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Tarkistus 1
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta sekä 
pyytämään komissiolta tukea, kun ne 
katsovat tarvitsevansa sitä; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota asianomaisten jäsenvaltioiden 
esittämiin pyyntöihin saada teknistä apua, 
jotta varmistetaan, että EU:n myöntämä 
rahoitus käytetään mahdollisimman 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti 
romaniyhteisöjen hyväksi;

Or. ro

Tarkistus 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
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olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta
kansallisten, eurooppalaisten ja 
kansainvälisten sidosryhmien välisen 
yhteistyön tiivistämiseksi pyrittäessä 
parantamaan kaikkien romaniyhteisöjen 
integroimiseksi saatavilla olevien 
välineiden tehokkuutta;

Or. ro

Tarkistus 3
Csanád Szegedi

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

1. kehottaa niitä jäsenvaltioita, joilla 
perusoikeusvirasto on todennut olevan 
vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

Or. hu

Tarkistus 4
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 

1. tunnustaa, että romaneiden yhteisöihin
kohdistuu edelleen jatkuvaa syrjintää 
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jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

useissa jäsenvaltioissa ja että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ja erityisesti niitä jäsenvaltioita, joilla 
perusoikeusvirasto on todennut olevan 
vakavia ongelmia, toimimaan yhteistyössä 
EU:n ja romaniväestön edustajien kanssa, 
jotta voidaan ottaa käyttöön yhtenäisiä 
toimia, joiden avulla voidaan hyödyntää
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa kaikkea EU:n rahoitusta ja 
varmistaa romaniyhteisöjen kestävä 
osallistaminen ja niiden suojaaminen 
syrjinnältä;

Or. en

Tarkistus 5
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään ja aiheuttaa työttömyyttä; 
korostaa, että romaniväestön 
osallistaminen kuuluu sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden että EU:n toimielinten 
toimivaltaan; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia osallistamisongelmia, 
hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan 
sosiaalirahaston puitteissa tarjolla olevaa 
rahoitusta romaniväestön osallistamisen 
edistämiseksi kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla; pitää tässä yhteisenä 
myönteisenä Euroopan komission 
aloitetta, joka koskee romaniväestön 
osallistamista koskevan rahoituksen 
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yhdenmukaistamista, arviointia ja 
esikuva-analyysiä sekä nykyisten 
puutteiden tunnistamista;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

1. tunnustaa, että romaniväestöön 
kohdistuu syrjintää useissa jäsenvaltioissa 
ja että nykyinen talous- ja rahoituskriisi 
pahentaa tilannetta entisestään; kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti EU:n rahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston,
Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston puitteissa tarjolla 
olevaa EU:n rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 7
Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 

1. tunnustaa, että romaneihin ja liikkuvaan 
väestöön kohdistuu edelleen jatkuvaa 
syrjintää useissa jäsenvaltioissa ja että 
nykyinen talous- ja rahoituskriisi pahentaa 
yhteiskuntiemme tilaa kuvaavaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
joista perusoikeusvirasto on todennut, että 
niiden on vastattava romanien ja 
liikkuvan väestön 
kotouttamishaasteeseen, hyödyntämään 
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tarjolla olevaa EU:n rahoitusta; täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

Or. fr

Tarkistus 8
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen jatkuvaa syrjintää useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa niitä jäsenvaltioita,
joilla perusoikeusvirasto on todennut 
olevan vakavia ongelmia, hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
varsinkin Euroopan aluekehitysrahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa 
tarjolla olevaa EU:n rahoitusta;

1. tunnustaa, että romaneihin kohdistuu 
edelleen ennakkoluuloja useissa 
jäsenvaltioissa ja että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi pahentaa tilannetta 
entisestään; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti 
rakennerahastojen ja varsinkin Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan 
sosiaalirahaston puitteissa tarjolla olevaa 
EU:n rahoitusta;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa käyttämään EU:n rahoitusta 
uusien talojen rakentamiseen ja käytössä 
olevien talojen kunnostamiseen sekä 
muun muassa teknistä infrastruktuuria, 
paikallisia sähkölaitoksia, 
viestintäjärjestelmiä, koulutusta ja 
työmarkkinoille pääsyä koskevien toimien 
parantamiseen, jonka tulisi johtaa 
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marginalisoituneiden yhteisöjen 
sosiaaliseen ja taloudelliseen 
osallistamiseen;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieleen, että 
romaniyhteisöjen kouluttamista, asunto-
ongelmien ratkaisemista ja työllistämistä 
varten on saatavilla ja käytettävissä 
unionin ohjelmia ja rahoitusta, mutta 
paikalliset viranomaiset, 
kansalaisyhteiskunta ja kyseisten 
ohjelmien mahdolliset kohderyhmät eivät 
ole saaneet niistä riittävästi tietoa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan näillä aloilla tarjolla olevia 
rahoitusmahdollisuuksia koskevaa 
tiedotusta sekä tehostamaan niiden 
edistämistä;

Or. fr

Tarkistus 11
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tuomitsee joidenkin jäsenvaltioiden ja 
erityisesti Ranskan syrjivät toimet 
romaniväestöä vastaan yksinomaan 
romanien etnisen alkuperän perusteella;
kehottaa komissiota perussopimusten 
valvojana ryhtymään välittömiin ja 
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ankariin toimiin siinä tapauksessa, että 
vastaavia tapauksia esiintyy 
tulevaisuudessa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa parantamaan romanien 
kotouttamiseen tarkoitettuun unionin 
rahoitukseen oikeutetuille hankkeiden 
vetäjille suunnattua neuvontaa luomalla 
tieto- ja analyysialustoja ja vaihtamalla 
hyviä käytäntöjä;

Or. fr

Tarkistus 13
Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava 
laadukkaan koulutuksen, kunnollisten 
asuntojen ja työnsaantimahdollisuuksien 
avulla välineet integroitua täydesti 
työyhteisöön ja myötävaikuttaa 
talouskasvuun, kuten Eurooppa 2020 -
strategiassa kaavaillaan; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita lisäämään nyt 
ponnistelujaan tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 

2. tunnustaa, että romaneille ja liikkuvalle 
väestölle olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita lisäämään nyt ponnistelujaan 
tehostamalla marginalisoituneiden
ryhmien taloudellista ja sosiaalista 
integroitumista edistäviä politiikkojaan 
koulutuksen, kulttuurin, työllisyyden, 
terveyden ja etenkin asuntopolitiikan 
alalla;
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korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

Or. fr

Tarkistus 14
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava 
laadukkaan koulutuksen, kunnollisten 
asuntojen ja työnsaantimahdollisuuksien
avulla välineet integroitua täydesti 
työyhteisöön ja myötävaikuttaa 
talouskasvuun, kuten Eurooppa 2020 -
strategiassa kaavaillaan; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita lisäämään nyt 
ponnistelujaan tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, jolla 
on rikas kulttuuri ja kulttuuriperintö, olisi 
suotava välineet integroitua täydesti 
työyhteisöön ja myötävaikuttaa 
talouskasvuun korkeatasoisten 
koulutusmahdollisuuksien, kunnollisten 
asuntojen, työnsaantimahdollisuuksien, 
poliittisen osallistamisen, 
sosiaaliturvajärjestelmän ja 
romaniyhteisön kehittämistoimien avulla,
kuten Eurooppa 2020 -strategiassa 
kaavaillaan; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita lisäämään nyt ponnistelujaan 
tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden ja sosiaalisen osallistamisen 
esteiden kuten vakavan köyhyyden, 
koulutuksen puutteen ja heikon terveyden
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen; korostaa, että 
mainittujen toimien onnistuminen 
edellyttää monitahoisia lähestymistapoja, 
joiden yhteydessä otetaan huomioon 
sosiaaliset ja taloudelliset sekä kulttuuriin 
liittyvät tekijät;

Or. en
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Tarkistus 15
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien kaltaisten 
kannustimien avulla välineet integroitua 
täydesti työyhteisöön ja myötävaikuttaa 
talouskasvuun, kuten Eurooppa 2020 
-strategiassa kaavaillaan, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joissa väestö vähenee ja 
jotka näin ollen hyötyvät merkittävästä ja 
nuoresta työvoimalisästä; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita lisäämään nyt 
ponnistelujaan tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

Or. en

Tarkistus 16
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
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myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

myötävaikuttaa älykkääseen, kestävään ja 
kattavaan talouskasvuun, kuten Eurooppa 
2020 -strategiassa kaavaillaan; katsoo, että 
sosiaalinen osallistaminen on Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen edellytys; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita lisäämään nyt 
ponnistelujaan tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

Or. xm

Tarkistus 17
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen ja muiden, kaikkialla EU:ssa 
vaikuttavien prosessien aikoina 
romaniväestölle, joka on ollut osa 
kulttuuriperintöämme vuosisatojen ajan, 
olisi suotava laadukkaan koulutuksen, 
kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan; 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla ja 
parantamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi ja mukauttamalla 
strategioitaan talous- ja rahoituskriisin 
huomioon ottamiseksi, jotta voidaan 
varmistaa niiden sosiaalinen ja 
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taloudellinen integroituminen;

Or. ro

Tarkistus 18
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan; 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan edistää 
merkittävällä ja velvoittavalla tavalla 
romaniväestön sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuntaa ja integroitumisen jatkumista 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 19
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava 

2. tunnustaa, että nuorelle romaniväestölle
olisi suotava laadukkaan koulutuksen, 
kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
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laadukkaan koulutuksen, kunnollisten 
asuntojen ja työnsaantimahdollisuuksien 
avulla välineet integroitua täydesti 
työyhteisöön ja myötävaikuttaa 
talouskasvuun, kuten Eurooppa 2020 -
strategiassa kaavaillaan; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita lisäämään nyt 
ponnistelujaan tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun ja 
eläkejärjestelmien kestävyyteen, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys, 
erillinen ja heikko asuntokanta, 
työllisyyden alhainen taso) korjaamiseksi, 
jotta voidaan varmistaa niiden sosiaalinen 
ja taloudellinen integroituminen;

Or. en

Tarkistus 20
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

2. tunnustaa, että romaniväestölle, joka on 
ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan ja on EU:n suurin 
etninen vähemmistö, olisi suotava 
laadukkaan koulutuksen, kunnollisten 
asuntojen ja työnsaantimahdollisuuksien 
avulla välineet integroitua täydesti 
työyhteisöön ja myötävaikuttaa 
talouskasvuun, kuten Eurooppa 2020 
-strategiassa kaavaillaan; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita lisäämään nyt 
ponnistelujaan tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen ja sosiaalipalvelujen puute, 
heikko terveys) korjaamiseksi, jotta 
voidaan varmistaa niiden sosiaalinen ja 
taloudellinen integroituminen;

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

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan; 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita sekä 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia 
lisäämään nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

Or. es

Tarkistus 22
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan; 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita sekä 
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nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

alueellisia ja paikallisia julkisia 
viranomaisia lisäämään nyt ponnistelujaan 
tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

Or. fr

Tarkistus 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa sekä 
"Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumissa", 
tärkeimmässä komission ehdottamassa 
kyseiseen strategiaan kuuluvassa 
aloitteessa kaavaillaan; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita lisäämään nyt ponnistelujaan 
tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

Or. ro
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Tarkistus 24
Csanád Szegedi

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti työyhteisöön ja 
myötävaikuttaa talouskasvuun, kuten 
Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan;
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään 
nyt ponnistelujaan tehostamalla 
strategioitaan marginalisoituneille ryhmille 
tyypillisten olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

2. tunnustaa, että väestörakenteellisen 
muutoksen aikoina romaniväestölle, joka 
on ollut osa kulttuuriperintöämme 
vuosisatojen ajan, olisi suotava laadukkaan 
koulutuksen, kunnollisten asuntojen ja 
työnsaantimahdollisuuksien avulla välineet 
integroitua täydesti yhteiskuntaan ja 
työyhteisöön ja myötävaikuttaa 
talouskasvuun, kuten Eurooppa 2020 
-strategiassa kaavaillaan; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita lisäämään nyt 
ponnistelujaan tehostamalla strategioitaan 
marginalisoituneille ryhmille tyypillisten 
olosuhteiden (vakava köyhyys, 
koulutuksen puute, heikko terveys) 
korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa 
niiden sosiaalinen ja taloudellinen 
integroituminen;

Or. hu

Tarkistus 25
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että edellä mainittujen 
toimien ja strategioiden käyttöönoton ja 
toteuttamisen onnistuminen edellyttää 
tietoisuuden ja ongelman täydellisen 
ymmärtämisen tason parantamista 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten tasolla; katsoo tässä 
yhteydessä, että tekninen tuki on 
asianmukainen väline; korostaa 
kuitenkin, että vähintään pitkällä 
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aikavälillä romaniväestöä koskevat toimet 
ja strategiat olisi sisällytettävä yleisen 
tason toimiin niiden tehokkuuden, 
todellisen sisällyttämisen ja kestävyyden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita ja alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
koulutuksen ja muiden palvelujen 
saatavuuden helpottamiseksi ja 
parantamiseksi tiedotus- ja 
valistuskampanjoita erityisesti terveyden, 
sosiaalipalveluiden, sosiaalietuuksia ja 
etenkin naisten etuuksia koskevan 
neuvonnan, lapsipalveluiden ja 
uudelleenintegrointia edistävien 
palveluiden alalla, mutta ensisijaisesti 
työmarkkinoille palaamiseen ja 
ammattikoulutukseen liittyvien 
palveluiden alalla; 

Or. es

Tarkistus 27
László Surján

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
köyhyyden vähentämisen monialaisen 
strategian, jossa otetaan huomioon 
romaniväestön ja enemmistöväestön 
rinnakkaiselon yleinen arkaluonteisuus, 
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koska molemmat kärsivät työttömyydestä, 
köyhyydestä ja syrjäytymisestä; korostaa 
niiden kannustavien toimien merkitystä, 
joilla vähävaraisia kannustetaan 
konkreettisten etujen avulla siirtymään 
työmarkkinoille sosiaaliavun ja 
mahdollisen harmaan talouden 
työpaikkojen varassa elämisen sijasta; 
korostaa, että keskinäistä ymmärrystä ja 
suvaitsevaisuutta edistävät ohjelmat ovat 
äärimmäisen tärkeitä;

Or. en

Tarkistus 28
Csanád Szegedi

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
jatkaa Progress-ohjelman kaltaisia EU:n 
ohjelmia syrjinnän torjumiseksi, ja 
kehottaa jatkamaan tämäntyyppisiä 
ohjelmia ja kehittämään niitä edelleen 
vuoden 2013 jälkeistä aikaa silmällä 
pitäen;

Poistetaan.

Or. hu

Tarkistus 29
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tässä yhteydessä tarvetta jatkaa 
Progress-ohjelman kaltaisia EU:n ohjelmia 
syrjinnän torjumiseksi, ja kehottaa 
jatkamaan tämäntyyppisiä ohjelmia ja 
kehittämään niitä edelleen vuoden 2013 
jälkeistä aikaa silmällä pitäen;

3. korostaa tässä yhteydessä tarvetta jatkaa 
Progress-ohjelman kaltaisia EU:n ohjelmia 
syrjinnän torjumiseksi ja Jasmine-
ohjelman kaltaisia EU:n ohjelmia 
valmiuksien kehittämiseksi, ja kehottaa 
kehittämään tämäntyyppisiä ohjelmia
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edelleen vuoden 2013 jälkeistä aikaa 
silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta koordinoida 
romaniyhteisöä koskevia paikallisia, 
alueellisia, kansallisia ja unionin tason 
politiikkoja aiempaa järjestelmällisemmin 
kestävien tulosten aikaansaamiseksi ja 
politiikan suunnittelun tehostamiseksi 
paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 
unionin tasolla; kehottaa poliittisia 
päättäjiä kaikilla tasoilla kuulemaan 
romaniyhteisöjä ja -järjestöjä sekä 
kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät 
puolustamaan romanien oikeuksia ja 
huolehtimaan heidän sosiaalisesta 
uudelleenintegroitumisestaan ja 
paluustaan työmarkkinoille, keskittyen 
erityisesti naisiin;

Or. es

Tarkistus 31
László Surján, Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että romaniyhteisöjen 
sosiaalinen syrjäytyminen on vahvassa 
yhteydessä paikalliseen köyhyyteen ja 
syrjäytymiseen, ja että se keskittyy 
kehittymättömille mikroalueille, joilla ei 
missään tapauksessa ole taloudellisia 
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resursseja EU:n tukiohjelmien 
yhteisrahoitukseen tukikelpoisuudestaan 
huolimatta, ja joilla ei monessa 
tapauksessa ole rahoitustuen 
asianmukaisen hyväksikäytön 
edellyttämiä hallinnollisia valmiuksia ja 
henkilöresursseja; korostaa, että näillä 
monessa tapauksissa alueiden sisäisillä 
syrjäisillä mikroalueilla tarvitaan 
keskitettyjä erityisiä toimia ja 
hallinnollisten ja 
täytäntöönpanosääntöjen merkittävää 
yksinkertaistamista, jotta mahdollisimman 
laaja varojen myöntäminen voidaan 
toteuttaa koheesiopolitiikan puitteissa; 

Or. en

Tarkistus 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
valtavirtaistaa järjestelmällisesti romaneja 
koskevat kysymykset kaikkiin asiaan 
liittyviin unionin ja kansallisen tason 
politiikkoihin, jotta päästään eroon 
politiikoista, joilla pidetään yllä tai 
rohkaistaan romaniyhteisöjen erottelua 
tai erillisten asumis-, koulutus- tai 
muiden palveluiden tarjoamista 
romaneille;

Or. ro

Tarkistus 33
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010* säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 
säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi;

4. painottaa 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010* säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 
säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään tehokkaasti 
EAKR:n, ESR:n ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
mahdollisuuksia toimia yhdessä romanien 
integrointia koskevien rahoitusohjelmien 
kehittämiseksi; kehottaa komissiota 
pitämään mielessä rakennerahastojen 
aiempaa paremmat 
yhteistyömahdollisuudet tulevalla 
ohjelmointikaudella;

Or. xm

Tarkistus 34
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010* säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 
säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 

4. painottaa 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010 säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 
säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
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erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi;

erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi; suosittaa, 
että komissio antaa vuosittain 
kertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat 
hyödyntäneet näitä varoja;

Or. ro

Tarkistus 35
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010* säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 
säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi;

4. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010* säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 
säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; pitää 
valitettavana sitä, että tähän mennessä 
yhtäkään operationaalista suunnitelmaa 
ei ole muutettu romaniväestön 
asuntotarpeen etusijalle asettamisen 
perusteella, kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita hyödyntämään nopeasti ja 
täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi; kehottaa 
komissiota laatimaan tätä asetusta 
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koskevan erityisen toimintasuunnitelman, 
jotta varojen käyttöönottoa voidaan 
nopeuttaa;

Or. en

Tarkistus 36
Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010* säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 
säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi;

4. pitää myönteisinä 19. toukokuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 437/2010 
säännösten luomia mahdollisuuksia, sillä 
niissä säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 37
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010* säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 

4. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010* säännösten 
luomia mahdollisuuksia, sillä niissä 
säädetään, että jopa kolme prosenttia 
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säädetään, että jopa kolme prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
tilaisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi;

Euroopan aluekehitysrahaston 
erityisohjelmiin tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia 
Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoitusosuuden kokonaismäärästä 
myönnetään asuntojen kunnostamiseen 
marginalisoituneita ryhmiä varten; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita hyödyntämään 
nopeasti ja täysimääräisesti tätä uutta, 
rakennerahastojen puitteissa avautunutta 
mahdollisuutta todellisen sosiaalisen 
osallistamisen vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 38
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tunnustaa, että romaniyhteisöt 
edustavat sekä EU-27-valtioissa että 
ehdokasvaltioissa äärimmäistä 
keskinäistä erilaisuutta, minkä vuoksi ei 
voida soveltaa mitään yhtenäistä 
strategiaa; korostaa näin ollen, että 
tarvitaan erillisiä lähestymistapoja, joissa 
otetaan huomioon kunkin romaniyhteisön 
erilliset maantieteelliset, taloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja oikeudelliset 
erityispiirteet;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen,
että ryhmät antavat sosiaalisia 
sitoumuksia, kuten osallistuminen uusien 
rakennusten rakennusprosessiin, lasten 
koulunkäynti ja työnvälittäjien tarjoamien 
työpaikkojen vastaanottaminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 40
Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia 
sitoumuksia, kuten osallistuminen uusien 
rakennusten rakennusprosessiin, lasten 
koulunkäynti ja työnvälittäjien tarjoamien 
työpaikkojen vastaanottaminen.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 41
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
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varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia sitoumuksia, 
kuten osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen.

varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia sitoumuksia, 
kuten osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen; katsoo, että tällä tavalla 
jäsenvaltiot voivat vaikuttaa merkittävällä 
tavalla tarjoamalla konkreettisen 
ratkaisun rappeutuneissa asuinoloissa 
asuvien syrjäytyneiden ryhmien 
asuntotarpeisiin.

Or. en

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

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia sitoumuksia, 
kuten osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen.

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia sitoumuksia, 
kuten osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti 
(esikoulu ja koko oppivelvollisuusaika) ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen.

Or. en

Tarkistus 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia sitoumuksia, 
kuten osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen.

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia sitoumuksia, 
kuten osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen, ja kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään EURoma-
verkkoa parhaiden käytäntöjen 
vaihtamisen edistämiseksi.

Or. ro

Tarkistus 44
Csanád Szegedi

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia sitoumuksia, 
kuten osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen.

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ja muiden 
tukimuotojen ehdoksi sen, että ryhmät 
antavat sosiaalisia sitoumuksia, kuten 
osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti, 
yleinen lainkuuliaisuus ja työnvälittäjien 
tarjoamien työpaikkojen vastaanottaminen.

Or. hu

Tarkistus 45
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittelee, että jäsenvaltiot pyrkivät 
varmistamaan marginalisoituneiden 
ryhmien todellisen, tehokkaan ja pysyvän 
integroitumisen asettamalla niille 
tarjottavien uusien asuntojen ehdoksi sen, 
että ryhmät antavat sosiaalisia sitoumuksia, 
kuten osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen.

5. suosittelee, että jäsenvaltiot ja alueelliset 
ja paikalliset julkiset viranomaiset 
pyrkivät varmistamaan 
marginalisoituneiden ryhmien todellisen, 
tehokkaan ja pysyvän integroitumisen 
asettamalla niille tarjottavien uusien 
asuntojen ehdoksi sen, että ryhmät antavat 
sosiaalisia sitoumuksia, kuten 
osallistuminen uusien rakennusten 
rakennusprosessiin, lasten koulunkäynti ja 
työnvälittäjien tarjoamien työpaikkojen 
vastaanottaminen.

Or. fr

Tarkistus 46
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavina romaniyhteisöjen 
erilaisuudesta johtuvia vaikeuksia saada 
heidät integroitumaan; suosittaa siksi, 
että jäsenvaltioiden paikalliset ja 
alueelliset viranomaiset ehdottavat 
romanien sosiaaliseen integroimiseen 
tähtääviä tehokkaita toimenpiteitä, joissa 
heidän erilaiset taustansa on otettu 
huomioon; suosittelee, että komissio 
hyödyntää niiden viranomaisten 
kokemuksia, jotka ovat aktiivisesti 
tukeneet romaniyhteisöjen 
integroitumista, ja rohkaisee parhaiden 
käytäntöjen ja menestyksekkäiden 
ohjeiden soveltamista yhteisöjen 
sosiaalisen integroitumisen 
varmistamiseksi.

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

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että sekä 
enemmistöväestön että romaniyhteisön 
yhteiset toimet ovat onnistuneen 
integroitumisen ensisijainen 
ennakkoedellytys; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita edistämään romaniväestön 
asunto- ja työllisyystilanteen parantamista 
sekä osallistavia kouluolosuhteita 
vanhempien aktiivisella osallistumisella ja 
vaatii romaniyhteisöjen sosiaalista 
osallistumista ja asianmukaista 
osallistumista oman asunto-, työllisyys- ja 
koulutustilanteensa parantamiseen 
romaniyhteisöjen todellisen, tehokkaan ja 
kestävän integroitumisen varmistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 48
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. palauttaa mieleen, että kiertolaiset 
muodostavat osan romaniväestöstä ja että 
tämä ulottuvuus on olennainen osa 
heidän identiteettiään; katsoo näin ollen, 
että integrointipolitiikat olisi eriytettävä 
sen mukaan, onko ne suunnattu 
kiertäville vai paikallaan pysyville 
romaneille.

Or. fr
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Tarkistus 49
Csanád Szegedi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että jäsenvaltiot voivat 
harkintansa mukaan muuttaa myös 
asuntojen kunnostamiselle myönnettävän 
tuen ja uusien asuntojen tarjoamisen 
ehdolliseksi jo myönnetyn tuen ja jo 
tarjottujen asuntojen vastaanottoasteen 
riittävyyttä koskevan erityisen arvioinnin 
perusteella.

Or. hu

Tarkistus 50
Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että byrokratian 
monimutkaisuus voi muodostaa esteen 
hankkeiden vetäjille; korostaa tarvetta 
vauhdittaa toimia tukimenettelyiden 
selkeyttämiseksi; korostaa unionin 
rahoituksen vajaakäyttöä tällä alalla.

Or. fr

Tarkistus 51
Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. huomauttaa, että ratkaisu piilee 
osittain jäsenvaltioiden tinkimättömässä 
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sitoutumisessa tehokkaan tuen 
tarjoamiseen hankkeiden vetäjille, ja että 
jäsenvaltioiden tehtävänä on yhdessä 
komission kanssa rohkaista 
paikallisviranomaisia valitsemaan 
romanien ja kiertävän väestön
integroimiseen pyrkiviä hankkeita.

Or. fr


