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2. palub komisjonil esitada 
seadusandlik ettepanek romade 
võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osalemise 
ning romavastasuse tõrjumise kohta, 
tuginedes põhjalikule mõjuhinnangule ja 
süsteemsetele konsultatsioonidele 
romadega, romasid toetavate ekspertide ja 
vabaühendustega riiklikul, piirkondlikul ja 
eelkõige rohujuure tasandil, samuti muude 
huvitatud sidusrühmadega, nagu Euroopa 
Nõukogu ja Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Amet; on seisukohal, et see ettepanek võiks 
põhineda Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 19 lõikel 2, mis on asjakohane 
meede romade etnilisel päritolul põhineva 
diskrimineerimise tõkestamiseks; palub 
komisjonil 2020. aasta järgse ettepaneku 
olulistes punktides arvesse võtta 
kogukonnasisest mitmekesisust, et kedagi 
ei jäetaks tähelepanuta, ning soovitab 
tungivalt kasutada 2020. aasta järgses ELi 
poliitikas ja aruteludes roma 
rahvarühmadele viitamisel roma 
üldnimetust; juhib tähelepanu sellele, et 
ELi 2020. aasta järgse romasid puudutava 
avaliku poliitika ettepanekus tuleks 
selgesõnaliselt välja tuua võrdõiguslik 
osalemine kõigis avaliku elu valdkondades 
ja poliitikas, samuti roma keel, kunst, 
kultuur, ajalugu ja keskkond, mis 
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lisanduksid neljale peamisele prioriteetsele 
valdkonnale (haridus, tööhõive, eluase ja 
tervishoid);

ettepanekus tuleks selgesõnaliselt välja 
tuua võrdõiguslik osalemine kõigis avaliku 
elu valdkondades ja poliitikas, samuti roma 
keel, kunst, kultuur, ajalugu ja keskkond, 
mis lisanduksid neljale peamisele 
prioriteetsele valdkonnale (haridus, 
tööhõive, eluase ja tervishoid);
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