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Ändringsförslag 1
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar de 
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar de 
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF)
och att söka kommissionens stöd om de 
anser det vara nödvändigt. Parlamentet 
uppmanar dessutom kommissionen att 
särskilt uppmärksamma förfrågningar om 
tekniskt stöd från de berörda 
medlemsstaterna för att se till att 
EU-medlen används på ett så effektivt och 
ändamålsenligt sätt som möjligt till fördel 
för romerna.

Or. ro

Ändringsförslag 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
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krisen. Parlamentet uppmanar de 
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande
rättigheter har allvarliga problem att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

krisen. Parlamentet uppmanar de 
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) 
för att förbättra samarbetet mellan 
nationella, europeiska och internationella 
aktörer i en satsning att göra alla 
tillgängliga instrument för integreringen 
av romer mer effektiva.

Or. ro

Ändringsförslag 3
Csanád Szegedi

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater 
och att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar de 
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

1. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

Or. hu
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Ändringsförslag 4
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar de
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt 
ut utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar alla
medlemsstater, särskilt dem som enligt 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter har allvarliga 
problem, att samarbeta med EU och 
företrädare för romerna för att ta fram 
integrerade politiska åtgärder som 
garanterar en hållbar integration av 
romer och skydd mot diskriminering
genom att utnyttja de tillgängliga 
EU-medlen i strukturfonderna och i 
synnerhet Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska 
socialfonden (ESF).

Or. en

Ändringsförslag 5
Catherine Bearder

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar de 
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt ut 

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen, som leder till att arbetstillfällen 
försvinner. Parlamentet betonar att 
samtliga medlemsstater och 
EU-institutioner har ansvar för 
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utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

integrationen av romerna. Parlamentet 
uppmanar de medlemsstater som enligt 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter har allvarliga 
problem med integration att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) 
för att främja integration av romerna på 
nationell, regional och lokal nivå. I detta 
avseende välkomnar parlamentet 
kommissionens initiativ att rationalisera, 
utvärdera och riktmärka utnyttjandet av 
medel för integration av romer samt 
kartlägga befintliga brister.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater 
och att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar de
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt 
ut utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
diskrimineras i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullt ut utnyttja de 
tillgängliga finansiella medlen i EU:s 
fonder, och i synnerhet Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf),
Europeiska socialfonden (ESF) och
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU).

Or. en
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Ändringsförslag 7
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering även 
fortsättningsvis i många medlemsstater och 
att denna situation förvärras av den 
nuvarande ekonomiska och finansiella 
krisen. Parlamentet uppmanar de
medlemsstater som enligt Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter har allvarliga problem att fullt 
ut utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
och resandefolk utsätts för en ständig 
diskriminering även fortsättningsvis i 
många medlemsstater och att denna 
situation, som visar på hur det står till i 
vårt samhälle, förvärras av den nuvarande 
ekonomiska och finansiella krisen. 
Parlamentet uppmanar de medlemsstater 
som enligt Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter måste ta sig an 
utmaningen att integrera romer och 
resandefolk att fullt ut utnyttja de 
tillgängliga EU-medlen i strukturfonderna 
och i synnerhet Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska 
socialfonden (ESF).

Or. fr

Ändringsförslag 8
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
utsätts för en ständig diskriminering i 
många medlemsstater och att denna 
situation förvärras av den nuvarande 
ekonomiska och finansiella krisen. 
Parlamentet uppmanar de medlemsstater
som enligt Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter har allvarliga 
problem att fullt ut utnyttja de tillgängliga 
EU-medlen i strukturfonderna och i 
synnerhet Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska 

1. Europaparlamentet erkänner att romer 
ständigt utsätts för fördomar i många 
medlemsstater och att denna situation 
förvärras av den nuvarande ekonomiska 
och finansiella krisen. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att fullt ut 
utnyttja de tillgängliga EU-medlen i 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF).



PE454.583v01-00 8/32 AM\851562SV.doc

SV

socialfonden (ESF).

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet rekommenderar 
att EU-medel används för att bygga nya 
bostäder eller renovera befintliga 
bostäder, förbättra 
anläggningsinfrastrukturer, lokala 
allmännyttigheter, 
kommunikationssystem, utbildning, 
mätningar av tillgång till 
arbetsmarknaden etc., vilket bör leda till 
social och ekonomisk integration av 
marginaliserade befolkningsgrupper.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att det 
finns EU-program och EU-bidrag som är 
avsedda för utbildning, bostäder och 
sysselsättning för romer, men att såväl de 
lokala myndigheterna och det civila 
samhället som målgrupperna för dessa 
program inte är tillräckligt informerade 
om detta. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra kommunikationen och 
informationen om de 
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finansieringsmöjligheter som finns på 
dessa områden. 

Or. fr

Ändringsförslag 11
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påtalar de 
diskriminerande åtgärder som vissa 
medlemsstater, särskilt Frankrike, har 
vidtagit mot romerna endast på grund av 
deras etniska ursprung. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att som 
fördragens väktare agera snabbt och vidta 
stränga åtgärder om liknande fall skulle 
inträffa igen i framtiden.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet vill se ett bättre 
stöd till projektägare i samband med 
EU-finansierade projekt för att integrera 
romer. Detta kan ske genom 
informationsplattformar, analys och 
utbyte av bästa praxis.

Or. fr
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Ändringsförslag 13
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska 
utvecklingen som fastställts i 
EU 2020-strategin. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att öka sina 
insatser nu genom att göra sina strategier 
för att komma till rätta med 
marginaliserade befolkningsgruppers 
specifika omständigheter (djup fattigdom, 
brist på utbildning, dålig hälsa) ännu 
effektivare, för att säkerställa deras 
sociala och ekonomiska integrering.

2. Europaparlamentet erkänner att romer
och resandefolk bör ges möjlighet att 
integreras genom utbildning av god 
kvalitet, anständiga bostäder och 
sysselsättning. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att öka sina 
insatser för att stärka sin politik för en 
ekonomisk och social integration av 
marginaliserade grupper när det gäller 
utbildning, kultur, sysselsättning, 
hälso- och sjukvård och inte minst 
bostäder.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Catherine Bearder

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, med sitt rika arv och sin rika 
kultur, ges möjlighet att fullt ut integreras 
på arbetsmarknaden och bidra till den 
ekonomiska utvecklingen som fastställts i 
EU 2020-strategin genom utbildning av 
god kvalitet, anständiga bostäder, 
möjligheter till sysselsättning samt 
möjligheter att delta i det politiska livet, 



AM\851562SV.doc 11/32 PE454.583v01-00

SV

medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

välfärdssystemet och 
samhällsutvecklingen. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att öka 
sina insatser nu genom att göra sina 
strategier för att komma till rätta med 
marginaliserade befolkningsgruppers 
specifika omständigheter och hinder för 
social integration, t.ex. djup fattigdom, 
brist på utbildning, dålig hälsa, begränsad 
tillgång till grundläggande tjänster och 
avsaknad av civila registreringsdokument 
ännu effektivare, för att säkerställa deras 
sociala och ekonomiska integrering.
Parlamentet betonar att det krävs en bred 
politik på detta område som beaktar 
sociala, ekonomiska och kulturella 
faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 15
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges incitament 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin, särskilt 
i medlemsstater med en minskande 
befolkning, som kan gynnas av ett 
ytterligare tillskott av en stor grupp unga 
arbetstagare. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
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för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

Or. en

Ändringsförslag 16
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den smarta, hållbara 
ekonomiska utvecklingen för alla som 
fastställts i EU 2020-strategin. Parlamentet 
anser vidare att social integrering är en 
nödvändig förutsättning för att uppnå 
målen i EU 2020-strategin. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att öka 
sina insatser nu genom att göra sina 
strategier för att komma till rätta med 
marginaliserade befolkningsgruppers 
specifika omständigheter (djup fattigdom, 
brist på utbildning, dålig hälsa) ännu 
effektivare, för att säkerställa deras sociala 
och ekonomiska integrering.

Or. xm

Ändringsförslag 17
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
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med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

med demografiska förändringar och andra 
processer som påverkar hela EU bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare 
och förbättra och anpassa dem till den 
ekonomiska och finansiella krisen, för att 
säkerställa dessa befolkningsgruppers
sociala och ekonomiska integrering.

Or. ro

Ändringsförslag 18
Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
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för att säkerställa deras sociala och
ekonomiska integrering.

för att ta ett absolut nödvändigt och viktigt 
steg i insatserna för att bekämpa 
romernas sociala utanförskap och bidra 
till en ytterligare integrering av romerna i 
alla EU-medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 19
Kinga Göncz

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

2. Europaparlamentet erkänner att unga 
romer genom utbildning av god kvalitet, 
anständiga bostäder och sysselsättning bör
ges möjlighet att fullt ut integreras på 
arbetsmarknaden och bidra till den 
ekonomiska utvecklingen och till hållbara 
pensioner i enlighet med vad som 
fastställts EU 2020-strategin. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att öka 
sina insatser nu genom att göra sina 
strategier för att komma till rätta med 
marginaliserade befolkningsgruppers 
specifika omständigheter (djup fattigdom, 
brist på utbildning, dålig hälsa, segregerat 
och undermåligt boende, låga 
sysselsättningsnivåer) ännu effektivare, för 
att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

Or. en

Ändringsförslag 20
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 2. Europaparlamentet erkänner att romerna, 
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med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

som har varit en del av vårt gemensamma 
arv i århundraden och är den största 
etniska minoriteten i EU, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning bör ges 
möjlighet att fullt ut integreras på 
arbetsmarknaden och bidra till den 
ekonomiska utvecklingen som fastställts i 
EU 2020-strategin. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att öka sina 
insatser genom att göra sina strategier för 
att komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning och sociala tjänster, dålig 
hälsa) ännu effektivare, för att säkerställa 
deras sociala och ekonomiska integrering.

Or. en

Ändringsförslag 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar följaktligen
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna att öka sina insatser 
nu och förbättra sina strategier för att 
effektivt kunna hantera marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa), för att säkerställa 
deras sociala och ekonomiska integrering.
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Or. es

Ändringsförslag 22
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna och offentliga lokala och 
regionala myndigheter att öka sina insatser 
nu genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
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att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin och den 
”europeiska plattformen mot fattigdom”, 
som är kommissionens föreslagna 
huvudinitiativ i strategin. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att öka 
sina insatser nu genom att göra sina 
strategier för att komma till rätta med 
marginaliserade befolkningsgruppers 
specifika omständigheter (djup fattigdom, 
brist på utbildning, dålig hälsa) ännu 
effektivare, för att säkerställa deras sociala 
och ekonomiska integrering.

Or. ro

Ändringsförslag 24
Csanád Szegedi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras på arbetsmarknaden 
och bidra till den ekonomiska utvecklingen 
som fastställts i EU 2020-strategin. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att öka sina insatser nu 
genom att göra sina strategier för att 
komma till rätta med marginaliserade 
befolkningsgruppers specifika 
omständigheter (djup fattigdom, brist på 
utbildning, dålig hälsa) ännu effektivare, 
för att säkerställa deras sociala och 
ekonomiska integrering.

2. Europaparlamentet erkänner att i en tid 
med demografiska förändringar bör 
romerna, som har varit en del av vårt 
gemensamma arv i århundraden, genom 
utbildning av god kvalitet, anständiga 
bostäder och sysselsättning ges möjlighet 
att fullt ut integreras i samhället och på 
arbetsmarknaden och bidra till den 
ekonomiska utvecklingen som fastställts i 
EU 2020-strategin. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att öka sina 
insatser nu genom att göra sina strategier 
för att komma till rätta med 
marginaliserade befolkningsgruppers 
specifika omständigheter (djup fattigdom, 
brist på utbildning, dålig hälsa) ännu 
effektivare, för att säkerställa deras sociala 
och ekonomiska integrering.

Or. hu
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Ändringsförslag 25
Victor Boştinaru

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt att nationella, regionala och lokala 
myndigheter är medvetna om och har en 
fullständig förståelse för problemet för att 
det ska vara möjligt att utforma och 
genomföra de ovannämnda politiska 
åtgärderna och strategierna på lämpligt 
sätt. I detta avseende anser parlamentet 
att fonder för tekniskt stöd är det 
lämpligaste verktyget, men betonar att 
politik och strategier för romer 
åtminstone på lång sikt bör integreras i 
den allmänna politiken för att garantera 
effektivitet, verklig integration och 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna att främja 
informationskampanjer för att underlätta 
och förbättra tillgången till utbildning och 
tjänster, särskilt hälsovårdstjänster, 
sociala tjänster och rådgivning om sociala 
rättigheter, med särskild uppmärksamhet 
på kvinnors rättigheter, 
barnomsorgstjänster, tjänster för 
återanpassning som inriktas på 
integration på arbetsmarknaden och 
yrkesutbildningstjänster.
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Or. es

Ändringsförslag 27
László Surján

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utforma 
sektorsöverskridande strategier för 
fattigdomsminskning som beaktar den 
ofta känsliga frågan om samlevnaden 
mellan romer och majoritetsgruppen, som 
båda drabbas av brist på arbete, fattigdom 
och marginalisering. Parlamentet lyfter 
fram betydelsen av stimulansåtgärder som 
via synliga fördelar uppmuntrar fattiga 
människor att försöka ta sig in på 
arbetsmarknaden i stället för att leva på 
socialhjälp och eventuellt arbete på den 
svarta marknaden. Parlamentet betonar 
dessutom att program som främjar 
ömsesidig förståelse och tolerans är ytterst 
viktiga.

Or. en

Ändringsförslag 28
Csanád Szegedi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker i detta 
sammanhang att EU-program såsom 
Progress måste fortsätta för att bekämpa 
diskrimineringen och kräver att 
programmen förlängs och vidareutvecklas 
efter 2013.

utgår

Or. hu
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Ändringsförslag 29
Catherine Bearder

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker i detta 
sammanhang att EU-program såsom 
Progress måste fortsätta för att bekämpa 
diskrimineringen och kräver att 
programmen förlängs och vidareutvecklas 
efter 2013.

3. Europaparlamentet understryker i detta 
sammanhang att EU-program såsom 
Progress för att bekämpa diskrimineringen 
och Jasmine för att investera i 
kapacitetsuppbyggande måste fortsätta, 
och kräver att programmen vidareutvecklas 
efter 2013.

Or. en

Ändringsförslag 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att det 
krävs en mer strukturerad samordning av 
den lokala, regionala, nationella och 
europeiska politiken för romer, med 
målsättningen att skapa varaktig effekt 
och förbättra politiken på lokal, regional, 
nationell och europeisk nivå. Parlamentet 
uppmanar de ansvariga politikerna på 
samtliga nivåer att rådgöra med romerna, 
deras organisationer och de icke-statliga 
organisationer som kämpar för romernas 
rättigheter och deras integration i 
samhället och i arbetslivet, med särskild 
betoning på kvinnor.

Or. es



AM\851562SV.doc 21/32 PE454.583v01-00

SV

Ändringsförslag 31
László Surján, Lívia Járóka

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet framhåller att det 
sociala utanförskap som romerna drabbas 
av har en mycket stark territoriell 
dimension av fattigdom och 
marginalisering, och att detta 
koncentreras till underutvecklade 
mikroregioner som lider allvarlig brist på 
ekonomiska resurser för att själva bidra
till de EU-fonder som de har rätt att 
utnyttja och som oftast saknar den 
administrativa kapacitet och de 
personalresurser som krävs för att 
utnyttja medlen på lämpligt sätt. 
Parlamentet betonar att särskilda insatser 
måste riktas mot dessa mikroregioner, 
som ofta är avlägset belägna 
intraregionala områden, och att 
byråkratin och 
genomförandebestämmelserna måste 
förenklas avsevärt så att så stora resurser 
som möjligt kan anslås inom ramen för 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang behovet av att systematiskt 
integrera frågor om romer i all relevant 
EU-politik och nationell politik, och 
därigenom avskaffa alla politiska 
åtgärder som bidrar till att upprätthålla 
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eller uppmuntra segregeringen av romer 
eller tillhandahållandet av segregerat 
boende, segregerad utbildning eller andra 
segregerade tjänster för romer.

Or. ro

Ändringsförslag 33
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 2010* är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja denna nya möjlighet inom ramen 
för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering.

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 20101 är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja denna nya möjlighet inom ramen 
för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att effektivt utnyttja 
möjligheten till samspel mellan Eruf, ESF 
och EJFLU i utformningen av 
finansieringsprogram för integrering av 
romer. Kommissionen uppmanas även att 
beakta de ökade möjligheterna till 
samspel mellan strukturfonderna under 
den kommande programperioden.

Or. xm

                                               
1 EUT L 132, 29.5.2010, s. 1.
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Ändringsförslag 34
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 2010* är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja denna nya möjlighet inom ramen 
för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering.

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 20101 är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja denna nya möjlighet inom ramen 
för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering. Parlamentet rekommenderar 
att kommissionen lägger fram en 
årsrapport om medlemsstaternas 
utnyttjande av dessa medel.

Or. ro

Ändringsförslag 35
Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 2010* är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet uppmanar vidare 

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 20102 är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet beklagar att inga operativa 

                                               
1 EUT L 132, 29.5.2010, s. 1.
2 EUT L 132, 29.5.2010, s. 1.



PE454.583v01-00 24/32 AM\851562SV.doc

SV

medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja denna nya möjlighet inom ramen 
för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering.

planer hittills har omprioriterats för 
tilldelning av bostäder till romer.
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja denna nya möjlighet inom ramen 
för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en särskild 
plan för tillämpningen av denna 
förordning, i syfte att påskynda 
användningen av medlen.

Or. en

Ändringsförslag 36
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 2010* är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja denna nya möjlighet inom ramen 
för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering.

4. Europaparlamentet ser positivt på att det 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 437/2010 av 
den 19 maj 20101 är möjligt att avsätta upp 
till 3 procent av Eruf-anslagen till specifika 
program eller 2 procent av den totala 
tilldelade budgeten till restaurering av 
bostäder till förmån för marginaliserade 
befolkningsgrupper. Parlamentet uppmanar 
vidare medlemsstaterna att skyndsamt och 
fullt ut utnyttja denna nya möjlighet inom 
ramen för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering.

Or. fr

                                               
1 EUT L 132, 29.5.2010, s. 1.
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Ändringsförslag 37
Catherine Bearder

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 2010* är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja denna nya möjlighet inom ramen 
för strukturfonderna för att öka 
möjligheterna till en effektiv social 
integrering.

4. Europaparlamentet betonar att det enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 437/2010 av den 19 maj 20101 är 
möjligt att avsätta upp till 3 procent av 
Eruf-anslagen till specifika program eller 
2 procent av den totala tilldelade budgeten 
till restaurering av bostäder till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper. 
Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att skyndsamt och fullt ut 
utnyttja detta nya tillfälle inom ramen för 
strukturfonderna för att öka möjligheterna 
till en effektiv social integrering.

Or. en

Ändringsförslag 38
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet inser att romerna, 
som lever både i EU-27 och i 
kandidatländerna, utgörs av ytterst 
heterogena grupper, vilket innebär att det 
inte är möjligt att tillämpa en gemensam 
strategi. Parlamentet betonar därför att 
det krävs olika strategier som beaktar de 
varierande geografiska, ekonomiska, 
sociala, kulturella och rättsliga 
sammanhang som de romska grupperna 
lever i.

                                               
1 EUT L 132, 29.5.2010, s. 1.
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Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 40
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 41
Lambert van Nistelrooij

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering. På 
detta sätt kan medlemsstaterna effektivt 
bidra till en konkret lösning för 
bostadsbehoven för marginaliserade 
befolkningsgrupper som lever i förfallna 
bostadsområden.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen 
(förskolan och genom hela den 
obligatoriska skolgången) och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
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arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

Or. en

Ändringsförslag 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att utnyttja Euroma Network för att 
främja utbyte av bästa praxis.

Or. ro

Ändringsförslag 44
Csanád Szegedi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder och annat 
stöd till marginaliserade 
befolkningsgrupper villkorad av sociala 
åtaganden från deras sida, såsom 
vederbörligt deltagande i byggandet av de 
nya bostäderna, obligatorisk skolgång för 
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accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

barnen, allmän respekt för lagen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

Or. hu

Ändringsförslag 45
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna att överväga att göra 
tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

5. Europaparlamentet rekommenderar 
medlemsstaterna och offentliga lokala och 
regionala myndigheter att överväga att 
göra tilldelningen av nya bostäder till 
marginaliserade befolkningsgrupper 
villkorad av sociala åtaganden från deras 
sida, såsom vederbörligt deltagande i 
byggandet av de nya bostäderna, 
obligatorisk skolgång för barnen och 
accepterande av jobb som erbjuds av 
arbetsförmedlare, för att garantera en 
verklig, effektiv och hållbar integrering.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet beklagar de 
svårigheter som uppstår i integreringen av 
romer till följd av deras heterogena natur. 
Parlamentet rekommenderar därför att 
medlemsstaternas lokala och regionala 
myndigheter föreslår effektiva åtgärder 
för social integrering av romer, med 
beaktande av deras särskilda bakgrund. 
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Parlamentet rekommenderar även att 
kommissionen drar nytta av 
erfarenheterna hos dessa myndigheter, 
som aktivt har bidragit till integreringen 
av romer, och att den främjar användning 
av bästa praxis och framgångsrecept för 
romernas sociala integration.

Or. ro

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

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påminner om att 
den viktigaste förutsättningen för en 
framgångsrik integration är gemensamma 
insatser från både samhället i stort och 
romerna. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att hjälpa till att 
förbättra romernas bostads- och 
arbetssituation, skapa en integrerad 
skolmiljö och aktivt involvera föräldrarna, 
och uppmanar även romerna att visa 
socialt engagemang och delta på lämpligt 
sätt för att förbättra sin bostads-, 
sysselsättnings- och utbildningssituation 
så att en verklig, effektiv och hållbar 
integration blir möjlig för dem.

Or. en

Ändringsförslag 48
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att en del 
av romerna är nomader och att detta 
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levnadssätt utgör en viktig del av deras 
identitet. Integrationspolitiken bör därför 
se olika ut beroende på om det rör sig om 
nomadiserade eller bofasta romer.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Csanád Szegedi

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att stöd till 
renovering av bostäder och tilldelning av 
nya bostäder även, enligt vad 
medlemsstaterna enats om, kan villkoras 
av en särskild utvärdering av 
utnyttjandegraden av det stöd och de 
bostäder som redan har tillhandahållits.

Or. hu

Ändringsförslag 50
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet inser att denna 
frågas komplexitet kan utgöra ett hinder 
för projektägarna. Arbetet för att förenkla 
bidragsansökningsförfarandet måste 
intensifieras. Parlamentet påpekar att 
EU-finansieringen är underutnyttjad på 
detta område. 

Or. fr
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Ändringsförslag 51
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet menar att en del 
av lösningen ligger i ett helhjärtat 
engagemang från medlemsstaternas sida 
för att se till att projektägarna stöds på ett 
effektivt sätt och att medlemsstaterna 
tillsammans med kommissionen bör göra 
en insats för att stimulera lokala 
myndigheter att satsa på projekt som rör 
integrationen av romer och resandefolk.

Or. fr


