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Ændringsforslag 1
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de 
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte 
de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF; 

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de 
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte 
de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF, og til 
at ansøge Kommissionen om støtte, hvor 
de finder det nødvendigt;  opfordrer 
Kommissionen til at være særlig 
opmærksom på anmodninger fra de 
berørte medlemsstater om teknisk bistand 
for at sikre, at EU-midlerne anvendes så 
effektivt som muligt til gavn for 
romasamfundene;

Or. ro

Ændringsforslag 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de 
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte 
de disponible EU-midler under 

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de 
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte 
de disponible EU-midler under 
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strukturfondene, især EFRU og ESF; strukturfondene, især EFRU og ESF, for at 
forbedre samarbejdet mellem nationale, 
europæiske og internationale 
interessenter i et forsøg på at forbedre 
effektiviteten af alle tilgængelige 
instrumenter til integration af 
romasamfundene; 

Or. ro

Ændringsforslag 3
Csanád Szegedi

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre 
for vedvarende forskelsbehandling i 
mange medlemsstater, og at denne 
situation forværres af den nuværende 
økonomiske og finansielle krise; 
opfordrer de medlemsstater, som ifølge 
EU's Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder har alvorlige problemer, til 
fuldt ud at udnytte de disponible EU-
midler under strukturfondene, især EFRU 
og ESF; 

1. opfordrer de medlemsstater, som ifølge 
EU's Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder har alvorlige problemer, til 
fuldt ud at udnytte de disponible EU-
midler under strukturfondene, især EFRU 
og ESF; 

Or. hu

Ændringsforslag 4
Victor Boştinaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 

1. erkender, at romasamfundene fortsat er 
ofre for vedvarende forskelsbehandling i 
mange medlemsstater, og at denne 
situation forværres af den nuværende 
økonomiske og finansielle krise;  opfordrer 
alle medlemsstaterne, og navnlig dem,
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for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte
de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF; 

som ifølge EU's Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder har alvorlige 
problemer, til at samarbejde med EU og 
repræsentanter for romabefolkningen om 
at etablere integrerede politikker, der 
udnytter de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF, og 
samtidig bør garantere en bæredygtig 
integration af romasamfund og deres 
beskyttelse mod forskelsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 5
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de 
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte 
de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF; 

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise, der medfører tab af 
beskæftigelse;  understreger, at 
integrationen af romabefolkningen hviler 
på såvel alle medlemsstaterne som EU's 
institutioner; opfordrer de medlemsstater, 
som ifølge EU's Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder har alvorlige 
problemer med integrationen, til fuldt ud 
at udnytte de disponible EU-midler under 
strukturfondene,  især EFRU og ESF, og til 
at fremme integrationen af romaer på 
nationalt, regionalt og lokalt niveau;
glæder sig i denne forbindelse over 
Kommissionens initiativ til at 
harmonisere, vurdere og analysere 
anvendelsen af midler til integration af 
romaer og identificere eksisterende 
mangler;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte 
de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF; 

1. erkender, at romabefolkningen oplever
forskelsbehandling i mange medlemsstater, 
og at denne situation forværres af den 
nuværende økonomiske og finansielle 
krise;  opfordrer medlemsstaterne til fuldt 
ud at udnytte de disponible finansielle 
midler under EU-fondene, især EFRU, 
ESF og ELFUL;

Or. en

Ændringsforslag 7
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de 
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte 
de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF; 

1. erkender, at romaer og omrejsende 
fortsat er ofre for vedvarende 
forskelsbehandling i mange medlemsstater, 
og at denne situation, som er en indikator 
for situationen i vore samfund, forværres 
af den nuværende økonomiske og 
finansielle krise;  opfordrer de 
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder måtte 
imødegå udfordringen med at integrere 
romaer og omrejsende, til fuldt ud at 
udnytte de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF; 

Or. fr
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Ændringsforslag 8
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. erkender, at romaerne fortsat er ofre for 
vedvarende forskelsbehandling i mange 
medlemsstater, og at denne situation 
forværres af den nuværende økonomiske 
og finansielle krise;  opfordrer de 
medlemsstater, som ifølge EU's Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder har 
alvorlige problemer, til fuldt ud at udnytte 
de disponible EU-midler under 
strukturfondene, især EFRU og ESF; 

1. erkender, at romaerne fortsat hyppigt er 
ofre for fordomme i mange medlemsstater, 
og at denne situation forværres af den 
nuværende økonomiske og finansielle 
krise; opfordrer medlemsstaterne til fuldt 
ud at udnytte de disponible EU-midler 
under strukturfondene, især EFRU og ESF;

Or. en

Ændringsforslag 9
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie 
Auconie

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. tilskynder til at anvende EU-midler til 
at bygge nye eller renovere eksisterende 
huse, forbedre anlægsinfrastrukturen, de 
lokale offentlige forsyningsværker, 
kommunikationssystemerne, 
uddannelsen, kriterier for adgang til 
arbejdsmarkedet osv., der bør føre til 
social og økonomisk integration af 
marginaliserede samfund;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. minder om, at EU-programmer og -
midler er tilgængelige og kan anvendes til 
romabefolkningens uddannelse, boliger 
og beskæftigelse, men at de lokale 
myndigheder, civilsamfundet og de 
potentielle målgrupper for disse 
programmer er utilstrækkeligt informeret 
herom; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forbedre 
kommunikationen og yderligere fremme 
de tilgængelige finansieringsmuligheder 
på disse områder;

Or. fr

Ændringsforslag 11
Victor Boştinaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fordømmer de diskriminerende 
foranstaltninger, som visse medlemsstater, 
navnlig Frankrig, har truffet mod 
romabefolkningen udelukkende på 
grundlag af deres etniske oprindelse; 
opfordrer Kommissionen som traktaternes 
vogter til at træffe omgående og strenge 
foranstaltninger, hvis lignende tilfælde 
gentager sig i fremtiden;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. opfordrer til at sikre en bedre 
rådgivning til organisatorer af projekter, 
der er berettiget til EU-støtte til 
integration af romabefolkningen, ved at 
etablere platforme for informationer, 
analyser og udveksling af god praksis;

Or. fr

Ændringsforslag 13
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende 
for marginaliserede befolkningsgrupper, 
med henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

2. erkender, at romaer og omrejsende 
gennem uddannelse af god kvalitet, 
anstændige boliger og jobmuligheder bør 
sikres mulighed for integration; opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres politikker for 
den økonomiske og sociale integration af 
marginaliserede befolkningsgrupper på 
områderne uddannelse, kultur, 
beskæftigelse, sundhed og navnlig 
boliger;

Or. fr
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Ændringsforslag 14
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen med 
deres rige arv og kultur sikres mulighed 
for fuld integration på arbejdsmarkedet og 
for at bidrage til den økonomiske udvikling 
som fastsat i EU's 2020-strategi gennem 
uddannelse af god kvalitet, anstændige 
boliger, jobmuligheder, adgang til 
deltagelse i det politiske liv, 
velfærdssystemet og EU's 
udviklingsaktiviteter; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at øge deres indsats nu 
ved at styrke deres konkrete strategier i 
forhold til de særlige omstændigheder og 
hindringer for social integration som 
f.eks. dyb fattigdom, manglende 
uddannelse, dårlig sundhedstilstand, 
begrænset adgang til grundlæggende 
tjenesteydelser og mangel på civile 
registreringsdokumenter, der gør sig 
gældende for disse marginaliserede 
befolkningsgrupper, med henblik på at 
sikre deres sociale og økonomiske 
integration; understreger, at en vellykket 
politik er en blanding af strategier, der 
tager højde for sociale, økonomiske og 
kulturelle faktorer;

Or. en

Ændringsforslag 15
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 2. erkender, at i en tid med demografiske 
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ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres incitamenter til fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi, navnlig i 
medlemsstater med et faldende 
befolkningstal, som kunne have gavn af 
en supplerende omfattende og ung 
arbejdskraft;  opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at øge deres indsats nu 
ved at styrke deres konkrete strategier i 
forhold til de særlige omstændigheder (dyb 
fattigdom, manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

Or. en

Ændringsforslag 16
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til intelligent, bæredygtig og 
omfattende økonomisk udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  mener, at 
social inklusion er en forudsætning for at 
opfylde EU 2020-strategiens 
målsætninger; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at øge deres indsats nu 
ved at styrke deres konkrete strategier i 
forhold til de særlige omstændigheder (dyb 
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henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

fattigdom, manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

Or. xm

Ændringsforslag 17
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer og andre processer, der berører 
EU som helhed, bør romabefolkningen, 
der har været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke og forbedre deres 
konkrete strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, samt 
at tilpasse strategierne til den økonomiske 
og finansielle krise med henblik på at sikre 
disse marginaliserede 
befolkningsgruppers sociale og 
økonomiske integration;

Or. ro

Ændringsforslag 18
Lambert van Nistelrooij

Udkast til udtalelse
Punkt 2 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at tage et vigtigt skridt og 
foretage det absolut nødvendige i 
indsatsen for at bekæmpe 
romabefolkningens sociale udstødelse og 
bidrage til yderligere integration i alle 
EU's medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 19
Kinga Göncz

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 

2. erkender, at den unge romabefolkning 
gennem uddannelse af god kvalitet, 
anstændige boliger og jobmuligheder bør 
sikres mulighed for fuld integration på 
arbejdsmarkedet og for at bidrage til den 
økonomiske udvikling og 
pensionssystemernes bæredygtighed som 
fastsat i EU's 2020-strategi; opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
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strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand, segregerede boliger af 
dårlig standard, lavt 
beskæftigelsesniveau), der gør sig 
gældende for marginaliserede 
befolkningsgrupper, med henblik på at 
sikre deres sociale og økonomiske 
integration;

Or. en

Ændringsforslag 20
Victor Boştinaru

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

2. erkender, at romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder og er den største etniske 
minoritet i EU, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder bør sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse og sociale 
tjenesteydelser, dårlig sundhedstilstand), 
der gør sig gældende for marginaliserede 
befolkningsgrupper, med henblik på at 
sikre deres sociale og økonomiske 
integration;

Or. en
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Ændringsforslag 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne og de lokale
myndigheder til at øge deres indsats nu ved 
at styrke deres strategier for en effektiv 
håndtering af de særlige omstændigheder 
(dyb fattigdom, manglende uddannelse, 
dårlig sundhedstilstand), der gør sig 
gældende for marginaliserede 
befolkningsgrupper, med henblik på at 
sikre deres sociale og økonomiske 
integration;

Or. es

Ændringsforslag 22
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
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derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

derfor medlemsstaterne og de regionale og 
lokale offentlige myndigheder til at øge 
deres indsats nu ved at styrke deres 
konkrete strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

Or. fr

Ændringsforslag 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi og "den 
europæiske platform mod fattigdom", som 
er det væsentligste initiativ foreslået af 
Kommissionen som en del af denne 
strategi;  opfordrer derfor medlemsstaterne 
til at øge deres indsats nu ved at styrke 
deres konkrete strategier i forhold til de 
særlige omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

Or. ro
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Ændringsforslag 24
Csanád Szegedi

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration på arbejdsmarkedet og for at 
bidrage til den økonomiske udvikling som 
fastsat i EU's 2020-strategi;  opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at øge deres 
indsats nu ved at styrke deres konkrete 
strategier i forhold til de særlige 
omstændigheder (dyb fattigdom, 
manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

2. erkender, at i en tid med demografiske 
ændringer bør romabefolkningen, der har 
været en del af vores fælles arv i 
århundreder, gennem uddannelse af god 
kvalitet, anstændige boliger og 
jobmuligheder sikres mulighed for fuld 
integration i samfundet og på 
arbejdsmarkedet og for at bidrage til den 
økonomiske udvikling som fastsat i EU's 
2020-strategi;  opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at øge deres indsats nu 
ved at styrke deres konkrete strategier i 
forhold til de særlige omstændigheder (dyb 
fattigdom, manglende uddannelse, dårlig 
sundhedstilstand), der gør sig gældende for 
marginaliserede befolkningsgrupper, med 
henblik på at sikre deres sociale og 
økonomiske integration;

Or. hu

Ændringsforslag 25
Victor Boştinaru

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at det med henblik på en 
vellykket etablering og gennemførelse af 
ovennævnte politikker og strategier er 
nødvendigt at forbedre de nationale, 
regionale og lokale myndigheders 
bevidsthed om og fulde forståelse af 
problemet; mener i denne forbindelse, at 
midler til teknisk bistand er det rigtige 
værktøj; påpeger imidlertid, at politikker 
og strategier vedrørende 
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romabefolkningen i det mindste i det 
lange løb bør integreres i generelle 
politikker med henblik på at sikre 
effektivitet, reel integration og 
bæredygtighed;

Or. en

Ændringsforslag 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til at 
fremme informations- og 
oplysningskampagner med henblik på at 
lette og forbedre adgangen til uddannelse 
og andre tjenesteydelser, navnlig på 
området sundhed, sociale tjenesteydelser, 
rådgivning vedrørende 
velfærdsrettigheder, særlig kvinders 
rettigheder, børnerelaterede ydelser samt 
tjenesteydelser til fremme af reintegration 
med vægt på ydelser målrettet 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet og 
erhvervsuddannelse;

Or. es

Ændringsforslag 27
László Surján

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer medlemsstaterne til at 
udvikle tværsektorielle strategier for 
bekæmpelse af fattigdom, der tager 
hensyn til det ofte følsomme spørgsmål 
om sameksistensen af romasamfundet og 
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flertalssamfundet, der begge er berørt af 
manglen på beskæftigelse, fattigdom og 
marginalisering; understreger 
betydningen af incitamenter, der gennem 
synlige fordele tilskynder fattige til at 
komme ud på arbejdsmarkedet i stedet for 
at leve af sociale ydelser og eventuelt 
arbejde på det sorte marked; 
understreger, at programmer, der 
fremmer gensidig forståelse og gensidig 
tolerance er af afgørende betydning;

Or. en

Ændringsforslag 28
Csanád Szegedi

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger i denne sammenhæng, at 
det er nødvendigt at videreføre EU-
programmer såsom Progress for at 
bekæmpe diskrimination, og kræver, at 
sådanne programmer videreføres og 
udvikles yderligere efter 2013;

udgår

Or. hu

Ændringsforslag 29
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger i denne sammenhæng, at 
det er nødvendigt at videreføre EU-
programmer såsom Progress for at 
bekæmpe diskrimination, og kræver, at 
sådanne programmer videreføres og
udvikles yderligere efter 2013;

3. understreger i denne sammenhæng, at 
det er nødvendigt at videreføre EU-
programmer såsom Progress for at 
bekæmpe diskrimination og JASMINE for 
at investere i kapacitetsopbygning, og 
kræver, at sådanne programmer udvikles 
yderligere efter 2013;



PE454.583v01-00 20/31 AM\851562DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger behovet for en mere 
struktureret koordinering af lokale og 
regionale politikker samt EU-politikker 
vedrørende romasamfundet for at sikre en 
bæredygtig virkning og forbedre den 
politiske beslutningstagning på lokalt, 
regionalt, nationalt samt europæisk 
niveau; opfordrer indtrængende politiske 
beslutningstagere på alle niveauer til at 
høre romasamfund, organisationer og 
ngo'er, der forsøger at opretholde 
romaernes rettigheder og sikre deres 
sociale og arbejdsmæssige reintegration 
med særlig fokus på kvinder;

Or. es

Ændringsforslag 31
László Surján, Lívia Járóka

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at den sociale 
udstødelse, som romaerne udsættes for, 
har en meget stærk territorial fattigdoms-
og marginaliseringsdimension, og dette er 
koncentreret i underudviklede 
mikroregioner, der i alvorlig grad 
mangler de nødvendige finansielle midler 
til at skaffe deres eget bidrag til de 
fællesskabsmidler, de er støtteberettigede 
til, og som oftest mangler den 
administrative kapacitet og de 



AM\851562DA.doc 21/31 PE454.583v01-00

DA

menneskelige ressourcer til at anvende 
midlerne hensigtsmæssigt; påpeger, at det 
er nødvendigt at koncentrere specifikke 
indsatser i disse mikroregioner, som ofte 
er perifere intra-regionale områder, og at 
forenkle bureaukratiske regler og 
gennemførelsesbestemmelser, så der kan 
opnås en størst mulig tildeling af midler 
inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken;

Or. en

Ændringsforslag 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger behovet for en 
systematisk integration af romarelaterede 
spørgsmål inden for alle relevante EU-
politikker og nationale politikker og 
derved afskaffer politikker, der fastholder 
eller tilskynder til segregering af 
romasamfund eller tildeling af 
segregerede boliger, segregeret udannelse 
eller andre tjenesteydelser for romaer;

Or. ro

Ændringsforslag 33
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 
mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 
mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 
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programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
udnytte denne nye mulighed inden for 
rammerne af strukturfondene med henblik 
på at styrke mulighederne for en effektiv 
social integration;

programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
udnytte denne nye mulighed inden for 
rammerne af strukturfondene med henblik 
på at styrke mulighederne for en effektiv 
social integration;  opfordrer 
medlemsstaterne til effektivt at udnytte 
potentialet for interaktion mellem EFRU, 
ESF og ELFUL i forbindelse med 
udviklingen af finansieringsprogrammer 
til integration af romaer; opfordrer 
Kommissionen til at være opmærksom på 
de øgede muligheder for interaktion 
mellem strukturfondene i løbet af den 
kommende programperiode;

Or. xm

Ændringsforslag 34
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 
mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 
programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
udnytte denne nye mulighed inden for 
rammerne af strukturfondene med henblik 
på at styrke mulighederne for en effektiv 
social integration;

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 
mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 
programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
udnytte denne nye mulighed inden for 
rammerne af strukturfondene med henblik 
på at styrke mulighederne for en effektiv 
social integration; henstiller, at 
Kommissionen indgiver en årsrapport om 
medlemsstaternes anvendelse af disse 
midler;
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Or. ro

Ændringsforslag 35
Lambert van Nistelrooij

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 
mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 
programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
udnytte denne nye mulighed inden for 
rammerne af strukturfondene med henblik 
på at styrke mulighederne for en effektiv 
social integration;

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 
mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 
programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  beklager, at ingen 
operationelle planer indtil videre er blevet 
ændret som følge af en omprioritering 
med henblik på rehabilitering af boliger 
til romabefolkningen, og opfordrer 
desuden medlemsstaterne til hurtigt og 
fuldt ud at udnytte denne nye mulighed 
inden for rammerne af strukturfondene 
med henblik på at styrke mulighederne for 
en effektiv social integration; opfordrer 
Kommissionen til at forelægge en specifik 
handlingsplan vedrørende denne 
forordning for at fremskynde anvendelsen 
af midlerne;

Or. en

Ændringsforslag 36
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 

4. bifalder, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 
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mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 
programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
udnytte denne nye mulighed inden for 
rammerne af strukturfondene med henblik 
på at styrke mulighederne for en effektiv 
social integration;

mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 
programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
udnytte denne nye mulighed inden for 
rammerne af strukturfondene med henblik 
på at styrke mulighederne for en effektiv 
social integration;

Or. fr

Ændringsforslag 37
Catherine Bearder

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. påpeger, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 437/2010 af 19. maj 2010, giver 
mulighed for at afsætte op til 3 % af 
EFRU-tildelingen til specifikke 
programmer eller 2 % af det samlede 
tildelte budget til rehabilitering af boliger 
til gavn for marginaliserede 
befolkningsgrupper;  opfordrer desuden 
medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at 
udnytte denne nye mulighed inden for 
rammerne af strukturfondene med henblik 
på at styrke mulighederne for en effektiv 
social integration;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 38
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. erkender, at romasamfundene såvel i 
EU-27 som i kandidatlandene 
repræsenterer yderst heterogene grupper, 
hvilket gør, at der ikke kan være én enkelt 
strategi; understreger derfor, at der er et 
behov for adskilte strategier, der tager 
hensyn til forskellige geografiske, 
økonomiske, sociale, kulturelle og 
juridiske sammenhænge, som hvert 
romasamfund indgår i; 

Or. en

Ændringsforslag 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i 
processen med at opbygge de nye 
kvarterer, obligatorisk skolegang for 
børn, og accept af job, der tilbydes af 
arbejdsanvisninger, for at sikre dem en 
reel, effektiv og varig integration.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 40
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer udgår
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at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i 
processen med at opbygge de nye 
kvarterer, obligatorisk skolegang for 
børn, og accept af job, der tilbydes af 
arbejdsanvisninger, for at sikre dem en 
reel, effektiv og varig integration.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Lambert van Nistelrooij

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i processen 
med at opbygge de nye kvarterer, 
obligatorisk skolegang for børn, og accept 
af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, 
for at sikre dem en reel, effektiv og varig 
integration.

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i processen 
med at opbygge de nye kvarterer, 
obligatorisk skolegang for børn, og accept 
af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, 
for at sikre dem en reel, effektiv og varig 
integration; medlemsstaterne kan på 
denne måde bidrage væsentligt til en 
konkret løsning på problemerne med 
placering af marginaliserede grupper, 
som lever under forringede boligforhold.

Or. en

Ændringsforslag 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Udkast til udtalelse
Punkt 5 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i processen 
med at opbygge de nye kvarterer, 
obligatorisk skolegang for børn, og accept 
af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, 
for at sikre dem en reel, effektiv og varig 
integration.

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i processen 
med at opbygge de nye kvarterer, 
obligatorisk skolegang for børn 
(førskoleundervisning og hele perioden 
med skolegang), og accept af job, der 
tilbydes af arbejdsanvisninger, for at sikre 
dem en reel, effektiv og varig integration.

Or. en

Ændringsforslag 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i processen 
med at opbygge de nye kvarterer, 
obligatorisk skolegang for børn, og accept 
af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, 
for at sikre dem en reel, effektiv og varig 
integration;

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i processen 
med at opbygge de nye kvarterer, 
obligatorisk skolegang for børn, og accept 
af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, 
for at sikre dem en reel, effektiv og varig 
integration, og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at gøre brug af 
EURoma-netværket til at tilskynde 
udvekslingen af bedste praksis;

Or. ro

Ændringsforslag 44
Csanád Szegedi

Udkast til udtalelse
Punkt 5 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i processen 
med at opbygge de nye kvarterer, 
obligatorisk skolegang for børn, og accept 
af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, 
for at sikre dem en reel, effektiv og varig 
integration.

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger og anden 
støtte til marginaliserede 
befolkningsgrupper betinget af sociale 
forpligtelser på deres side, såsom passende 
deltagelse i processen med at opbygge de 
nye kvarterer, obligatorisk skolegang for 
børn, generel respekt for loven og accept 
af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, 
for at sikre dem en reel, effektiv og varig 
integration.

Or. hu

Ændringsforslag 45
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henstiller, at medlemsstaterne overvejer 
at gøre tildelingen af nye boliger til 
marginaliserede befolkningsgrupper 
betinget af sociale forpligtelser på deres 
side, såsom passende deltagelse i processen 
med at opbygge de nye kvarterer, 
obligatorisk skolegang for børn, og accept 
af job, der tilbydes af arbejdsanvisninger, 
for at sikre dem en reel, effektiv og varig 
integration.

5. henstiller, at medlemsstaterne og de 
regionale og lokale offentlige 
myndigheder overvejer at gøre tildelingen 
af nye boliger til marginaliserede 
befolkningsgrupper betinget af sociale 
forpligtelser på deres side, såsom passende 
deltagelse i processen med at opbygge de 
nye kvarterer, obligatorisk skolegang for 
børn, og accept af job, der tilbydes af 
arbejdsanvisninger, for at sikre dem en 
reel, effektiv og varig integration.

Or. fr

Ændringsforslag 46
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. beklager vanskelighederne med at 
integrere romasamfundene som følge af 
deres heterogene karakter; henstiller 
derfor, at medlemsstaternes lokale og 
regionale myndigheder foreslår effektive 
foranstaltninger til den sociale integration 
af romaerne under hensyntagen til deres 
specifikke baggrunde; henstiller, at 
Kommissionen gør brug af erfaringerne 
fra de myndigheder, der har bidraget 
aktivt til integrationen af romasamfund, 
og tilskynder til anvendelsen af bedste 
praksis og opskrifter på succes med 
henblik på at opnå deres sociale 
inklusion;

Or. ro

Ændringsforslag 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. minder om, at den primære 
forudsætning for en vellykket integration 
er en fælles indsats fra det almindelige 
samfund og romasamfundets side; 
opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at bidrage til at 
forbedre romabefolkningens bolig- og 
beskæftigelsessituation og skabe et 
rummeligt skoleklima med aktivt 
involverede forældre og opfordrer til, at 
romasamfundene engagerer sig socialt og 
deltager på passende vis i at forbedre 
deres bolig-, beskæftigelses- og 
uddannelsessituation med henblik på at 
sikre deres reelle, effektive og holdbare 
integration.

Or. en
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Ændringsforslag 48
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. minder om, at en del af 
romabefolkningerne består af nomader, 
og at dette aspekt er en integreret del af 
deres identitet; mener derfor, at 
integrationspolitikkerne bør variere alt 
afhængig af, hvorvidt de er rettet mod 
nomadiske eller fastboende romaer;

Or. fr

Ændringsforslag 49
Csanád Szegedi

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. mener, at støtte til renovering af 
boliger og tildelingen af nye boliger, alt 
efter hvad medlemsstaterne bliver enige 
om, også kan betinges af en særlig 
vurdering af, hvorvidt den støtte og de 
boliger, der allerede er tildelt, udnyttes på 
passende vis;

Or. hu

Ændringsforslag 50
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. erkender, at kompleksiteten af 
papirarbejdet kan udgøre en forhindring 
for projektorganisatorer; understreger 
nødvendigheden af at fremskynde 
arbejdet med at forenkle 
støttebevillingsprocedurerne; 
understreger, at anvendelsen af EU-
midler har været underudnyttet på dette 
område;

Or. fr

Ændringsforslag 51
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. fastholder, at den del af løsningen 
ligger i medlemsstaternes fulde tilsagn om 
at yde effektiv støtte til 
projektorganisatorer og i, at 
medlemsstaterne sammen med 
Kommissionen har en rolle at spille med 
hensyn til at tilskynde lokale myndigheder 
til at vælge projekter med henblik på at 
integrere romaer og omrejsende;

Or. fr


