden afgestemd op de horizontale doelstellingen van de 
EU, en met name op het herstelplan, het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voor 
2021-2027, de Europese Green Deal, de Europese pijler van sociale rechten, het 
Europees Semester, de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, het 
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; overwegende dat politieke steun 
een cruciale rol speelt bij de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond; 
overwegende dat er meer relevante belanghebbenden bijeen moeten worden gebracht 
om de mogelijkheden in het kader van de aankomende EU-voorzitterschappen te 
verkennen en de politieke inzet en verantwoordingsplicht van de lidstaten te garanderen;

Z. overwegende dat zigeunerhaat al eeuwenlang in onze samenlevingen voorkomt en het 
wreedst tot uiting kwam tijdens de holocaust, waarbij naar schatting 500 000 mensen 
met een Romani-achtergrond werden uitgeroeid; overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond in Roemenië vanwege de zigeunerhaat in het land bijna 
vijfhonderd jaar in de slavernij hebben gezeten; overwegende dat mensen met een 
Romani-achtergrond door deze eeuwenlange discriminatie en sociale uitsluiting niet 
efficiënt genoeg de vruchten hebben kunnen plukken van de voortdurende sociaal-
economische ontwikkeling van onze samenlevingen; overwegende dat zij werden 
gepasseerd en dat de verschillen tussen mensen met een Romani-achtergrond en de 
algemene bevolking daardoor zijn verscherpt;  

AA. overwegende dat de situatie van gemarginaliseerde Romanigemeenschappen die in 
overvolle omheinde gebieden en nederzettingen wonen als gevolg van de COVID-19-
crisis is verslechterd, dat het racisme, de discriminatie, de uitsluiting, het politiegeweld 
en de zigeunerhaat ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond zijn 
toegenomen, waarbij de gemeenschap ervan wordt beschuldigd het virus te verspreiden, 
en dat mensen met een Romani-achtergrond vanwege hun beperkte toegang tot 
degelijke gezondheidszorg, drinkwater, sanitaire voorzieningen en voedsel een 
verhoogd risico lopen om met het virus besmet te raken; overwegende dat tijdens de 
COVID-19-crisis sterker dan ooit aan het licht is gekomen dat de integratie van mensen 
met een Romani-achtergrond dringend door de EU en de lidstaten aan de orde moet 
worden gesteld; overwegende dat de lidstaten noodhulp en medische zorg moeten 
verlenen om de verspreiding van het virus in te dammen; overwegende dat de 
economische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-crisis de 
Romanigemeenschap het zwaarst dreigt te treffen en de reeds bestaande ongelijkheden 
op alle prioriteitsgebieden dreigt te verscherpen;

Wetgevingsvoorstel van de EU voor de gelijkheid, inclusie en deelname van mensen met 
een Romani-achtergrond en ter bestrijding van zigeunerhaat – strategisch EU-voorstel voor 
de periode na 2020, prioriteiten en toereikende financiering



1. merkt op dat mensen met een Romani-achtergrond te maken hebben met hardnekkige 
zigeunerhaat, een specifieke vorm van racisme die ertoe leidt dat extreem grote 
aantallen mensen met een Romani-achtergrond met armoede en sociale uitsluiting 
worden bedreigd; stelt tot zijn spijt vast dat de algemene situatie van mensen met een 
Romani-achtergrond in de EU ondanks de continue sociaal-economische ontwikkeling 
in de Unie en de inspanningen op EU- en nationaal niveau ter waarborging van de 
integratie van deze mensen, niet is verbeterd; constateert dat dit in veel gevallen het 
gevolg is van hardnekkige zigeunerhaat en een gebrek aan politieke wil; verzoekt de 
Commissie daarom het goede voorbeeld te geven en een mainstreamingbeleid voor 
mensen met een Romani-achtergrond in te voeren om het perspectief van de 
Romanigemeenschap op alle niveaus en in alle stadia van de gewone 
beleidsmaatregelen, programma’s en projecten op te nemen zonder daarbij de gerichte 
aanpak buiten beschouwing te laten, en om discriminatie in EU-beleid in het algemeen 
te voorkomen en meer ruimte te bieden voor positieve discriminatie evenals het 
betrekken van mensen met een Romani-achtergrond bij deze processen; vraagt de 
lidstaten dit voorbeeld te volgen en beleidsmaatregelen vast te stellen die bijdragen aan 
de actieve integratie van mensen met een Romani-achtergrond in onze samenlevingen;

2. verzoekt de Commissie met een wetgevingsvoorstel te komen voor de gelijkheid, 
inclusie en deelname van mensen met een Romani-achtergrond en ter bestrijding van 
zigeunerhaat dat gestoeld is op een grondige effectbeoordeling en tot stand is gekomen 
in overleg met mensen en deskundigen met een Romani-achtergrond, deskundigen die 
gespecialiseerd zijn in Romani-aangelegenheden en nationale, regionale en, in het 
bijzonder, uit particulier initiatief voortgekomen ngo’s, alsook met andere 
geïnteresseerde belanghebbenden, zoals de Raad van Europa en het FRA; is van oordeel 
dat artikel 19, lid 2, VWEU de grondslag kan vormen van dit voorstel, als passende 
maatregel ter bestrijding van discriminatie op grond van de etnische afkomst van 
mensen met een Romani-achtergrond; is van mening dat de aanbeveling van de Raad 
die voorheen werd gebruikt niet volstaat als handeling, aangezien zij niet juridisch 
bindend was en geen significant positief effect heeft gehad voor mensen met een 
Romani-achtergrond; verzoekt de Commissie in de prioriteitsgebieden van het voorstel 
voor de periode na 2020 rekening te houden met de interne heterogeniteit van de 
gemeenschap en ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten; vraagt de 
Commissie voorts de term “mensen met een Romani-achtergrond” te gebruiken om in 
toekomstige EU-beleidsdocumenten en -discussies naar groepen met een Romani-
achtergrond te verwijzen; merkt op dat de gelijkwaardige deelname in alle facetten van 
het openbare leven, alsmede de politieke deelname, taal, kunst, cultuur en geschiedenis 
van de Romanigemeenschap uitdrukkelijk in het voorstel moeten worden genoemd als 
maatregelen die een aanvulling vormen op de vier belangrijkste prioriteitsgebieden van 
onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en gezondheidszorg;

3. is van mening dat in het voorstel prioriteit moet worden toegekend aan het bereiken van 
een aanzienlijk, positief effect; meent dat de sociaal-economische aspecten in het 
voorstel gepaard moeten gaan met een op rechten gebaseerde aanpak, die onder meer 
een plan voor de uitbanning van ongelijkheden op het gebied van huisvesting, 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en onderwijs omvat; is voorts van oordeel dat het 
voorstel specifieke, vergelijkbare, bereikbare, bindende en tijdgebonden doelstellingen 
moet omvatten en de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond, met inbegrip 
van groepen in de gemeenschap die het slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie, 
zoals jongeren, vrouwen en meisjes, LGBTI-personen en mensen met een beperking, 
moet verbeteren om inclusief onderwijs en de ontwikkeling van jonge kinderen te 



bevorderen en discriminatie en segregatie tegen te gaan; meent dat in het voorstel 
prioriteit moet worden toegekend aan een aanpak waarin rechtvaardigheid centraal staat, 
met het oog op de collectieve en stelselmatige discriminatie van mensen met een 
Romani-achtergrond; onderstreept dat het voorstel van de Europese Commissie voor de 
periode na 2020 gericht moet zijn op de bestrijding van armoede en zigeunerhaat, de 
verbetering van de leef- en gezondheidsomstandigheden, en de vereniging van een 
gerichte en een mainstreamingaanpak;

4. merkt op dat de toekomstige inclusie van mensen met een Romani-achtergrond alleen 
kan slagen en geloofwaardig kan zijn mits fundamenteel van aanpak wordt veranderd en 
bij de ontwikkeling van beleid inzake de Romanigemeenschap de overstap wordt 
gemaakt van een paternalistische naar een niet-paternalistische aanpak; benadrukt dat de 
nationale inspanningen op het gebied van de inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond in alle lidstaten moeten worden geïntensiveerd; onderstreept niettemin dat 
de meeste aandacht moet uitgaan naar de lidstaten met een grote Romanigemeenschap 
waar als gevolg van een ondoeltreffend integratieproces macro-economische 
problemen, grotere regionale verschillen en belemmeringen voor de sociale cohesie in 
de EU ontstaan; onderstreept dat de EU-steun aan deze landen op de problemen aldaar 
moet worden afgestemd en dat meer aandacht moet worden besteed aan de 
doeltreffendheid van nationale (beleids)maatregelen; is van mening dat het voorstel 
voor de periode na 2020 bovendien een externe component moet bevatten voor 
kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en buurlanden, aan de hand waarvan 
de EU deze landen kan bijstaan bij de vaststelling van alomvattende 
langetermijnstrategieën voor de integratie van mensen met een Romani-achtergrond en 
financiële steun kan bieden op gebieden zoals onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting 
en werkgelegenheid;

5. verzoekt de Commissie het verband te versterken tussen de algemene financiële en 
beleidsinstrumenten van de EU en de in het juridisch bindende voorstel van de 
Commissie uiteengezette doelstellingen in verband met de sociaal-economische 
ontwikkeling en inclusie van mensen met een Romani-achtergrond; verzoekt de 
Commissie financiële middelen ter beschikking te stellen voor de gelijkheid, inclusie en 
deelname van mensen met een Romani-achtergrond in het kader van het MFK 2021-
2027 en het herstelplan van de EU; staat er in dit verband op dat entiteiten die zich 
schuldig maken aan discriminerende praktijken ten aanzien van mensen met een 
Romani-achtergrond of besluiten of maatregelen nemen die dergelijke praktijken in de 
hand werken, niet in aanmerking mogen komen voor steun uit de EU-begroting; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de uitbreidingslanden de bestaande gewone 
financiële mechanismen aan te passen en flexibeler te maken zodat ze in 
Romanigemeenschappen met financiering kunnen worden gecombineerd, door toegang 
te bieden tot informatie, ondersteuning, capaciteitsopbouw, technische hulp en 
waarborgen tijdens de aanvraagprocedure voor financiering; is van mening dat 
middelen op lokaal niveau vaak het doeltreffendst worden besteed door lokale 
overheden en ngo’s, en verzoekt de Commissie daarom meer middelen rechtstreeks aan 
deze partijen toe te wijzen en lokale vertegenwoordigers uit de Romanigemeenschap bij 
de uitvoering te betrekken; is van oordeel dat flexibelere medefinancieringsvereisten 
moeten worden gehanteerd om maatschappelijke organisaties van mensen met een 
Romani-achtergrond en maatschappelijke organisaties die zich voor deze mensen 
inzetten te ondersteunen, aangezien veel ngo’s, en met name lokale ngo’s, zich geen 
eigen financiële bijdragen kunnen veroorloven, wat de toegang van uit particulier 
initiatief voortgekomen ngo’s tot EU-financiering belemmert; verzoekt de Commissie 



passend te reageren op de bezorgdheid over de steeds kleiner wordende ruimte voor het 
onafhankelijk maatschappelijk middenveld in bepaalde lidstaten; is bezorgd dat de 
uitbraak van het coronavirus mogelijk zal leiden tot bezuinigingen in het programma 
Rechten en waarden in het kader van het MFK 2021-2027, wat negatieve gevolgen zal 
hebben voor maatschappelijke organisaties die de belangen van 
Romanigemeenschappen behartigen en als gevolg waarvan deze gemeenschappen 
minder goed ondersteund zullen worden; verzoekt de Commissie en de lidstaten dit 
risico op doeltreffende wijze aan de orde te stellen;  

6. verzoekt de lidstaten de financiële steun van de EU aan te vullen om de situatie van 
mensen met een Romani-achtergrond te verbeteren; verzoekt de lidstaten aan te geven 
hoeveel financiering nodig is om de voorgestelde maatregelen voor de inclusie van 
mensen met een Romani-achtergrond uit te voeren en tevens het bedrag door te geven 
dat in de nationale en EU-begrotingen voor deze maatregelen wordt uitgetrokken; 

7. verzoekt de lidstaten in hun regionale en lokale ontwikkelingsstructuren betere 
methoden te hanteren om gemarginaliseerde Romanigemeenschappen in kaart te 
brengen, alsook sterkere financieringsmechanismen om meer gerichte investeringen in 
gemarginaliseerde Romanigemeenschappen mogelijk te maken en een betere inclusie 
van deze gemeenschappen wat de uitvoering van de fondsen betreft om te waarborgen 
dat de toegewezen middelen daadwerkelijk mensen met een Romani-achtergrond 
bereiken, naar behoren worden besteed en niet worden misbruikt;

Verzameling van uitgesplitste gegevens

8. vestigt de aandacht op het belang van de systematische verzameling van naar gender en 
leeftijd uitgesplitste gegevens om de behoeften en context te kunnen analyseren, alsook 
op het belang van steun bij het vaststellen van streefcijfers en impactindicatoren om 
optimale resultaten te behalen wat betreft de afstemming van de planning en 
begrotingen, zowel op nationaal als op EU-niveau, op de daadwerkelijke behoeften; 
beklemtoont 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 voor sommige interventies een cruciale beperking bestaat in de vorm 
van een 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 nieuwe, onvoorziene behoeften;

9. herinnert eraan dat de Rekenkamer in 2016 tot de conclusie kwam dat het toezicht op en 
de beoordeling van de voortgang van de NRIS voor alle bezochte lidstaten redelijk 
problematisch bleken; verzoekt de Commissie innoverende, impactgerichte en op 
gegevens gebaseerde aanpakken te ontwikkelen om zo rechtstreeks een bijdrage te 
leveren aan de volgende generatie programma’s;

10. verzoekt de Commissie samen met de lidstaten te werken aan een gemeenschappelijke 
methodologie voor de verzameling en publicatie van gegevens op het gebied van 
gelijkheid die, in overeenstemming met de EU-richtlijn rassengelijkheid, naar etnische 
afkomst zijn uitgesplitst; benadrukt dat deze gegevens op vrijwillige en anonieme wijze 
moeten worden verzameld in betrokken gemeenschappen zodat, in overeenstemming 
met de desbetreffende nationale rechtskaders en de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming, betrouwbare en vergelijkbare gegevens kunnen worden 
verkregen waarmee empirisch onderbouwd beleid kan worden gevormd om de 



doeltreffendheid van de uitgevoerde strategieën en maatregelen te bevorderen en 
structurele problemen op te sporen;

11. verzoekt de lidstaten alle beschikbare gegevens te gebruiken om benchmarks vast te 
stellen en de ontwikkeling van het beleidsprogramma te helpen sturen; benadrukt dat 
het van wezenlijk belang is een nauwkeuriger profiel van de bevolking met een 
Romani-achtergrond, waaronder die in de kandidaat-lidstaten, en haar behoeften op te 
stellen; onderstreept dat de richtsnoeren van het FRA in dit verband een cruciale rol 
spelen;

Gelijkwaardige deelname van mensen met een Romani-achtergrond aan 
besluitvormingsprocessen – nationale strategieën voor integratie van de Roma (NRIS)

12. verzoekt de Commissie de gelijkwaardige deelname te waarborgen van 
maatschappelijke organisaties van mensen met een Romani-achtergrond en 
maatschappelijke organisaties die zich voor deze mensen inzetten, deskundigen en leden 
uit alle lagen van de gemeenschap, met inbegrip van degenen die op lokaal en regionaal 
niveau actief zijn, waarbij zowel in beleidsdebatten als bij de besluitvorming de 
overstap moet worden gemaakt van een paternalistische naar een niet-paternalistische 
aanpak en rekening moet worden gehouden met een genderperspectief; verzoekt de 
lidstaten de voorlichting van en opkomst onder kiezers met een Romani-achtergrond te 
bevorderen;

13.  verzoekt de Commissie een EU-taskforce voor Romani-aangelegenheden in het leven 
te roepen om de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond op verschillende 
beleidsterreinen te vergemakkelijken en de positie van deze mensen te versterken door 
op krachtige, waardige, onpartijdige, inclusieve en transparante wijze de 
capaciteitsopbouw van alle bij het beheer en de tenuitvoerlegging van EU- en nationaal 
beleid inzake de Romanigemeenschap betrokken actoren te ondersteunen; vraagt de 
lidstaten hetzelfde te doen bij de vaststelling van hun eigen NRIS voor de periode na 
2020; benadrukt dat lokale en regionale belanghebbenden, met inbegrip van ngo’s, 
activisten, lokale en regionale deskundigen, leden van de gemeenschap en slachtoffers 
van zigeunerhaat, in aanzienlijke mate moeten worden betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van en het toezicht op de NRIS en ander openbaar beleid inzake mensen met 
een Romani-achtergrond om ervoor te zorgen dat de deelname van mensen met een 
Romani-achtergrond in het kader van het toekomstige kader en de NRIS een bindende 
gemeenschappelijke kwaliteitsnorm wordt;

14. verzoekt de lidstaten NRIS voor de periode na 2020 te ontwikkelen en deze vergezeld te 
doen gaan van een alomvattend gezamenlijk evaluatiekader en een toereikende, vooraf 
vastgestelde begroting die is opgenomen in de nationale, regionale en lokale 
begrotingen en periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd, en die tevens is afgestemd 
op de behoeften op het gebied van de sociale inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond; benadrukt dat bij de vaststelling van lokale, regionale en nationale 
begrotingen onder meer prioriteit moet worden toegekend aan de inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond; vraagt de lidstaten de bestrijding van zigeunerhaat in alle 
facetten van het openbare leven op te nemen in een horizontale aanpak in het kader van 
hun NRIS; verzoekt de Commissie in de landspecifieke aanbevelingen een beoordeling 
op te nemen van de voortgang met betrekking tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen in het kader van de NRIS;



Zigeunerhaat en intersectionele discriminatie

15. wijst nogmaals op het standpunt en de aanbevelingen die zijn uiteengezet in zijn 
resolutie van 25 oktober 2017 over de grondrechtelijke aspecten bij de integratie van 
Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat; verzoekt de Commissie, gezien het feit 
dat er tot dusver niet veel op dit gebied is ondernomen, deze aanbevelingen op te nemen 
in haar voorstel voor de gelijkheid, inclusie en deelname van mensen met een Romani-
achtergrond voor de periode na 2020, en met name de aanbevelingen die betrekking 
hebben op zigeunerhaat, waarheid en verzoening, aangezien deze ten grondslag liggen 
aan de totstandbrenging van een sterke en inclusieve samenleving; verwerpt 
nadrukkelijk het politieke en populistische discours in het kader waarvan wordt 
gestreefd naar de vaststelling van overheidsbeleid dat tot doel heeft zigeunerhaat aan te 
wakkeren, mensen met een Romani-achtergrond als zondebok aan te wijzen en directe 
en indirecte discriminatie en segregatie aan te moedigen; is van mening dat dergelijke 
politieke acties niet alleen indruisen tegen de nationale grondwetten, maar bovendien 
tegen de grondrechten en fundamentele waarden die in de EU-Verdragen zijn 
verankerd; verzoekt de Commissie daarom onmiddellijk op te treden en een 
inbreukprocedures in te leiden indien het EU-recht dreigt te worden geschonden;

16. vraagt de lidstaten om zigeunerhaat officieel te erkennen als specifieke vorm van 
racisme ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten zigeunerhaat via de belangrijkste gebieden van 
het voorstel voor de periode na 2020 aan te pakken en eist dat er doeltreffende Europese 
en nationale wetgevings- en beleidsmaatregelen worden vastgesteld om dit verschijnsel 
zowel in de lidstaten als in de uitbreidingslanden tegen te gaan; beschouwt de 
bestrijding van racisme als horizontale kwestie waarmee op alle EU-beleidsgebieden, en 
ook in het kader van nieuwe technologieën, rekening moet worden gehouden; verzoekt 
de lidstaten ervoor te zorgen dat nieuwe, door rechtshandhavingsinstanties ontwikkelde 
en gebruikte technologieën niet uitmonden in de discriminatie van etnische 
minderheden; verzoekt de Commissie bij de totstandbrenging en uitvoering van het 
toekomstige beleidskader meer rekening te houden met de werkzaamheden van de 
nationale instanties voor gelijke kansen; verzoekt de Commissie voorts ter bestrijding 
van zigeunerhaat sterkere synergieën tot stand te brengen tussen de nationale instanties 
voor gelijke kansen en nationale contactpunten voor de integratie van de Roma; 
verzoekt de lidstaten de daadwerkelijke onafhankelijkheid en het mandaat van, alsook 
de nodige middelen voor de instanties voor gelijke kansen te waarborgen zodat de 
desbetreffende instanties hun taken kunnen vervullen, die erin bestaan de grondrechten, 
ook die van mensen met een Romani-achtergrond, te bevorderen en te beschermen; is 
van mening dat de instanties voor gelijke kansen de juiste instellingen zijn voor de 
verzameling van gegevens en het in kaart brengen van tendensen met betrekking tot 
zigeunerhaat, en bij uitstek geschikt zijn om deze informatie naar Europees niveau te 
tillen;

18. verzoekt de lidstaten de gelijkwaardige toegang van mensen met een Romani-
achtergrond tot de rechter en hun gelijkheid voor de wet te waarborgen; vraagt de 
lidstaten mensen met een Romani-achtergrond te beschermen tegen de bedreigingen van 
extreem-rechtse groeperingen, onderzoek te doen naar meldingen van mishandeling 
door de politie en ervoor te zorgen dat mensen met een Romani-achtergrond in 
wetshandhavingsinstanties en bij veiligheidsdiensten kunnen werken;



19. spoort de lidstaten aan richtsnoeren vast te stellen en opleidingen voor de 
politiediensten te ontwikkelen om de onevenredige criminalisering van mensen met een 
Romani-achtergrond tegen te gaan, alsook etnische profilering, buitensporige arrestatie- 
en zoekprocedures, ongegronde invallen in Romaninederzettingen, willekeurige 
beslaglegging op en vernieling van eigendommen, gebruik van buitensporig geweld bij 
arrestaties, mishandeling, bedreiging, vernedering, lichamelijk geweld, ontzegging van 
rechten tijdens verhoor en inhechtenisneming door de politie, en te zwak politieoptreden 
bij misdrijven ten aanzien van mensen met een Romani-achtergrond, waarbij vaak 
weinig of geen bijstand of bescherming wordt geboden (bijvoorbeeld in gevallen van 
mensenhandel en huishoudelijk geweld) en evenmin onderzoek wordt ingesteld naar 
door deze mensen gemelde misdrijven (in het bijzonder haatmisdrijven); vraagt de 
lidstaten erop toe te zien dat in dergelijke gevallen grondig onderzoek wordt gedaan 
door de bevoegde instanties; verzoekt de lidstaten passende corrigerende maatregelen te 
treffen;

20. is verheugd over de verklaringen van de Raad van Europa dat haatzaaiende taal op het 
internet noopt tot nadenken en tot aanvullende maatregelen voor het reguleren van dit 
verschijnsel en het vinden van nieuwe manieren om het te bestrijden, bijvoorbeeld door 
een tegengeluid te bieden en factchecktechnologieën in te zetten;

21. vraagt de lidstaten toe te zien op de doeltreffende, praktische tenuitvoerlegging en 
handhaving van de richtlijn rassengelijkheid, alsook op de doeltreffende handhaving 
van het kaderbesluit betreffende racisme en vreemdelingenhaat om het hardnekkige 
verschijnsel van zigeunerhaat te bestrijden; verzoekt de Raad nogmaals de 
onderhandelingen over de horizontale antidiscriminatierichtlijn weer op gang te 
brengen, aangezien de verwezenlijking van gelijkheid in de EU hiervan afhangt; 

22. vraagt de lidstaten voorts hun inspanningen ter bestrijding van discriminatie, 
haatzaaiende taal en haatmisdrijven, met name wat betreft het toezicht op en de 
(juridische) bijstand aan slachtoffers met een Romani-achtergrond, in het kader van de 
nationale en Europese antidiscriminatiewetgeving te intensiveren;

23. herinnert de lidstaten eraan dat zij uit hoofde van de richtlijn rassengelijkheid een 
gespecialiseerde instantie moeten aanwijzen voor de bevordering van de gelijke 
behandeling van iedereen, zonder discriminatie op grond van ras of etnische afkomst; 

24. meent dat de EU en de lidstaten actie moeten ondernemen met betrekking tot de situatie 
en de rechten van personen in de EU die zich op het snijvlak tussen verschillende 
discriminatiegronden bevinden, zoals, in het bijzonder, vrouwen, LGBTI-personen en 
mensen met een beperking;

25. wijst erop dat de media een cruciale rol spelen bij het terugdringen van opvattingen en 
houdingen die getuigen van zigeunerhaat via niet-discriminerende berichtgeving over 
minderheden;

Gezondheid

26. verzoekt de lidstaten maatregelen vast te stellen om de toegang van mensen met een 
Romani-achtergrond, en met name die van vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met 
een beperking, tot hoogwaardige, betaalbare preventieve en curatieve gezondheidszorg, 
met inbegrip van seksuele- en reproductieve-gezondheidsdiensten, te verbeteren; wijst 



er nogmaals op dat betere toegang tot gezondheidsdiensten in dit verband van wezenlijk 
belang is en dat niet alleen de fysieke toegang moet worden bevorderd, maar ook korte 
metten moet worden gemaakt met immateriële belemmeringen zoals vooroordelen en 
racisme;

27. vraagt de lidstaten genoeg financiële middelen uit te trekken voor de verbetering van de 
algemene gezondheid van Romanigemeenschappen door middel van gezondheids- en 
seksuele voorlichting, mobiel bevolkingsonderzoek in gesegregeerde gebieden, 
voorlichtingscampagnes over preventie, en opleidingen voor gezondheidswerkers en 
maatschappelijk werkers over diversiteit, zodat de zorgstelsels in de EU beter op dit 
thema kunnen worden afgestemd; 

28. veroordeelt met klem de etnische segregatie van vrouwen met een Romani-achtergrond 
in kraamklinieken; verzoekt de lidstaten onverwijld alle vormen van etnische segregatie 
in zorginstellingen, met inbegrip van kraamklinieken, te verbieden;

29. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle slachtoffers van gedwongen sterilisatie en 
sterilisatie onder dwang daadwerkelijk en tijdig schadeloos worden gesteld, onder meer 
door robuuste vergoedingsregelingen vast te stellen;

Gelijke en billijke toegang tot onderwijs – de kunst, taal en cultuur van de 
Romanigemeenschap

30. verzoekt de Commissie nieuwe financieringsinstrumenten of subprogramma’s te 
ontwikkelen ter aanvulling van de maatregelen van de lidstaten voor gerichte, op de 
doelgroep afgestemde steun voor hoogwaardig onderwijs voor leerlingen van drie jaar 
en ouder met een Romani-achtergrond die zeer arm zijn en geen toegang hebben tot de 
bestaande en toekomstige financieringsinitiatieven van de EU op het gebied van 
onderwijs en sociale inclusie, zoals het Erasmus+-programma, de kindergarantie en het 
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+);

31. merkt op dat in de afgelopen jaren in sommige lidstaten slechts beperkte vooruitgang is 
geboekt op het gebied van onderwijs aan sociaal achtergestelde kinderen met een 
Romani-achtergrond, met name door een gebrek aan politieke wil en door zigeunerhaat, 
waardoor de kloof tussen leerlingen en studenten met een Romani-achtergrond en 
leerlingen en studenten met een andere achtergrond wat betreft hun onderwijsresultaten 
nog altijd groot is; wijst erop dat het essentieel is dat kinderen met een Romani-
achtergrond een gelijkwaardige uitgangspositie hebben om de overdracht van armoede 
van generatie op generatie te doorbreken; verzoekt de lidstaten een holistische aanpak te 
hanteren die alle beleidsterreinen omvat, en het onderwijs aan kinderen met een 
Romani-achtergrond hoog op de agenda van de regeringen te plaatsen;

32. beveelt aan dat het onderwijs aan kwetsbare leerlingen met een Romani-achtergrond zo 
vroeg mogelijk begint, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke 
omstandigheden in de verschillende lidstaten, en dat deze leerlingen worden toegelaten 
tot gelijkwaardige, betaalbare, toegankelijke en inclusieve instellingen voor voor- en 
vroegschoolse opvang en onderwijs en kinderopvang; dringt er bij de lidstaten op aan 
om strategieën en programma’s te ontwikkelen en uit te voeren om de toegang van 
kinderen met een Romani-achtergrond tot kinderopvang, scholen en universiteiten te 
bevorderen, hetgeen een voorwaarde is voor hun persoonlijke en loopbaanontwikkeling, 
herinnert eraan dat extracurriculaire activiteiten zoals sport- en artistieke activiteiten een 



uitstekende manier zijn om voor inclusie te zorgen;

33. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor toereikende financiële middelen 
voor ngo’s die dergelijke activiteiten aanbieden, aangezien deze activiteiten van 
essentieel belang zijn voor het scheppen van een omgeving waarin en voorwaarden 
waaronder kinderen ongeacht hun achtergrond gelijke kansen hebben; is van oordeel dat 
ook de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten in dit opzicht van cruciaal 
belang is;

34. is zeer bezorgd over de hoge mate van segregatie van kinderen met een Romani-
achtergrond op scholen en over de discriminerende praktijk waarbij kinderen met een 
Romani-achtergrond naar scholen voor kinderen met een geestelijke beperking worden 
gestuurd, die in sommige lidstaten tot op de dag van vandaag wordt toegepast; dringt er 
bij de betreffende lidstaten op aan een eind te maken aan dergelijke praktijken 
overeenkomstig de toepasselijke antidiscriminatiewetgeving; verzoekt de lidstaten 
prioriteit toe te kennen aan maatregelen ter uitbanning van alle vormen van segregatie 
van leerlingen met een Romani-achtergrond op scholen en in klassen, overeenkomstig 
de aanbeveling van de Raad van 2013, door een brede reeks maatregelen in te voeren 
om lokale belanghebbenden, en met name ouders en kinderen met een Romani-
achtergrond, evenals gemeenschapsorganisaties, actief bij de kwestie te betrekken, en 
door bewustmakingscampagnes op te zetten;

35. vraagt de lidstaten erop toe te zien dat alle scholen en schoolinspecties hun juridische 
verplichting tot desegregatie van scholen nakomen en zich ertoe verbinden ieder jaar 
een overzicht te maken en te publiceren van de situatie betreffende segregatie op 
scholen op alle niveaus; verzoekt de lidstaten er voorts voor te zorgen dat de partijen die 
hun verplichtingen niet nakomen worden bestraft; vraagt de lidstaten goede praktijken 
uit te wisselen, zoals het oprichten van een ministeriële commissie voor desegregatie en 
het voorzien van deze commissie van toereikende capaciteit en middelen om scholen 
die tot desegregatie willen overgaan te ondersteunen en partijen die in overtreding zijn 
te bestraffen; herinnert eraan dat de Commissie tegen drie lidstaten een 
inbreukprocedure heeft ingeleid in verband met de segregatie van kinderen met een 
Romani-achtergrond; is van mening dat er ondanks de inspanningen van de Commissie 
in de afgelopen jaren geen vooruitgang is geboekt; verzoekt de Commissie daarom 
aanvullende maatregelen te treffen en deze zaken zo nodig naar het Hof van Justitie van 
de Europese Unie te verwijzen; 

36.  wijst er nogmaals op dat het dringend noodzakelijk is om ouders met een Romani-
achtergrond bij ieder stadium van het onderwijs van hun kinderen te betrekken; dringt er 
bij de lidstaten op aan om programma’s te ontwikkelen die gericht zijn op het betrekken 
van ouders met een Romani-achtergrond bij het onderwijs aan en de pedagogische en 
persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen; benadrukt dat het vermogen van de 
lidstaten om ouders met een Romani-achtergrond hierbij te betrekken sterk afhangt van 
meerdere maatschappelijke en economische factoren; vraagt dat aan gezinnen met een 
Romani-achtergrond die kampen met economische, sociale, medische en 
huisvestingsproblemen bijzondere steun wordt verleend op het gebied van gezondheid, 
schoolmaaltijden en kleding; meent dat er nieuwe mogelijkheden moeten worden 
gecreëerd voor kinderen die voortijdig van school zijn gegaan, analfabeet zijn en niet 
over de basisvaardigheden beschikken, zodat zij hun opleiding kunnen voortzetten; 
verzoekt de lidstaten hiertoe ten volle gebruik te maken van het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen (FEAD); 



37. verzoekt de lidstaten gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs voor kinderen met een 
Romani-achtergrond te waarborgen, onder meer in de vorm van ervaringsgericht 
onderwijs en mogelijkheden voor een leven lang leren; vraagt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat in reguliere onderwijsprogramma’s en in de media structureel aandacht 
wordt besteed aan de eerbiediging van diversiteit, intercultureel begrip en de 
mensenrechten, en dat de thema’s mensenrechten, leiderschap en democratisch 
burgerschap, evenals de geschiedenis van de Romanigemeenschap, in de 
schoolcurricula worden opgenomen; vraagt de lidstaten bovendien universitaire EU-
programma’s voor jongeren met een Romani-achtergrond op Europees niveau onder de 
aandacht te brengen en uit te breiden;

38. verzoekt de lidstaten wetten en beleidsmaatregelen vast te stellen die gericht zijn op het 
vergoeden van alle kinderen met een Romani-achtergrond die verkeerd zijn 
gediagnosticeerd en naar scholen voor kinderen met een beperking zijn gestuurd of op 
basis van hun etnische afkomst in voor kinderen met een Romani-achtergrond 
voorbehouden klassen en scholen zijn geplaatst, en bijgevolg verstoken zijn van hun 
grondrechten en kansen op hoogwaardig onderwijs en een goede baan; 

39. is van mening dat het actieve gebruik van informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) en -methoden sinds de uitbraak van het coronavirus noodzakelijk is geworden; 
beklemtoont niettemin dat de pandemie heeft laten zien dat de Romanigemeenschap niet 
goed genoeg op de digitale overgang is voorbereid, aangezien veel gezinnen en de 
scholen niet over geschikte ICT-apparatuur en -vaardigheden beschikken en zich vaak 
geen elektriciteit en/of internet kunnen veroorloven; is van oordeel dat het bezit van 
ICT-apparatuur van cruciaal belang is voor digitaal onderwijs en verzoekt de 
Commissie daarom met klem een pool van ICT-apparatuur tot stand te brengen en de 
apparatuur onder de kwetsbaarste gezinnen en kinderen te verdelen, zodat zij over de 
basismiddelen beschikken om onderwijs op afstand te volgen en klaar zijn voor het 
digitale tijdperk; meent dat internettoegang en ICT-vaardigheden in het opkomende 
digitale tijdperk voor alle burgers onmisbaar zijn en daarmee ook van essentieel belang 
zijn voor de versterking van de positie van mensen met een Romani-achtergrond; 
verzoekt de Commissie daarom bepalingen betreffende internettoegang op te nemen in 
het voorstel voor de periode na 2020; vraagt de lidstaten ICT-vaardigheden aan hun 
schoolcurricula toe te voegen en te investeren in programma’s voor digitale 
geletterdheid ter ondersteuning, vanaf jonge leeftijd, van kinderen met een Romani-
achtergrond;

40.  verzoekt de lidstaten de taal, cultuur en geschiedenis van de Romanigemeenschap te 
bevorderen in schoolcurricula, musea en andere culturele en historische verbanden, en 
de bijdrage van de cultuur van de gemeenschap aan het Europees erfgoed te erkennen; 
verzoekt de lidstaten met samenhangende, consequente maatregelen te komen en deze 
gepaard te laten gaan met passende begrotingen om de kunst en cultuur van de 
Romanigemeenschap te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen, om het materieel 
en immaterieel erfgoed van de traditionele Romanicultuur te onderzoeken en in stand te 
houden, en om traditionele ambachten in ere te herstellen en te stimuleren;

Hoogwaardige en betaalbare huisvesting – milieurechtvaardigheid

41. beklemtoont dat huisvesting geen “hulpbron” is, maar een eerste levensbehoefte, en dat 
mensen zonder een huis noch volledig aan de samenleving kunnen deelnemen, noch hun 
grondrechten kunnen genieten; verzoekt de Commissie en de lidstaten in hun beleid de 



aanbevelingen uit het verslag van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad 
van Europa getiteld “The right to affordable housing: Europe’s neglected duty” op te 
nemen, en in het bijzonder aan de aanbeveling dat alle lidstaten onverwijld toezeggen 
zich te zullen houden aan artikel 31 van het herziene Europees Sociaal Handvest over 
het recht op huisvesting, en meer te investeren in sociale en betaalbare woningen om 
een eind te maken aan buitensporige huisvestingskosten, zeker voor gemarginaliseerde 
groepen;

42. spoort de lidstaten ten zeerste aan erop toe te zien dat mensen met een Romani-
achtergrond naar behoren staan ingeschreven op basis van identiteitsdocumenten en een 
geboorteakte, en dat ook hun bezittingen (grond en huis) naar behoren zijn 
geregistreerd, en vraagt de lidstaten in de toekomst tevens te zorgen voor flexibelere 
juridische en administratieve procedures;

43. vraagt de lidstaten de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor mensen met een 
Romani-achtergrond in overvolle woningen en onmenselijke leefomstandigheden tot 
een minimum te beperken door hun informele nederzettingen te legaliseren, te 
investeren in de infrastructuur en betere huisvesting van recentelijk gelegaliseerde 
informele nederzettingen;  

44. verzoekt de lidstaten een omvattend mechanisme vast te stellen om ervoor te zorgen dat 
de discriminatie van en misstanden ten aanzien van mensen met een Romani-
achtergrond op het gebied van huisvesting worden voorkomen en bestraft, en om het 
probleem van dak- en thuisloosheid aan te pakken en voldoende passende 
verblijfslocaties beschikbaar te stellen voor reizende mensen met een Romani-
achtergrond; verzoekt de lidstaten de gedwongen uitzetting van mensen met een 
Romani-achtergrond in het vervolg te voorkomen door ervoor te zorgen dat uitzetting 
altijd met volledige inachtneming van de internationale, EU- en nationale wetgeving 
gebeurt; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de betrokken personen tijdig in 
kennis worden gesteld en naar behoren worden geïnformeerd, en wijst erop dat mensen 
alleen mogen worden uitgezet mits alternatieve betaalbare, hoogwaardige 
standaardhuisvesting kan worden aangeboden in niet-gesegregeerde wijken met toegang 
tot openbare diensten; benadrukt dat er een dringende behoefte is aan 
overheidsinvesteringen om de segregatie op te heffen; vraagt de lidstaten ruimtelijke 
desegregatie te bevorderen en 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; merkt op 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 mensen met een 
Romani-achtergrond deel moeten uitmaken van bredere nationale activiteiten en 
wetgevingsinitiatieven gericht op sociale huisvesting of steunprogramma’s;

45.  herinnert eraan dat de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus met name de meest 
behoeftigen in de EU treffen, waaronder Romanigemeenschappen, en betreurt het feit 
dat deze gemeenschappen als gevolg van de COVID-19-pandemie nog sterker worden 
gediscrimineerd en gemarginaliseerd; verzoekt de lidstaten in het kader van de COVID-
19-crisis met spoed maatregelen vast te stellen om het gebrek aan water, degelijke 
sanitaire voorzieningen, elektriciteit en de nodige infrastructuur in arme 
Romanigemeenschappen aan te pakken; verzoekt de lidstaten volledig rekening te 
houden met Romanigemeenschappen bij het vaststellen van desinfectiemaatregelen, het 
afsluiten van nutsvoorzieningen tijdens de pandemie te verbieden, te overwegen 



subsidies voor verbruikskosten te verstrekken voor de meest kwetsbare mensen en de 
mensen die inkomensverlies hebben geleden, of de betalingen op te schorten tot het 
einde van de periode van het herstelplan, 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;

46. pleit voor de EU-brede tenuitvoerlegging van het Verdrag van Aarhus, waarin 
milieurechten en mensenrechten aan elkaar worden gekoppeld; beveelt aan dat 
milieuonrechtvaardigheden worden opgenomen in het voorstel voor de periode na 2020 
en verzoekt de Commissie de verschillende vormen van milieuonrechtvaardigheid aan 
te pakken;

Vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond

47. beklemtoont dat prioriteit moet worden toegekend aan een genderperspectief en 
genderbewust beleid, en dat geweld (met inbegrip van mensenhandel) moet worden 
bestreden; verzoekt de lidstaten die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben 
geratificeerd met klem dit onverwijld te doen; merkt op dat in toekomstig beleid 
rekening moet worden gehouden met deze verschillen en dat hierop moet worden 
ingespeeld in de vorm van specifieke interventies en speciale vormen van steun voor 
vrouwen met een Romani-achtergrond; benadrukt dat vrouwen en meisjes met een 
Romani-achtergrond vaak kampen met meervoudige discriminatie en dat met het oog op 
de versterking van hun positie in specifieke maatregelen moet worden voorzien;  

48. vraagt de regeringen van de lidstaten, de lokale overheden en, in voorkomend geval, de 
instellingen van de EU vrouwen met een Romani-achtergrond via vrouwenorganisaties 
en belanghebbenden te betrekken bij de voorbereiding, tenuitvoerlegging, beoordeling 
en monitoring van de NRIS, en gendergelijkheidsorganen, vrouwenrechtenorganisaties 
en strategieën voor sociale inclusie aan elkaar te koppelen om het vertrouwen van 
gemeenschappen te winnen en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de 
plaatselijke situatie;

49. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat in hun NRIS een speciaal hoofdstuk over 
vrouwenrechten en gendergelijkheid wordt opgenomen en dat elke sectie daarvan 
gendermainstreamingmaatregelen omvat die gericht zijn op de bevordering van 
vrouwenrechten en het gendergelijkheidsperspectief, met name wat de toewijzing van 
middelen betreft, in overeenstemming met de conclusies van de Raad met betrekking tot 
een EU-kader voor de NRIS, waarin erop wordt aangedrongen dat in alle 
beleidsmaatregelen en acties ter bevordering van de integratie van mensen met een 
Romani-achtergrond een genderperspectief wordt opgenomen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten na te gaan of beleidsmaatregelen de gewenste verbeteringen voor 
vrouwen en meisjes met een Romani-achtergrond opleveren, en actie te ondernemen 
indien er te weinig vooruitgang wordt geboekt; 

50. verzoekt de lidstaten maatregelen vast te stellen om vrouwen met een Romani-
achtergrond te helpen hun volledige potentieel te verwezenlijken als onafhankelijke, 
zelfverzekerde en geëmancipeerde actieve burgers; vraagt de lidstaten de verplichte 
voorzieningen voor gezondheids- en schoolbemiddeling uit te breiden naar alle 
Romanigemeenschappen en ervoor te zorgen dat er één bemiddelaar per 
vijfhonderd mensen beschikbaar is; vraagt bovendien dat deze voorzieningen passende 
financiering en ondersteuning ontvangen, zodat de bemiddelaars een centralere rol 



kunnen spelen in het inclusieproces;

51. verzoekt de Commissie en de lidstaten vrouwen en meisjes met een Romani-
achtergrond uitdrukkelijker in arbeidsmarktbeleid alsook in de jongerengarantie op te 
nemen;

52. verzoekt de Commissie en de lidstaten te waarborgen dat de grondrechten van vrouwen 
en kinderen met een Romani-achtergrond worden geëerbiedigd en er, onder meer met 
behulp van bewustmakingscampagnes, voor te zorgen dat vrouwen en meisjes met een 
Romani-achtergrond hun rechten uit hoofde van de bestaande nationale wetgeving 
inzake gendergelijkheid en discriminatie kennen; vraagt de Commissie en de lidstaten 
voorts door te gaan met het bestrijden van patriarchale en seksistische tradities;

Hoogwaardige diensten voor arbeidsvoorziening

53. verzoekt de lidstaten te zorgen voor hoogwaardige diensten voor arbeidsvoorziening 
voor jongeren met een Romani-achtergrond, met inbegrip van NEET’s en zeer arme 
jongeren; 

54. 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 benadrukt 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;

55. benadrukt dat de meest kritieke punten die moeten worden aangepakt op het gebied van 
werkgelegenheid voor mensen met een Romani-achtergrond bestaan uit de 
doeltreffende overgang van school naar de open arbeidsmarkt; benadrukt het belang van 
het aanpakken van verschillende vormen van zwart werk en van discriminatie door 
werkgevers, alsmede van het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;

56. 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 
mensen met een Romani-achtergrond als indicator op te nemen in het sociaal scorebord; 
spoort de Commissie en de lidstaten aan om de toegang van mensen met een Romani-
achtergrond tot fatsoenlijke banen en billijke lonen en arbeidsomstandigheden te 
waarborgen, en te verzekeren dat de socialebeschermingsstelsels en sociale diensten 
toereikend en toegankelijk zijn voor en worden gebruikt door alle potentiële 
begunstigden, met inbegrip van universele gezondheidszorg, vrij van discriminatie, een 



minimuminkomen en pensioenrechten;

o

o     o

57. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten, de subnationale 
parlementen en raden van de lidstaten en kandidaat-lidstaten, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking 
in Europa, het Europees Comité van de Regio’s, de Raad van de Europa en de 
Verenigde Naties.


