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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota esittämään 
romaniväestön tasa-arvoa, osallisuutta ja 
osallistumista sekä romanivastaisuuden 
torjuntaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen, joka laaditaan 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin 
perusteella ja kuullen järjestelmällisesti 
romaneja, romaniasiantuntijoita ja 
romanien etuja ajavia asiantuntijoita sekä 
kansallisia, alueellisia ja erityisesti 
ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjä ja 
muita asiaankuuluvia sidosryhmiä, kuten 
Euroopan neuvostoa ja Euroopan unionin 
perusoikeusvirastoa; katsoo, että tämä 
ehdotuksen perustana voisi olla Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
19 artiklan 2 kohta, sillä se koskee 
tarvittavia toimia romanien etniseen 
alkuperään perustuvan syrjinnän 
torjumiseksi; kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon yhteisön sisäisen 
heterogeenisyyden vuoden 2020 jälkeisen 
ajan kattavan ehdotuksen painopistealoilla 
ja varmistamaan, ettei ketään unohdeta, ja 
suosittaa vahvasti käsitteen ”romaniväestö” 
käyttämistä viitattaessa romaniryhmiin 
vuoden 2020 jälkeisen ajan kattavissa EU:n 
toimintapolitiikoissa ja keskusteluissa; 
toteaa, että vuoden 2020 jälkeisen ajan 
kattavassa romaniväestöä koskevassa 
ehdotuksessa olisi neljän ensisijaisen 
kohteen (koulutuksen, työllisyyden, 
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asumisen ja terveydenhuollon) lisäksi 
erikseen mainittava romanien tasavertainen 
osallistuminen julkisen elämän eri osa-
aloille ja politiikkaan sekä romanien kieli, 
taiteet, kulttuuri ja historia;
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