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Muudatusettepanek 1
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, kasutada 
täielikult ära ELi struktuurifondide, 
eelkõige Euroopa Regianaalfondi (ERF) ja 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid;

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, kasutada 
täielikult ära ELi struktuurifondide, 
eelkõige Euroopa Regianaalfondi (ERF) ja 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ja 
taotlema komisjoni toetust, kui see on 
nende arvates vajalik; kutsub komisjoni 
üles pöörama eriti tähelepanu 
liikmesriikide tehnilise abiga seotud 
taotlustele, et tagada ELi rahaliste 
vahendite võimalikult tõhus ja mõjus 
kasutamine romade kogukondade 
hüvanguks;

Or. ro

Muudatusettepanek 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, kasutada 
täielikult ära ELi struktuurifondide, 
eelkõige Euroopa Regianaalfondi (ERF) ja 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid;

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, kasutada 
täielikult ära ELi struktuurifondide, 
eelkõige Euroopa Regianaalfondi (ERF) ja 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid, et 
parandada riiklike, Euroopa ja 
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rahvusvaheliste sidusrühmade vahelist 
koostööd eesmärgiga suurendada kõikide 
olemasolevate vahendite tõhusust romade 
kogukondade integreerimisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 3
Csanád Szegedi

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, kasutada 
täielikult ära ELi struktuurifondide, 
eelkõige Euroopa Regianaalfondi (ERF) ja 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid;

1. palub liikmesriikidel, kus ELi 
Põhiõiguste Amet on täheldanud tõsiseid 
probleeme, kasutada täielikult ära ELi 
struktuurifondide, eelkõige Euroopa 
Regianaalfondi (ERF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid;

Or. hu

Muudatusettepanek 4
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, 
kasutada täielikult ära ELi 
struktuurifondide, eelkõige Euroopa 
Regianaalfondi (ERF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid;

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romade kogukonnad endiselt pideva 
diskrimineerimise ohvrid ja seda olukorda 
halvendab kestev majandus- ja finantskriis; 
palub kõikidel liikmesriikidel ja eriti 
nendel, kus ELi Põhiõiguste Amet on 
täheldanud tõsiseid probleeme, teha 
koostööd ELi ja romade esindajatega 
integreeritud poliitika väljatöötamiseks, 
mis peaks kõiki ELi struktuurifondide, 
eelkõige Euroopa Regianaalfondi (ERF) ja 
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Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid 
kasutades tagama romade kogukondade 
jätkusuutliku kaasamise ja nende kaitse 
diskrimineerimise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, kasutada 
täielikult ära ELi struktuurifondide, 
eelkõige Euroopa Regianaalfondi (ERF) ja 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid;

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis, mis toob kaasa 
töökaotuse; rõhutab, et romade 
kogukondade kaasamine on kõigi 
liikmesriikide ja ka ELi institutsioonide 
vastutada; palub liikmesriikidel, kus ELi 
Põhiõiguste Amet on täheldanud 
kaasamisel tõsiseid probleeme, kasutada 
täielikult ära ELi struktuurifondide,
eelkõige Euroopa Regianaalfondi (ERF) ja 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendid romade 
kaasamise edendamiseks riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil; 
tervitab sellega seoses Euroopa Komisjoni 
algatust romade kaasamise vahendite 
kasutamise täiustamiseks, hindamiseks ja 
võrdlusnäitajate kehtestamiseks ning 
olemasolevate puuduste 
kindlakstegemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Arvamuse projekt
Lõige 1 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on
romad endiselt pideva diskrimineerimise
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, 
kasutada täielikult ära ELi 
struktuurifondide, eelkõige Euroopa 
Regianaalfondi (ERF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid;

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides 
kogevad romad diskrimineerimist ja seda 
olukorda halvendab kestev majandus- ja 
finantskriis; palub liikmesriikidel kasutada 
täielikult ära ELi fondide, eelkõige 
Euroopa Regianaalfondi (ERF), Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi (EAFRD) vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise 
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme, 
kasutada täielikult ära ELi 
struktuurifondide, eelkõige Euroopa 
Regianaalfondi (ERF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid;

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad ja rändrahvad endiselt pideva 
diskrimineerimise ohvrid ja seda olukorda, 
mis on meie ühiskonna seisundi näitaja,
halvendab kestev majandus- ja finantskriis; 
palub liikmesriikidel, kelle kohta ELi 
Põhiõiguste Amet on kindlaks määranud, 
et neil tuleb lahendada romade ja 
rändrahva integreerimise probleem, 
kasutada täielikult ära ELi 
struktuurifondide, eelkõige Euroopa 
Regianaalfondi (ERF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 1 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt pideva diskrimineerimise
ohvrid ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel, kus ELi Põhiõiguste Amet 
on täheldanud tõsiseid probleeme,
kasutada täielikult ära ELi 
struktuurifondide, eelkõige Euroopa 
Regianaalfondi (ERF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid;

1. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on 
romad endiselt sageli eelarvamuste ohvrid 
ja seda olukorda halvendab kestev 
majandus- ja finantskriis; palub 
liikmesriikidel kasutada täielikult ära ELi 
struktuurifondide, eelkõige Euroopa 
Regianaalfondi (ERF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. julgustab kasutama ELi rahalisi 
vahendeid uute majade ehitamiseks või 
olemasolevate renoveerimiseks, 
tehnorajatiste, kommunaalettevõtete, 
sidesüsteemide, hariduse, tööturule 
juurdepääsu meetmete jne täiustamiseks, 
mis peaks viima tõrjutud kogukondade 
sotsiaalse ja majandusliku kaasamiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et romade hariduse, 
eluaseme ja tööhõive jaoks on 



PE454.583v01-00 8/30 AM\851562ET.doc

ET

kättesaadavad ja kasutamiseks mõeldud 
Euroopa programmid ja rahalised 
vahendid, kuid et kohalikud asutused, 
kodanikuühiskond ja nende programmide 
võimalikud sihtrühmad ei ole nendest 
piisavalt teavitatud; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel parandada nendes 
valdkondades pakutavate 
rahastamisvõimaluste teatavaks tegemist 
ja edendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. taunib mõnes liikmesriigis, eelkõige 
Prantsusmaal romade suhtes üksnes 
nende etnilise päritolu alusel võetud 
diskrimineerivaid meetmeid; kutsub 
komisjoni aluslepingute täitmise üle 
järelevalve teostajana võtma sarnaste 
juhtumite kordumise korral tulevikus 
kiiresti rangeid meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõuab Euroopa fondidest 
rahastatavate projektide elluviijate 
paremini toetamist romade 
integreerimiseks teabe-, analüüsi- ja 
parimate tavade vahetamise platvormi 
loomisega;
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Or. fr

Muudatusettepanek 13
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 
2020. aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad 
tervishoiutingimused), et tagada nende 
sotsiaalne ja majanduslik kaasatus;

2. tunnistab, et romadele ja rändrahvastele 
tuleks anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid integreerumiseks; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
poliitikameetmeid hariduse, kultuuri, 
tööhõive, tervishoiu ja eelkõige 
elamumajanduse valdkonnas tõrjutud 
kogukondade majanduslikuks ja 
sotsiaalseks integreerimiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks rikka pärandi ja 
kultuuriga romadele anda heatasemelise 
hariduse, korralike eluasemete, 
töövõimaluste, poliitikas osalemisele, 
tervishoiusüsteemile ja 
kogukonnaarendusega seotud tegevusele 
juurdepääsu näol vahendid töökohas 
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aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

täielikuks integreerumiseks ja 
majandusarengus osalemiseks, nagu on ette 
nähtud ELi 2020. aasta strateegias; seetõttu 
palub liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda ja kaotada sotsiaalse 
integratsiooni tõkked, näiteks sügav 
vaesus, hariduse puudumine, halvad 
tervishoiutingimused, piiratud juurdepääs 
põhiteenustele ja 
perekonnaseisudokumentide puudumine,
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus; rõhutab, et tulemuslik poliitika 
ühendab endas sotsiaalseid, 
majanduslikke ja kultuurilisi tegureid 
arvestava lähenemisviisi;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
stiimulid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias, eelkõige kahaneva 
rahvaarvuga liikmesriikides, kes võiksid 
kasu saada suurearvulisest ja noorest 
lisatööjõust; seetõttu palub liikmesriikidel 
teha nüüd suuremaid jõupingutusi, 
tugevdades oma tõhusaid strateegiaid, 
mille sihiks on parandada tõrjutud 
kogukondadele iseloomulikku olukorda 
(sügav vaesus, hariduse puudumine, halvad 
tervishoiutingimused), et tagada nende 
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sotsiaalne ja majanduslik kaasatus;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus; 

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja arukas, jätkusuutlikus 
ja terviklikus majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; on arvamusel, et 
sotsiaalne kaasatus on ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamise 
eeltingimus; seetõttu palub liikmesriikidel 
teha nüüd suuremaid jõupingutusi, 
tugevdades oma tõhusaid strateegiaid, 
mille sihiks on parandada tõrjutud 
kogukondadele iseloomulikku olukorda 
(sügav vaesus, hariduse puudumine, halvad 
tervishoiutingimused), et tagada nende 
sotsiaalne ja majanduslik kaasatus;

Or. xm

Muudatusettepanek 17
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ja teiste, ELi tervikuna 
mõjutavate protsesside ajal tuleks 
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osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

romadele, kes on olnud sajandeid meie 
ühise pärandi osalised, anda heatasemelise 
hariduse, korralike eluasemete ja 
töövõimaluste näol vahendid töökohas 
täielikuks integreerumiseks ja 
majandusarengus osalemiseks, nagu on ette 
nähtud ELi 2020. aasta strateegias; seetõttu 
palub liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades, täiustades ja 
kohandades majandus- ja finantskriisiga
oma tõhusaid strateegiaid, mille sihiks on 
parandada tõrjutud kogukondadele 
iseloomulikku olukorda (sügav vaesus, 
hariduse puudumine, halvad 
tervishoiutingimused), et tagada nende 
sotsiaalne ja majanduslik kaasatus;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik
kaasatus;

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et astuda oluline samm ja kehtestada 
kohustused romade sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemisel ja toetada edasist kaasamist 
kõikides ELi liikmesriikides;
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020.
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

2. tunnistab, et noortele romadele tuleks 
anda heatasemelise hariduse, korralike 
eluasemete ja töövõimaluste näol vahendid 
töökohas täielikuks integreerumiseks ja 
majandusarengus osalemiseks ja 
pensionide jätkusuutlikkuse tagamiseks, 
nagu on ette nähtud ELi 2020. aasta 
strateegias; seetõttu palub liikmesriikidel 
teha nüüd suuremaid jõupingutusi, 
tugevdades oma tõhusaid strateegiaid, 
mille sihiks on parandada tõrjutud 
kogukondadele iseloomulikku olukorda 
(sügav vaesus, hariduse puudumine, halvad 
tervishoiutingimused, eraldiseisvad ja 
nõuetele mittevastavad eluasemed, madal 
tööhõive tase), et tagada nende sotsiaalne 
ja majanduslik kaasatus;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 

2. tunnistab, et romadele, kes on olnud 
sajandeid meie ühise pärandi osalised ja 
moodustavad suurima rahvusvähemuse 
ELis, tuleks anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
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aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik
kaasatus;

aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse ja 
sotsiaalteenuste puudumine, halvad 
tervishoiutingimused), et tagada nende 
sotsiaalne ja majanduslik kaasatus;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seega palub 
liikmesriikidel ning piirkondlikel ja 
kohalikel asutustel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, et käsitleda tulemuslikult 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

Or. es

Muudatusettepanek 22
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel ning piirkondlikel ja 
kohalikel asutustel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias ja Euroopa 
vaesusevastase võitluse platvormis –
peamises algatuses, mille komisjon esitas 
kõnealuse strateegia osana; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
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et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Csanád Szegedi

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid töökohas täielikuks 
integreerumiseks ja majandusarengus 
osalemiseks, nagu on ette nähtud ELi 2020. 
aasta strateegias; seetõttu palub 
liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

2. tunnistab, et praeguste demograafiliste 
muutuste ajal tuleks romadele, kes on 
olnud sajandeid meie ühise pärandi 
osalised, anda heatasemelise hariduse, 
korralike eluasemete ja töövõimaluste näol 
vahendid ühiskonnas ja töökohas 
täielikuks integreerumiseks ja 
majandusarengus osalemiseks, nagu on ette
nähtud ELi 2020. aasta strateegias; seetõttu 
palub liikmesriikidel teha nüüd suuremaid 
jõupingutusi, tugevdades oma tõhusaid 
strateegiaid, mille sihiks on parandada 
tõrjutud kogukondadele iseloomulikku 
olukorda (sügav vaesus, hariduse 
puudumine, halvad tervishoiutingimused), 
et tagada nende sotsiaalne ja majanduslik 
kaasatus;

Or. hu

Muudatusettepanek 25
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. usub, et eespool nimetatud 
poliitikavaldkondade ja strateegiate 
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tulemuslikuks kehtestamiseks ja 
rakendamiseks on vaja suurendada 
teadlikkust ja probleemist täielikku 
arusaamist riiklike, piirkondlike ja 
kohalike asutuste tasandil; on sellega 
seoses seisukohal, et selleks on kõige 
sobivam kasutada tehnilise abi vahendeid; 
rõhutab siiski, et romasid toetavad 
poliitikavaldkonnad ja strateegiad tuleb 
vähemalt pikas perspektiivis 
süvalaiendada üldpoliitikasse, et tagada 
tõhusus, tegelik kaasatus ja 
jätkusuutlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub liikmesriike ning 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi 
tungivalt üles edendama teavitamis- ja 
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et 
hõlbustada ja parandada juurdepääsu 
haridusele ja teenustele, seda eriti 
tervishoiu, sotsiaalteenuste, sotsiaalsete 
õiguste alase nõustamise valdkonnas, 
erilise rõhuasetusega naiste õigustel, ning 
lastega seotud teenuste, tööturule 
pääsemisele suunatud 
taasintegreerimisteenuste ning 
kutseharidusteenuste valdkonnas;

Or. es

Muudatusettepanek 27
László Surján

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub liikmesriike üles töötama välja 
erinevaid sektoreid hõlmavad vaesuse 
vähendamise strateegiad, milles võetakse 
arvesse tööpuudusest, vaesusest ja 
tõrjutusest ühtemoodi mõjutatud romade 
kogukonna ja enamuse kogukonna 
kooseksisteerimise sageli tundlikku 
teemat; rõhutab motiveerivate meetmete 
olulisust, mis julgustavad nähtavate 
eeliste kaudu vaeseid sotsiaaltoetustest 
elamise ja võimaliku mustal turul 
töötamise asemel tööturule sisenema; 
rõhutab, et vastastikust mõistmist ja 
üksteise suhtes sallivust edendavad 
programmid on üliolulised; 

Or. en

Muudatusettepanek 28
Csanád Szegedi

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. sellega seoses rõhutab vajadust jätkata 
ELi diskrimineerimisvastase võitluse 
programme, nagu Progressi programm, ja 
nõuab selliste programmide jätkamist ja 
arendamist ka pärast 2013. aastat;

välja jäetud

Or. hu

Muudatusettepanek 29
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. sellega seoses rõhutab vajadust jätkata 3. sellega seoses rõhutab vajadust jätkata 
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ELi diskrimineerimisvastase võitluse 
programme, nagu Progressi programm, ja 
nõuab selliste programmide jätkamist ja
arendamist ka pärast 2013. aastat;

ELi diskrimineerimisvastase võitluse 
programme, nagu Progressi programm ja 
suutlikkuse suurendamisse investeerimise 
programm Jasmine, ja nõuab selliste 
programmide arendamist ka pärast 2013. 
aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et vaja on romade suhtes 
võetud kohalike, piirkondlike, riiklike ja 
Euroopa poliitikameetmete 
struktureeritumat kooskõlastamist 
eesmärgiga saavutada meetmete 
jätkusuutlikku mõju ja parandamist 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil, ning julgustab 
poliitikuid kõikidel tasanditel 
konsulteerima romade kogukondadega, 
ühenduste ja valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes võitlevad romade 
õiguste kaitsmise ning romade ühiskonda 
ja tööturule integreerimise eest, pöörates 
erilist tähelepanu naistele;

Or. es

Muudatusettepanek 31
László Surján, Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et romasid mõjutaval 
sotsiaalsel tõrjutusel on väga tugev 
territoriaalne vaesuse ja tõrjutuse mõõde 
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ja see on koondunud vähearenenud 
mikropiirkondadesse, kus on terav puudus 
vajalikest finantsvahenditest, et anda oma 
panus ühenduse vahendite eraldamisel, 
mille jaoks nad on kõlblikuks tunnistatud, 
ja väga sageli puudub neil vahendite 
kohaseks kasutamiseks haldussuutlikkus 
ja töötajad; rõhutab vajadust suunata 
konkreetsed jõupingutused kõnealustesse 
mikropiirkondadesse, mis on sageli 
piirkonnasisesed äärealad, ja lihtsustada 
oluliselt bürokraatlikke reegleid ja 
rakenduseeskirju, et 
ühtekuuluvuspoliitika raames saaks 
eraldada võimalikult suures ulatuses 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab sellel taustal vajadust 
romadega seotud küsimuste süstemaatilise 
süvalaiendamise järele kõikidesse 
Euroopa ja liikmesriikide peamistesse 
poliitikavaldkondadesse, kaotades sel 
viisil romade kogukondade eraldatuse 
säilitamise või selle julgustamise või 
romadele eraldi eluasemete ja hariduse 
andmise või teiste teenuste osutamise 
poliitika;

Or. ro

 Muudatusettepanek33
Iosif Matula

 Arvamuse projekt
Lõige 4 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab võimalust, mis loodi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 
toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; lisaks 
palub liikmesriikidel kasutada see uus 
võimalus struktuurifondide raamistikus 
kiiresti ja täielikult ära, et suurendada 
tulemusliku sotsiaalse kaasamise 
väljavaateid;

4. rõhutab võimalust, mis loodi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 
toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; lisaks 
palub liikmesriikidel kasutada see uus 
võimalus struktuurifondide raamistikus 
kiiresti ja täielikult ära, et suurendada 
tulemusliku sotsiaalse kaasamise 
väljavaateid; kutsub liikmesriike üles 
kasutama romade integreerimise 
rahastamisprogrammide väljatöötamisel 
tõhusalt ERFi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
EAFRD vahelise koostöö potentsiaali; 
kutsub komisjoni üles silmas pidama 
struktuurifondide vaheliste 
koostöövõimaluste avardumist eelseisval 
programmiperioodil;

Or. xm

Muudatusettepanek 34
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab võimalust, mis loodi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 
toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; lisaks 
palub liikmesriikidel kasutada see uus 
võimalus struktuurifondide raamistikus 
kiiresti ja täielikult ära, et suurendada 
tulemusliku sotsiaalse kaasamise 
väljavaateid;

4. rõhutab võimalust, mis loodi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 
toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; lisaks 
palub liikmesriikidel kasutada see uus 
võimalus struktuurifondide raamistikus 
kiiresti ja täielikult ära, et suurendada 
tulemusliku sotsiaalse kaasamise 
väljavaateid; soovitab komisjonil esitada 
kord aastas aruande kõnealuste vahendite 
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kasutamise kohta liikmesriikides;

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab võimalust, mis loodi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 
toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; lisaks 
palub liikmesriikidel kasutada see uus 
võimalus struktuurifondide raamistikus 
kiiresti ja täielikult ära, et suurendada 
tulemusliku sotsiaalse kaasamise 
väljavaateid;

4. rõhutab võimalust, mis loodi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 
toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; avaldab 
kahetsust, et tegevuskavades ei ole 
prioriteete tänaseni romade eluasemete 
esmatähtsale kohale seadmise teel 
muudetud, lisaks palub liikmesriikidel 
kasutada see uus võimalus 
struktuurifondide raamistikus kiiresti ja 
täielikult ära, et suurendada tulemusliku 
sotsiaalse kaasamise väljavaateid; kutsub 
komisjoni üles esitama nimetatud 
määrusega seoses konkreetse tegevuskava 
rahaliste vahendite kasutamise 
kiirendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab võimalust, mis loodi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 

4. tervitab võimalust, mis loodi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 
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toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; lisaks 
palub liikmesriikidel kasutada see uus 
võimalus struktuurifondide raamistikus 
kiiresti ja täielikult ära, et suurendada 
tulemusliku sotsiaalse kaasamise 
väljavaateid;

toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; lisaks 
palub liikmesriikidel kasutada see uus 
võimalus struktuurifondide raamistikus 
kiiresti ja täielikult ära, et suurendada 
tulemusliku sotsiaalse kaasamise 
väljavaateid;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab võimalust, mis loodi Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta 
määruse (EL) nr 437/20101 sätetega, mis 
tagavad eriprogrammidele kuni 3% ERFi 
toetusest või 2% kogu ERFile eraldatud 
eelarvest eluasemete taastamiseks, millest 
saaksid kasu tõrjutud kogukonnad; lisaks 
palub liikmesriikidel kasutada see uus 
võimalus struktuurifondide raamistikus 
kiiresti ja täielikult ära, et suurendada 
tulemusliku sotsiaalse kaasamise 
väljavaateid;

4. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 38
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunnistab, et EL 27-s ja 
kandidaatriikides elavad romade 
kogukonnad esindavad äärmiselt 
heterogeenseid rühmasid, mistõttu ei saa 
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kasutada ainult ühte strateegiat; rõhutab 
seetõttu, et vaja on selgelt erinevaid 
lähenemisviise, mis arvestavad iga 
romade kogukonna erineva geograafilise, 
majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja 
õigusliku taustaga;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et 
nad võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 40
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et 
nad võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 41
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et nad 
võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et nad 
võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon; sellisel viisil 
saavad liikmesriigid oluliselt kaasa aidata 
halbades tingimustes elavate tõrjutud 
rühmade eluasemevajaduse konkreetsele 
lahendamisele.

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et nad 
võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et nad 
võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine (koolieelse hariduse ja kogu 
kooliskäimise perioodil) ja töövahendajate 
pakutavate tööde vastuvõtmine, et tagada 
tõeline, tõhus ja kestev integratsioon.
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Or. en

Muudatusettepanek 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et nad 
võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et nad 
võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon, ja nõuab 
liikmesriikidelt tungivalt EURoma 
võrgustiku kasutamist, et soodustada 
parimate tavade vahetamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 44
Csanád Szegedi

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et nad 
võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete ja muu abi eraldamise 
tingimuseks, et nad võtaksid sotsiaalseid 
kohustusi, nagu asjakohane osalemine uute 
rajatiste ehitamisprotsessis, laste 
koolikohustuse täitmine, üldine seaduste 
austamine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

Or. hu
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Muudatusettepanek 45
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. soovitab liikmesriikidel kaaluda, kas 
seada tõrjutud kogukondadele uute 
eluasemete eraldamise tingimuseks, et nad 
võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

5. soovitab liikmesriikidel ning 
piirkondlikel ja kohalikel asutustel
kaaluda, kas seada tõrjutud kogukondadele 
uute eluasemete eraldamise tingimuseks, et 
nad võtaksid sotsiaalseid kohustusi, nagu 
asjakohane osalemine uute rajatiste 
ehitamisprotsessis, laste koolikohustuse 
täitmine ja töövahendajate pakutavate 
tööde vastuvõtmine, et tagada tõeline, 
tõhus ja kestev integratsioon.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. avaldab kahetsust romade 
kogukondade kaasamise keerukuse tõttu, 
mille põhjuseks on nende heterogeenne 
olemus; soovitab seetõttu liikmesriikide 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel esitada 
tõhusad romade sotsiaalse kaasamise 
meetmed, võttes arvesse nende konkreetset 
tausta; soovitab komisjonil kasutada 
romade kogukondade kaasamisele 
aktiivselt kaasa aidanud asutuste 
kogemusi ning julgustada parimate 
tavade ja eduretseptide vahetamist nende 
sotsiaalse kaasamise saavutamise 
eesmärgil;

Or. ro
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Muudatusettepanek 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et tulemusliku 
kaasamise peamiseks eeltingimuseks on 
terve ühiskonna ja romade kogukonna 
tehtavad ühised jõupingutused; kutsub 
liikmesriike seetõttu tungivalt üles romade 
eluaseme ja tööhõivega seotud olukorra 
parandamisele kaasa aitama, looma 
kaasava, aktiivselt osalevate 
lapsevanematega koolikeskkonna, ning 
nõuab romade kogukondadelt sotsiaalsete 
kohustuste võtmist ja asjakohast osalemist 
nende eluasemete, tööhõive ja haridusega 
seotud olukorra parandamises, et tagada 
nende tegelik, tõhus ja jätkusuutlik 
kaasamine.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et osa romadest on 
nomaadid ja et see aspekt on nende 
identiteedi lahutamatu osa; on seega 
arvamusel, et integratsioonipoliitikat tuleb 
diferentseerida selle järgi, kas see on 
suunatud rändromadele või paiksetele 
romadele;

Or. fr



AM\851562ET.doc 29/30 PE454.583v01-00

ET

Muudatusettepanek 49
Csanád Szegedi

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et kodude 
renoveerimiseks antava abi ja uute 
eluasemete eraldamise võib siduda ka 
liikmesriikide arutelude käigus 
kindlaksmääratud tingimustega, võttes 
aluseks konkreetse hinnangu juba 
eraldatud abi ja eluasemete 
nõuetekohasele kasutamisele.

Or. hu

Muudatusettepanek 50
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunnistab, et toimikute keerukus võib 
osutuda projektide elluviijatele 
takistuseks; nõuab tungivalt, et on vaja 
teha rohkem tööd toetuste taotlemise 
menetluste lihtsustamiseks; rõhutab 
Euroopa vahendite alakasutust selles 
valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on seisukohal, et lahendus seisneb 
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osaliselt liikmesriikide täielikus 
kohustumises tagada projektide 
elluviijatele tõhus toetus ning et 
liikmesriikidel on koos Euroopa 
Komisjoniga oluline roll kohalike 
asutuste ergutamisel valima projekte 
romade ja rändrahva kogukonda 
kaasamiseks;

Or. fr


