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Ändringsförslag 1
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Skäl -A (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-A. I artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt anges 
att unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet ska beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

Or. en

Ändringsförslag 2
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Skäl -Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-Aa. Antagandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter är viktigt 
för att stärka de sociala rättigheterna för 
människor som tillhör marginaliserade 
grupper, såsom personer med romsk 
bakgrund.

Or. en

Ändringsförslag 3
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Skäl -Ab (nytt)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

-Ab. Kommissionens åtagande att 
utveckla en förstärkt strategisk EU-ram 
för romernas jämställdhet samt sociala 
och ekonomiska rättvisa och för att 
bekämpa antiziganism efter 2020 är 
mycket välkommet.

Or. en

Ändringsförslag 4
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Skäl -Ac (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-Ac. En oacceptabelt stor andel romer 
löper risk att drabbas av fattigdom 
(i genomsnitt 80 procent 2016)1a.
_________________
1a FRA (2016), Europeiska unionens 
andra undersökning av minoriteter och 
diskriminering: Romer

Or. en

Ändringsförslag 5
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. 43 procent av romerna har någon 
form av betald sysselsättning1. 63 procent 
av unga romer (16–24 år) varken arbetar 
eller studerar2. Den allt större andelen unga 
romer som varken arbetar eller studerar var 
ett område där läget förvärrades 2016 
jämfört med 20113.

A. Endast 43 procent av romerna (56 
procent av männen och 29 procent av 
kvinnorna) har någon form av betalt 
arbete1. Romerna ställs inför högre grad 
av arbetsintensitet, otrygga anställningar 
och arbetslöshet, saknar 
sysselsättningsnätverk och lider av 
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diskriminering i arbetet. 63 procent av 
unga romer i åldern 16–24 år varken 
arbetar eller studerar2 och när det gäller 
unga romska kvinnor uppgår siffran till 
72 procent 1b. Den allt större andelen unga 
romer som varken arbetar eller studerar var 
ett område där läget förvärrades 2016 
jämfört med 20113.

_________________ _________________
1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3. EU FRA 2019, 
Europeiska unionens andra undersökning 
av minoriteter och diskriminering: 
Romska kvinnor i nio EU-länder.
1b EU FRA 2019, Europeiska unionens 
andra undersökning av minoriteter och 
diskriminering: Romska kvinnor i nio 
EU-länder.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

Or. en

Ändringsförslag 6
Anne Sander

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. 43 procent av romerna har någon 
form av betald sysselsättning1. 63 procent 
av unga romer (16–24 år) varken arbetar 
eller studerar2. Den allt större andelen unga 
romer som varken arbetar eller studerar var 
ett område där läget förvärrades 2016 
jämfört med 20113.

A. 43 procent av romerna har någon 
form av betald sysselsättning1. 63 procent 
av unga romer (16–24 år) varken arbetar 
eller studerar2. Den allt större andelen unga 
romer som varken arbetar eller studerar var 
ett område där läget förvärrades 2016 
jämfört med 20113. Avhoppen från skolan 
bland romer har särskilt stor betydelse. 
En väsentlig andel av de romska 
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kvinnorna lever i en mycket utsatt 
situation. Romernas svårigheter har ökat 
under covid-19-krisen.

_________________ _________________
1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

Or. en

Ändringsförslag 7
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. 43 procent av romerna har någon 
form av betald sysselsättning1. 63 procent 
av unga romer (16–24 år) varken arbetar 
eller studerar2. Den allt större andelen unga 
romer som varken arbetar eller studerar var 
ett område där läget förvärrades 2016 
jämfört med 20113.

A. Romerna är Europas största 
etniska minoritet, varav ca 6 miljoner 
romer lever inom EU. Omkring 80 
procent av romerna lever under respektive 
lands gräns för fattigdomsrisk. 43 procent 
av romerna har någon form av betald 
sysselsättning1. 63 procent av unga romer 
(16–24 år) varken arbetar eller studerar2. 
Den allt större andelen unga romer som 
varken arbetar eller studerar var ett område 
där läget förvärrades 2016 jämfört med 
20113.

_________________ _________________
1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.
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3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

Or. en

Ändringsförslag 8
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. 43 procent av romerna har någon 
form av betald sysselsättning1. 63 procent 
av unga romer (16–24 år) varken arbetar 
eller studerar2. Den allt större andelen unga 
romer som varken arbetar eller studerar var 
ett område där läget förvärrades 2016 
jämfört med 20113.

A. 43 procent av romerna har någon 
form av betald sysselsättning1. 50 procent 
av romer i åldern 6–24 år går inte i skolan 
och 63 procent av unga romer (16–24 år) 
varken arbetar eller studerar2. Den allt 
större andelen unga romer som varken 
arbetar eller studerar var ett område där 
läget förvärrades 2016 jämfört med 20113.

_________________ _________________
1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

Or. en

Ändringsförslag 9
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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A. 43 procent av romerna har någon 
form av betald sysselsättning1. 63 procent 
av unga romer (16–24 år) varken arbetar 
eller studerar2. Den allt större andelen unga 
romer som varken arbetar eller studerar var 
ett område där läget förvärrades 2016 
jämfört med 20113.

A. 43 procent av romerna har någon 
form av betald sysselsättning1. 63 procent 
av unga romer (16–24 år) varken arbetar 
eller studerar2. Den allt större andelen unga 
romer som varken arbetar eller studerar var 
ett område där läget förvärrades 2016 
jämfört med 20113. Ett stort antal romska 
flickor påverkas eller tvingas till att gifta 
sig tidigt.

_________________ _________________
1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

1 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 3.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Report on the implementation of national 
Roma integration strategies – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS, SWD(2019) 
320 final, PART 1/2, s. 18.

Or. en

Ändringsförslag 10
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Aa. Den befintliga EU-ramen för 
nationella strategier för integrering av 
romer fram till 2020 behandlar i princip 
romer i EU som en homogen grupp, och 
det visas liten förståelse för lokala 
sammanhang och en begränsad förmåga 
att hantera etnisk och socioekonomisk 
mångfald bland romer liksom multipla 
identiteter och diskriminering på flera 
grunder1a.
_________________
1a Considering the Diversity of the Roma 
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population in a post-2020 EU-initiative 
for Roma equality and inclusion – Expert 
reports building on forward-looking 
aspects of the evaluation of the EU 
Framework for National Roma 
Integration Strategies, januari 2020.

Or. en

Ändringsförslag 11
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Michal Wiezik

Förslag till yttrande
Skäl Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Aa. Romerna kämpar för att hitta en 
stadig sysselsättning, eftersom de inte 
lever upp till arbetskrav på grund av deras 
ofta begränsade utsikter att utveckla sin 
kompetens och sina färdigheter.

Or. en

Ändringsförslag 12
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Ab (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ab. Jämställdhet mellan kvinnor och 
män och situationen för romska barn och 
ungdomar är två viktiga insatsområden 
för integrering och inkludering av romer, 
som har ägnats otillräcklig 
uppmärksamhet både på EU-nivå och 
medlemsstatsnivå2a.
_________________
2a Considering the Diversity of the Roma 
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population in a post-2020 EU-initiative 
for Roma equality and inclusion – Expert 
reports building on forward-looking 
aspects of the evaluation of the EU 
Framework for National Roma 
Integration Strategies, januari 2020, s. 16.

Or. en

Ändringsförslag 13
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Ac (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ac. Bestående socioekonomiska och 
hälsorelaterade skillnader samt olika 
former av diskriminering på flera 
grunder, däribland antiziganism och 
åldersdiskriminering, gör att äldre romer 
befinner sig i en särskilt utsatt position.

Or. en

Ändringsförslag 14
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Ad (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ad. Bekämpning av strukturell 
diskriminering av romer, som inbegriper 
de prioriterade områdena utbildning, 
sysselsättning, tillgång till hälso- och 
sjukvård samt bostäder, och en avsevärd 
förbättring av deras socioekonomiska 
status kräver ökat socialt och kulturellt 
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kapital i de romska 
befolkningsgruppernas miljöer och en 
långsiktig flerpartsstrategi för integrering 
av romer med aktivt deltagande av romer 
på alla stadier.

Or. en

Ändringsförslag 15
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Ae (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ae. Insamling av uppgifter om 
jämställdhet berör alla typer av 
disaggregerade data som används för att 
bedöma en jämförbar situation för 
specifika grupper som löper risk att 
drabbas av diskriminering, för att utforma 
offentlig politik som bidrar till att främja 
jämställdhet och bedöma dess 
genomförande, på grundval av fakta och 
inte bara antaganden. Insamling av 
sådana uppgifter (dvs. uppgifter om 
etniskt ursprung eller religion) kräver ett 
exklusivt samtycke från de personer som 
insamlingen av uppgifter rör och kan ofta 
vara kontroversiell. Det som är klart och 
tydligt förbjudet är rasprofilering eller 
etnisk profilering, där människor utan 
deras samtycke identifieras på grund av 
en tredje parts uppfattningar eller 
generaliseringar efter ras, etnicitet, 
religion eller nationellt ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 16
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
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Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Af (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Af. Tillgängliga uppgifter och 
undersökningar uppvisar mycket högre 
arbetslöshet och betydligt lägre 
inkomstnivåer för romer än för 
majoriteten av befolkningen eller andra 
missgynnade etniska minoritetsgrupper. 
Romerna möter liknande hinder som 
andra etniska minoritetsgrupper men mer 
intensivt, på grund av en ond cirkel av låg 
utbildning, låga kvalifikationer och 
utestängning från arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 17
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Ag (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ag. Personer som hör till 
minoritetsgrupper fortsätter att 
diskrimineras när de söker jobb, och till 
och med när de redan har jobb fortsätter 
de att möta orättvis behandling. Låga 
löner, brist på karriärutsikter, otrygga och 
svåra arbetsförhållanden, s.k. klibbiga 
golv och glastak, trakasserier och 
oegentliga uppsägningar är bara några 
exempel på hur detta yttrar sig. Etniska 
minoriteter är mer benägna att ha mindre 
tillgång till rättigheter och skydd när det 
gäller arbete. Etniskt ursprung tycks även 
spela roll för trakasserier på 
arbetsplatsen, och vara ett stort hinder för 
att göra karriär.
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Or. en

Ändringsförslag 18
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Ah (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ah. EU-Midis II3a visar att endast en 
av fyra romer i åldern 16 år eller äldre 
uppgav sig vara ”anställd” eller 
”egenföretagare” som huvudsaklig 
sysselsättning vid tidpunkten för 
undersökningen och att romska kvinnor 
uppgav mycket lägre sysselsättningsgrad 
än romska män – 16 procent jämfört med 
34 procent. Överlag visar undersökningen 
att 43 procent av romerna i åldern 20–
64 år var förvärvsarbetande, vilket var 
mycket lägre än EU-genomsnittet på 
70 procent (2015). Situationen för 
ungdomarna var dessutom betydligt 
värre: I genomsnitt hade 63 procent av 
romerna i åldern 16–24 år inget arbete 
eller några pågående studier vid 
tidpunkten för undersökningen, jämfört 
med EU-genomsnittet på 12 procent unga 
utan vare sig arbete eller studier i samma 
åldersgrupp. För denna åldersgrupp visar 
resultaten även en betydande klyfta 
mellan könen, där 72 procent av de unga 
romska kvinnorna var utan arbete eller 
pågående studier, jämfört med 55 procent 
av de unga romska männen och i stark 
kontrast till resten av befolkningen.
_________________
3a Europeiska kommissionen, EU-Midis 
II: Europeiska unionens andra 
undersökning av minoriteter och 
diskriminering, oktober 2018.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En tredjedel av de romska 
hushållen har inte kranvatten, endast strax 
över hälften har en vattentoalett eller en 
dusch, och 78 procent av romerna bor 
i överbefolkade bostäder4.

B. En tredjedel av de romska 
hushållen har inte kranvatten, endast strax 
över hälften har en vattentoalett eller en 
dusch, och 78 procent av romerna bor 
i överbefolkade bostäder4. En majoritet av 
de romska befolkningsgrupperna, särskilt 
i Central- och Östeuropa, lever i 
segregerade bosättningar och möts av 
geografisk segregering, och flera av dessa 
befolkningsgrupper utsätts 
i oproportionerlig grad för miljöförstöring 
och föroreningar till följd av soptippar 
och deponier, förorenade områden eller 
förorenande industrier4a.

_________________ _________________
4 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

4 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.
4a Europeiska miljökontorets rapport, 
2020: Pushed to the wastelands: 
Environmental racism against Roma 
communities in Central and Eastern 
Europe, s. 6.

Or. en

Ändringsförslag 20
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En tredjedel av de romska 
hushållen har inte kranvatten, endast strax 

B. Romska befolkningsgrupper är 
oerhört utsatta, de lever ofta i slumkvarter 
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över hälften har en vattentoalett eller en 
dusch, och 78 procent av romerna bor 
i överbefolkade bostäder4.

utestängda från samhället och under 
undermåliga förhållanden. En tredjedel av 
de romska hushållen har inte kranvatten, 
endast strax över hälften har en 
vattentoalett eller en dusch, och 78 procent 
av romerna bor i överbefolkade bostäder4.

_________________ _________________
4 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

4 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

Or. en

Ändringsförslag 21
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En tredjedel av de romska 
hushållen har inte kranvatten, endast strax 
över hälften har en vattentoalett eller en 
dusch, och 78 procent av romerna bor 
i överbefolkade bostäder4.

B. Romerna föds in i en extrem 
generationsfattigdom, en tredjedel av de 
romska hushållen har inte kranvatten, 
endast strax över hälften har en 
vattentoalett eller en dusch, och 78 procent 
av romerna bor i överbefolkade bostäder4.

_________________ _________________
4 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

4 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

Or. en

Ändringsförslag 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. En tredjedel av de romska B. En tredjedel av de romska 
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hushållen har inte kranvatten, endast strax 
över hälften har en vattentoalett eller en 
dusch, och 78 procent av romerna bor 
i överbefolkade bostäder4.

hushållen har inte kranvatten, endast strax 
över hälften har en vattentoalett eller en 
dusch, och 78 procent av romerna bodde 
i överbefolkade bostäder 20164

_________________ _________________
4 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

4 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

Or. en

Ändringsförslag 23
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Ba (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ba. EU-Midis II4a visar att 80 procent 
av romerna fortsatt lever under respektive 
lands gräns för fattigdomsrisk, att en av 
tio bor i en bostad som saknar elektricitet, 
samt att var fjärde rom (27 procent) och 
vart tredje romskt barn (30 procent) bor 
i ett hushåll där man upplevt hunger 
åtminstone en gång under den gångna 
månaden.
_________________
4a Europeiska kommissionen, EU-Midis 
II: Europeiska unionens andra 
undersökning av minoriteter och 
diskriminering, oktober 2018.

Or. en

Ändringsförslag 24
Romeo Franz

Förslag till yttrande
Skäl Ba (nytt)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ba. Europaparlamentet understryker 
att romska bosättningar ofta är belägna 
i områden med stor miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 25
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. 43 procent av romerna 
diskrimineras när de försöker köpa eller 
hyra en bostad och är inte tillräckligt 
medvetna om sina rättigheter när det gäller 
jämlikhet5.

C. Geografisk segregering är 
fortfarande en av de största 
utmaningarna på bostadsområdet. 
Betydande framsteg på området för 
subventionerat boende bör upprätthållas 
genom offentligt stöd och nödvändig 
lagstiftning5a. 43 procent av romerna 
diskrimineras när de försöker köpa eller 
hyra en bostad och är inte tillräckligt 
medvetna om sina rättigheter när det gäller 
jämlikhet5.

_________________ _________________
5 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

5 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.
5a Europeiska kommissionen, rapport om 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer, 
s. 8–9.

Or. en

Ändringsförslag 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. 43 procent av romerna 
diskrimineras när de försöker köpa eller 
hyra en bostad och är inte tillräckligt 
medvetna om sina rättigheter när det gäller 
jämlikhet5.

C. 43 procent av romerna 
diskrimineras när de försöker köpa eller 
hyra en bostad och är inte tillräckligt 
medvetna om sina rättigheter när det gäller 
jämlikhet5. Tillgängliga uppgifter och 
resultatindikatorer från representativa 
undersökningar från nio EU-
medlemsstater tyder på att 
bostadssituationen fortfarande till stor del 
var densamma mellan 2011 och 2016, 
med endast ett par förbättringar 
i tillgången till vatten och grundläggande 
faciliteter i vissa länder.

_________________ _________________
5 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

5 Europeiska kommissionen, 2019 Report 
on National Roma Integration Strategies: 
Key Conclusions, s. 6.

Or. en

Ändringsförslag 27
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. Romerna har varit en av de mest 
utsatta grupperna under 
covid-19-pandemin. De ekonomiska och 
sociala följderna av hälsokrisen hotar att 
slå som allra hårdast mot den romska 
befolkningen och fördjupa redan 
befintliga skillnader inom alla 
prioriterade områden för integrering av 
romer. Det förekommer också 
antiziganism i form av utpekande av 
romer som syndabockar och etnifiering av 
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covid-19-krisen6a.
_________________
6a Europeiska kommissionen: Overview of 
the impact of coronavirus measures on 
the marginalised Roma communities in 
the EU, maj 2020, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 28
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. Romernas levnadsförhållanden, 
deras utbildningsnivå och deras 
hälsostatus avgör deras sociala situation 
och arbetsmarknadssituation och tjänar 
ofta som förevändning för social 
utestängning och rasism. Allt detta 
hindrar deras möjligheter att bryta den 
onda cirkeln av fattigdom och därmed 
hävdandet av de mest grundläggande 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 29
Romeo Franz

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. Bristen på personhandlingar 
såsom personbevis och 
identitetshandlingar hindrar ofta romerna 
från att köpa eller hyra bostäder och från 
att få tillgång till väsentliga tjänster för 
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statligt stöd. Avsaknad av 
fastighetshandlingar utgör ett hinder för 
att få tillgång till offentliga tjänster såsom 
värme- och vattenförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 30
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. Jämställdhet mellan kvinnor och 
män måste säkerställas och främjas inom 
alla områden, bland annat när det gäller 
deltagande på arbetsmarknaden, 
anställningsvillkor, löner, 
kompetensutbildning, karriärbyte och 
avancemang.

Or. en

Ändringsförslag 31
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. Människor med olika etnicitet, 
däribland människor med romsk 
bakgrund, har tagit sin tillflykt till tiggeri. 
Tiggeri hindrar integrationen, försvagar 
den sociala tryggheten och hindrar unga 
från att slutföra sina studier.

Or. en

Ändringsförslag 32
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Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. Romska kvinnor och flickor 
befinner sig i en särskilt utsatt situation 
på grund av diskriminering på flera 
grunder, vilket leder till en hög grad av 
misslyckad skolgång och arbetslöshet.

Or. en

Ändringsförslag 33
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Skäl Cb (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Cb. Undermålig infrastruktur för 
transport och brist på offentliga 
administrativa organ och tjänster, framför 
allt utbildningsinstitutioner av hög 
kvalitet och hälso- och sjukvård, förvärrar 
regionala skillnader och gettobildning.

Or. en

Ändringsförslag 34
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Skäl Cb (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Cb. Romerna, och särskilt kvinnorna, 
har drabbats av oproportionerligt stora 
konsekvenser av covid-19-pandemin vad 
gäller tillgång till och tillhandahållande 
av stöd, varor och tjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Skäl Cc (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Cc. Romerna löper ökad risk att 
drabbas av covid-19 och är ytterst utsatta 
för risken att lida negativa konsekvenser 
av covid-19-krisen vad gäller tillgång till 
hälso- och sjukvård, utbildning, sociala 
förmåner, inbegripet 
arbetslöshetsersättning, och andra 
eventuella åtgärder som syftar till att 
motverka coronavirusets effekter.

Or. en

Ändringsförslag 36
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
romernas övergripande situation i EU har 
stagnerat, eftersom framstegen när det 
gäller bostäder, sysselsättning, utbildning 
och hälso- och sjukvård har varit mycket 
begränsade och på vissa områden till och 
med gått tillbaka, ofta på grund av 
bristande politisk vilja, trots 
EU:s ekonomiska välstånd, EU-ramen för 
nationella strategier för integrering av 
romer och de åtgärder inom ramen för 
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Sammanhållningsfonden som har införts 
under de senaste tio åren. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
föregå med gott exempel och införa en 
särskild politik för integrering av romer, 
för att göra det romska perspektivet till en 
del i alla skeden och på alla nivåer inom 
politik, program och projekt, framför allt 
återhämtningsplanen, den nya fleråriga 
budgetramen för 2021–2027, den 
europeiska gröna given, den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken, Fonden 
för en rättvis omställning, den nya 
kompetensagendan för Europa, 
EU:s digitala strategi samt SMF-strategin 
för ett hållbart och digitalt EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
förebygga diskriminering i EU:s politik 
överlag och att främja bekräftande 
handlingar. Parlamentet uppmanar även 
medlemsstaterna att följa denna 
inriktning och utveckla politik som 
hjälper till att aktivt integrera romerna i 
vårt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 37
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom, diskriminering och 
social utestängning, och vars 
grundläggande rättigheter, särskilt 
ekonomiska och sociala rättigheter, inte 
respekteras, vilket hindrar dem från att 
åtnjutas. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
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strategierna för integrering av romer. åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren med avseende på social 
delaktighet av romer. Parlamentet 
uppmanar lokala, regionala och nationella 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer och 
att stärka rollen för de nationella 
kontaktpunkterna i utformningen, 
anpassningen och utvecklingen av dessa 
strategier.

Or. en

Ändringsförslag 38
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är Europas största etniska 
minoritet och en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning, fortlöpande diskriminering 
och ojämlik tillgång till flera väsentliga 
tjänster, vilket inte enbart medför ett stort 
antal enskilda kränkningar av mänskliga 
rättigheter, utan även undergräver den 
sociala sammanhållningen och 
EU:s ekonomiska och sociala potential. 
Parlamentet beklagar att framstegen när det 
gäller bostäder, sysselsättning, utbildning 
och hälso- och sjukvård har varit 
begränsade, trots de åtgärder som har 
införts under de senaste tio åren. 
Parlamentet uppmanar lokala myndigheter 
och regeringar att prioritera genomförandet 
av de nationella strategierna för integrering 
av romer.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att de 
mätbara framstegen när det gäller 
bostäder, sysselsättning, utbildning och 
hälso- och sjukvård har varit begränsade, 
trots de åtgärder som har införts under de 
senaste tio åren. Parlamentet uppmanar 
lokala myndigheter och regeringar att 
prioritera genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer. 
Parlamentet betonar att det är viktigt att 
mäta framstegen och skapa ett tillförlitligt 
övervakningssystem med relevanta 
indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 40
Romeo Franz

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
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tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

tio åren. Parlamentet betonar att de 
ekonomiska konsekvenserna av 
covid-19-pandemin för utsatta romer är 
katastrofala, eftersom de ofta arbetar 
inom den informella sektorn och lämnas 
utan inkomst eller socialt stöd. 
Parlamentet uppmanar lokala myndigheter 
och regeringar att prioritera genomförandet 
av de nationella strategierna för integrering 
av romer.

Or. en

Ändringsförslag 41
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning, särskilt romska kvinnor. 
Parlamentet beklagar att framstegen när det 
gäller bostäder, sysselsättning, utbildning 
och hälso- och sjukvård har varit 
begränsade, trots de åtgärder som har 
införts under de senaste tio åren, till skada 
för unionens ekonomiska och sociala 
sammanhållning och minskade regionala 
skillnader. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

Or. en

Ändringsförslag 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning, och att de är offer för en 
särskild form av strukturell rasism, som 
kallas antiziganism. Parlamentet beklagar 
att framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

Or. en

Ändringsförslag 43
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom, social utestängning 
och strukturell diskriminering. 
Parlamentet beklagar att framstegen när det 
gäller bostäder, sysselsättning, utbildning 
och hälso- och sjukvård har varit 
begränsade, trots de åtgärder som har 
införts under de senaste tio åren. 
Parlamentet uppmanar lokala myndigheter 
och regeringar att prioritera genomförandet 
av de nationella strategierna för integrering 
av romer.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet noterar att 
arbetsmarknaderna snabbt förändras och 
att detta har lett till en försämrad 
ställning för de flesta romer utan 
kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 45
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

1. Europaparlamentet betonar att 
romerna är en av de minoritetsgrupper 
i Europa som konfronteras med den högsta 
graden av fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet beklagar att 
framstegen när det gäller bostäder, 
sysselsättning, utbildning och hälso- och 
sjukvård har varit begränsade, trots de 
åtgärder som har införts under de senaste 
tio åren. Parlamentet uppmanar lokala, 
regionala och nationella myndigheter att 
effektivt genomföra de nationella 
strategierna för integrering av romer.
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Or. en

Ändringsförslag 46
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
sin resolution av den 12 februari 2019 om 
behovet av en förstärkt strategisk EU-ram 
för nationella strategier för integrering av 
romer efter 2020 och kraftfullare åtgärder 
mot antiziganism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
föreslå och åta sig att genomföra en 
ambitiös, heltäckande och bindande 
strategisk EU-ram för romernas 
jämställdhet samt sociala och ekonomiska 
rättvisa och för att bekämpa antiziganism 
efter 2020, med konkreta gemensamma 
mål på EU-nivå och miniminormer som 
medlemsstaterna kan omsätta till 
nationella mål där landsspecifika 
förhållanden är relevanta på så sätt att 
dessa mål syftar till att nå mer än 
miniminormerna, och att säkerställa att 
diskriminering på flera grunder, 
jämställdhetsintegrering och ett 
barnperspektiv behandlas på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet noterar att 
samtidigt som många romer har 
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integrerats framgångsrikt på de 
föränderliga arbetsmarknaderna så 
insisterar en stor andel romer på att 
fortsätta leva i marginalerna av 
samhället, på grund av en önskan om att 
bevara den egna identiteten och 
traditionella värderingar. Parlamentet 
noterar att många romer inte uppfyller 
grundläggande administrativa krav och 
inte har något dokumenterat bevis på 
innehav av mark och fastigheter, och att 
det till följd av detta finns hela kvarter 
som officiellt inte existerar. Parlamentet 
noterar att många vuxna och barn 
fortsätter att vara administrativt osynliga 
med mycket begränsad tillgång till hälso- 
och sjukvård, utbildning och sociala 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 48
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa tydliga och 
bindande syften, åtgärder och mål för 
medlemsstaterna, en tydlig tidsplan och 
tydliga och bindande krav på framsteg 
samt resultatindikatorer och tillräckliga 
medel för dess genomförande av den 
kommande EU-ramen för nationella 
strategier för integrering av romer. 
Parlamentet uppmanar lokala 
myndigheter och regeringar att prioritera 
genomförandet av de nationella 
strategierna för integrering av romer.

Or. en
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Ändringsförslag 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att bryta den onda cirkeln av 
fattigdom för berörda romer genom att 
vidta effektiva riktade åtgärder från 
tidigast möjliga ålder, eftersom riktade 
åtgärder på alla utbildningsnivåer kan 
vara effektiva verktyg för att bekämpa 
fattigdom, och betonar behovet av att 
stärka övergångarna till högre 
utbildningsnivåer samt stödja dessa 
åtgärder genom sociala investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 50
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet efterlyser 
större uppmärksamhet mot de 
medlemsstater som har en ansenlig romsk 
befolkning och en historia av tämligen 
ineffektiva åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att övervaka 
och bättre stödja dessa medlemsstater och 
deras politik och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Förslag till yttrande
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Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa inkluderande jämställdhet för 
den romska befolkningen – med särskild 
uppmärksamhet på kvinnor och flickor 
samt personer med funktionsnedsättning 
som drabbas av diskriminering på flera 
grunder – på alla områden i livet.

Or. en

Ändringsförslag 52
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta rådets direktiv 
om genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning, COM/2008/0426 final, av den 
2 juli 2008.

Or. en

Ändringsförslag 53
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen och medlemsstaterna att 
inbegripa fattigdom, med särskild 
inriktning på barnfattigdom, social 
utestängning, antiziganism och icke-
diskriminering som sektorsövergripande 
dimensioner i de fyra centrala områdena 
för EU:s strategi för romer och de 
nationella strategierna för integrering av 
romer, för att säkerställa att jämställdhet, 
hållbara sysselsättningsmöjligheter, 
inklusive utbildning, bostäder av god 
kvalitet och lämplig hälso- och sjukvård 
bidrar till en övergripande förbättring av 
romernas välbefinnande, och att 
diskriminering på flera grunder, 
jämställdhetsintegrering och ett 
barnperspektiv behandlas på lämpligt sätt 
såväl i den strategiska EU-ramen som i de 
nationella strategierna för integrering av 
romer. Parlamentet uppmanar de lokala 
och regionala myndigheterna och 
regeringarna att prioritera ett antagande, 
en översyn och ett genomförande av de 
nationella strategierna för integrering av 
romer i enlighet med den strategiska 
EU-ramen för tiden efter 2020, för att 
garantera en stark koppling mellan dessa 
strategier och integreringspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 54
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en EU-ram för 
tiden efter 2020, som återspeglar rådande 
mångfald och multipla identiteter bland 
romer, integrerar jämställdhetsprincipen 
och har tonvikt på de romska barnen och 
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ungdomarna som nyckelfaktorer för en 
positiv förändring, samt inbegripa olika 
sektorer och parter i arbetet med 
nationella strategier för integrering, där 
romer aktivt tar del från 
integrationsåtgärdernas förberedande 
stadium till deras genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 55
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa deltagande 
på lika villkor av romska organisationer 
i det civila samhället, experter och 
medlemmar från lokalsamhällena, 
särskilt de som är verksamma på lokal 
och regional nivå i den politiska debatten 
och i beslutsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet erkänner att 
för att garantera den romska 
befolkningen sociala och ekonomiska 
rättigheter bör en mer omfattande strategi 
övervägas, som stärker det institutionella 
erkännandet av den romska minoriteten 
som en social aktör och ett effektivt och 
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organiserat deltagande av representativa 
organisationer för det romska civila 
samhället, för att möjliggöra ett 
meningsfullt deltagande i genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av den 
ekonomiska och sociala politiken. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga delaktighet av romer som en 
bindande gemensam kvalitetsstandard för 
den framtida strategiska EU-ramen och 
de nationella strategierna, och att 
finansiella och strukturella mekanismer 
ska säkerställa likvärdigt och kvalitativt 
deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 57
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet understryker 
att sysselsättning är den främsta vägen till 
social integrering, och därför måste 
etniska minoriteter ha möjlighet att fullt 
ut delta på arbetsmarknaden under det att 
principen om samma status och lika lön 
för lika arbete tillämpas på alla 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 58
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, 
Pierfrancesco Majorino

Förslag till yttrande
Punkt 1d (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
meddelande om riktlinjer och standarder 
för en diskrimineringsfri 
rekryteringspolicy för medlemsstater och 
arbetsgivare, som inbegriper 
rekommendationer om att anta 
jämställdhetsplaner på företagsnivå och 
i kollektivavtal på sektorsnivå, och att 
införa arbetsgrupper för mångfald på 
arbetsplatserna, bland annat för att 
motverka stereotyper, fördomar och 
negativa attityder, samt förebygga 
diskriminering i samband med 
rekrytering, befordran, lön och tillgång 
till utbildning. Parlamentet understryker 
att dessa handlingsplaner för jämlikhet 
även bör användas för att främja etnisk 
och kulturell mångfald på arbetsplatsen, 
utveckla interna bestämmelser mot 
rasism, relaterad diskriminering och 
trakasserier på arbetsplatsen, övervaka 
och granska rekrytering, utveckling och 
bevarande av arbetskraft genom 
jämlikhetsarbete för att identifiera direkt 
eller indirekt diskriminerande praxis och 
anta korrigerande åtgärder för att minska 
ojämlikheten inom varje område, samt i 
detta syfte samla in jämlikhetsdata 
beträffande standarder för personlig 
integritet och grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 59
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 1e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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1e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta en gemensam 
EU-ram för insamling och analys av 
tillförlitliga och jämförbara 
disaggregerade jämlikhetsdata, i syfte att 
motverka diskriminering, även på 
sysselsättningsområdet. Parlamentet 
tillägger att detta bör inbegripa 
arbetsmarknadsindikatorer för att mäta 
jämlikhet, bland annat migranters och 
minoritetsgruppers sysselsättningsstatus, 
under fullt beaktande av standarder för 
personlig integritet och grundläggande 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 60
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot 
diskriminering från arbetsgivarnas sida, 
anpassning av efterfrågan på arbetskraft till 
utbudet av arbetskraft samt det ökande 
antalet unga romer som inte deltar i 
utbildning.

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden – något som hindras av 
en hög andel avhopp från skolan och 
påverkar i synnerhet romska barn och 
ungdomar –, åtgärder mot diskriminering 
från arbetsgivarnas sida, anpassning av 
efterfrågan på arbetskraft till utbudet av 
arbetskraft samt det ökande antalet unga 
romer som inte deltar i utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 61
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze, 
Ivan Štefanec

Förslag till yttrande
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Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot 
diskriminering från arbetsgivarnas sida, 
anpassning av efterfrågan på arbetskraft till 
utbudet av arbetskraft samt det ökande 
antalet unga romer som inte deltar i 
utbildning.

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot negativa 
stereotyper som ofta utgör de största 
hindren när det gäller att hitta 
sysselsättning, åtgärder mot 
diskriminering från arbetsgivarnas sida, 
anpassning av efterfrågan på arbetskraft till 
utbudet av arbetskraft samt det ökande 
antalet unga romer som inte deltar i 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 62
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot 
diskriminering från arbetsgivarnas sida, 
anpassning av efterfrågan på arbetskraft 
till utbudet av arbetskraft samt det ökande 
antalet unga romer som inte deltar i 
utbildning.

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot 
diskriminering från arbetsgivarnas sida 
samt det ökande antalet unga romer som 
inte deltar i utbildning, med fokus på 
romska kvinnor och flickor samt sådana 
åtgärder som krävs för att avlägsna 
hinder på grund av traditionella 
könsroller.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot 
diskriminering från arbetsgivarnas sida, 
anpassning av efterfrågan på arbetskraft till 
utbudet av arbetskraft samt det ökande 
antalet unga romer som inte deltar i 
utbildning.

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot 
diskriminering från arbetsgivarnas sida, 
anpassning av efterfrågan på arbetskraft till 
utbudet av arbetskraft, åtgärder mot 
undermåliga arbetsvillkor och 
utnyttjande, samt det ökande antalet unga 
romer som inte deltar i utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 64
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot 
diskriminering från arbetsgivarnas sida, 
anpassning av efterfrågan på arbetskraft till 
utbudet av arbetskraft samt det ökande 
antalet unga romer som inte deltar i 
utbildning.

2. Europaparlamentet betonar att de 
viktigaste frågorna att ta itu med när det 
gäller romers sysselsättning är en effektiv 
övergång från utbildning till den öppna 
arbetsmarknaden, åtgärder mot olika 
former av odeklarerat arbete, 
diskriminering från arbetsgivarnas sida, 
anpassning av efterfrågan på arbetskraft till 
utbudet av arbetskraft samt det ökande 
antalet unga romer som inte deltar i 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 65
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Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att leva upp till sitt 
åtagande att anta en handlingsplan för att 
genomföra den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och införliva 
integrering av romer som en indikator 
i den sociala resultattavlan för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att inrikta sig på 
romer för att återspegla deras särskilda 
situation, garantera sysselsättning av god 
kvalitet, tillgång till anständigt arbete 
samt rimliga löner och arbetsvillkor, och 
säkerställa att system för socialt skydd och 
sociala tjänster är lämpliga, tillgängliga 
och nyttjade av potentiella mottagare, 
däribland allmän hälso- och sjukvård 
utan diskriminering, system för 
minimiinkomst och pensionsrättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet noterar att 
utbildning traditionellt sett har 
undervärderats inom de romska 
samhällena och att många romer har en 
djupt rotad skepticism mot formell 
utbildning. Parlamentet påpekar att på 
grund av bristande socialisering har 
många romska barn svårigheter i skolan. 
Parlamentet understryker att romska 
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flickor tvingas lämna skolan i förtid på 
grund av patriarkaliska traditioner. 
Parlamentet understryker att romska 
kvinnor och flickor i allmänhet är kraftigt 
diskriminerade inom sin egen 
befolkningsgrupp samt undervärderade.

Or. en

Ändringsförslag 67
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att främja tillgång till allmän 
utbildning, högre utbildning, 
lärlingsutbildning och yrkesutbildning för 
romer, i syfte att gynna deras ekonomiska 
och sociala integrering. Parlamentet 
framhåller att avbruten skolgång och 
avhopp från skolan i förtid hindrar unga 
romers utbildning liksom deras tillträde 
till arbetsmarknaden. Parlamentet 
betonar vikten av att romerna fullt ut 
åtnjuter utbildning av god kvalitet så att 
de förvärvar grundläggande kompetens, 
bland annat digitala färdigheter.

Or. en

Ändringsförslag 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påminner om 
att medlemsstaterna har vidtagit flera 
åtgärder för att främja skolgången för 
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romska barn, exempelvis gratis måltider 
och läroböcker i skolan samt ett utökat 
närvarokrav inom förskola och 
förskoleutbildning från en tidig ålder för 
alla barn, vilket är exempel på god praxis 
som bör upprätthållas.

Or. en

Ändringsförslag 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att sysselsättningsinitiativet för 
unga har ett uttryckligt fokus på unga 
romer, särskilt romska kvinnor, och 
åtföljs av effektiva aktiva åtgärder för att 
skapa genomslag genom romska och pro-
romska icke-statliga organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 70
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att uppmuntra ett ökat 
engagemang hos företagen, särskilt på 
lokal nivå, och att överväga stöd till 
utveckling av sociala företag för att skapa 
hållbara arbetsplatser för romer, med 
fokus på de romska kvinnorna.
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Or. en

Ändringsförslag 71
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att personer 
med romsk bakgrund som utövar sina 
rättigheter till rörlighet kan få tillgång till 
all nödvändig hälso- och sjukvård i den 
medlemsstat där de vistas, och att varken 
fattigdom eller vistelsestatus ska utgöra ett 
hinder för att få tillgång till de hälso- och 
sjukvårdstjänster samt sociala tjänster 
som behövs.

Or. en

Ändringsförslag 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att program för integrering, däribland 
de som omfattas av strukturfonderna, 
aktivt når ut till romerna, och att det 
uppsökande arbetet regelbundet 
övervakas under deltagande av romer och 
pro-romska icke-statliga organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 73
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Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att investera 
i arbetsövervakning och 
klagomålsmekanismer som är 
finansierade, tillgängliga och effektiva för 
alla arbetstagare, oavsett deras 
nationalitet eller vistelsestatus, för att 
skydda arbetstagare mot repressalier från 
arbetsgivaren och skadliga följder samt 
att stödja organisationer i det civila 
samhället genom att tillhandahålla 
information om deras rättigheter och sätt 
att utöva dem på.

Or. en

Ändringsförslag 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att EU:s budgetplanering kopplas nära 
samman med processen för integrering av 
romer på EU-nivå.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 3



AM\1206434SV.docx 45/100 PE652.565v01-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att EU:s budgetplanering kopplas nära 
samman med processen för integrering av 
romer på EU-nivå.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att EU:s budgetplanering kopplas nära 
samman med processen för integrering av 
romer på EU-nivå. Parlamentet 
understryker i detta syfte behovet av 
systematisk insamling av tillförlitliga data 
som delas upp efter kön och ålder för att 
utgöra underlag till behovs- och 
kontextanalyser och bidra till att fastställa 
mål och effektindikatorer för att 
säkerställa bästa möjliga resultat i form 
av en anpassning mellan behov och 
planering respektive budget, på både 
nationell nivå och EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att EU:s budgetplanering kopplas nära 
samman med processen för integrering av 
romer på EU-nivå.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att återhämtningsplanen och den nya 
fleråriga budgetramen för 2021–2027 
kopplas nära samman med EU-ramen för 
nationella strategier för integrering av 
romer, dess bindande mål och deras 
verkställighet genom de nationella 
strategierna för integrering av romer.

Or. en

Ändringsförslag 77
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att se till att 
nästa fleråriga budgetram underlättar 
synergieffekter mellan den övergripande 
EU-politik som är relevant för frågor som 
rör romer och den strategiska EU-ramen 
för tiden efter 2020, och att minskad 
fattigdom, integrering av romer och 
tillgång till hälso- och sjukvård behålls 
som tematiska prioriteringar för ESI-
fonderna samt kopplas till nationella 
strategier för fattigdomsminskning och 
handlingsplaner. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen och rådet 
att i ESF+ bemöta den ojämlika situation 
som romer ställs inför i hela EU, och 
påminner om sin resolution om förslaget 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning om Europeiska socialfonden+ 
(ESF+), som innehåller ett särskilt mål 
(viiia) om att bekämpa diskriminering och 
främja socioekonomisk integrering av 
marginaliserade grupper såsom romer.

Or. en

Ändringsförslag 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant utvärdera 
effektindikatorerna för integrering av 
romer under perioden 2014–2020 och att 
identifiera bästa praxis samt eventuella 
brister. Parlamentet påminner om att 
övervakningen av romernas integrering 
skulle förbättras på grundval av 
ESF:s investeringsprioritering 9 ii, de 
relevanta särskilda målen i ESF:s och 
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Erufs operativa program samt 
användningen av ESF:s gemensamma 
resultatindikator för deltagare liksom 
programspecifika indikatorer och mål.

Or. en

Ändringsförslag 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet 
rekommenderar kommissionen att 
underlätta utbytet av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna och att övervaka 
situationen för att kunna tillhandahålla 
regelbundna bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
göra företrädare för de romska 
befolkningsgrupperna, däribland 
ungdomar, delaktiga i samråds- och 
beslutsprocesser både på EU-nivå och 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 81
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet påminner om 
att lokala och nationella myndigheter, 
starka partnerskap och åtaganden från 
lokala aktörer såsom lokala kommuner 
och skolinspektioner, har avgörande 
betydelse för en hållbar integrering av 
romerna.

Or. en

Ändringsförslag 82
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse diskriminerande 
praxis.

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse diskriminerande 
praxis. Parlamentet påminner om att 
kommissionen inlett 
överträdelseförfaranden gentemot tre 
medlemsstater angående segregering av 
romska barn. Parlamentet anser att de 
senaste åren inte har uppvisat någon 
förbättring trots kommissionens 
ansträngningar. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att vidta ytterligare 
åtgärder och hänskjuta dessa ärenden till 
domstolen.

Or. en
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Ändringsförslag 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse diskriminerande 
praxis.

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer. Parlamentet beklagar djupt att en 
felaktig diagnos av särskilda 
utbildningsbehov hos romska barn 
fortfarande är gängse diskriminerande 
praxis, något som leder till att ett 
oproportionellt stort antal romska barn 
går i ”specialskolor”, vilket innebär att de 
skiljs från det allmänna skolsystemet och 
ofta får sämre utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse 
diskriminerande praxis.

4. Europaparlamentet understryker att 
det behövs ett engagemang från de berörda 
statliga myndigheterna att minska 
segregeringen av romska elever i skolorna.
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Or. en

Ändringsförslag 85
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse diskriminerande 
praxis.

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse diskriminerande 
praxis. Parlamentet konstaterar att många 
barn använder romani som sitt 
modersmål, och att detta språk måste ingå 
i utbildningsutbudet. 

Or. en

Ändringsförslag 86
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse diskriminerande 

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse diskriminerande 
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praxis. praxis. Parlamentet efterlyser större 
insatser för att öka romska barns 
deltagande i hela utbildningssystemet, 
från förskola till universitet och högskola.

Or. en

Ändringsförslag 87
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, 
Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna, eftersom romska 
barn ofta får undervisning i segregerade 
miljöer, medan en felaktig diagnos av 
särskilda utbildningsbehov hos romska 
barn fortfarande är gängse diskriminerande 
praxis.

4. Europaparlamentet understryker att 
det utan dröjsmål behövs ett djupt 
engagemang från de berörda statliga 
myndigheterna att minska segregeringen av 
romska elever i skolorna och säkerställa 
samma kvalitet och inkluderande 
allmänna utbildning för dem som för 
icke-romska elever, eftersom romska barn 
ofta får undervisning i segregerade miljöer, 
medan en felaktig diagnos av särskilda 
utbildningsbehov hos romska barn 
fortfarande är gängse diskriminerande 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 88
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga större tonvikt på 
unga i EU-ramen för romer 2021–2027, 
särskilt vad gäller övergången från 
utbildning till sysselsättning, och 
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säkerställa att medlemsstaterna gör 
ungdomssysselsättning till en prioritering 
i sina nationella strategier för integrering 
av romer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen och 
medlemsstaterna att se till att man 
i samband med genomförandet av 
ungdomsgarantiinitiativet under perioden 
2021–2027 överväger unga romer som 
mottagare, och att anta en ambitiös och 
inkluderande europeisk barngaranti som 
även tar hänsyn till deras rättigheter och 
behov. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
reformera det europeiska 
ungdomsgarantiinitiativet och 
ungdomssysselsättningsinitiativet, med 
särskild hänsyn till de mest 
marginaliserade, bland annat genom 
åtgärder som bättre riktade 
utbildningsprogram särskilt för 
marginaliserade grupper, specifik 
utbildning för offentliga 
arbetsförmedlingar om hur man når ut till 
och hanterar marginaliserade grupper, 
eller stärkta partnerskap med 
utbildningsinstitutioner och icke-statliga 
organisationer för att nå ut till romer och 
andra marginaliserade grupper.

Or. en

Ändringsförslag 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar att 
segregerade skolmiljöer motverkar social 
och ekonomisk integrering. Parlamentet 
påminner i detta syfte om relevanta beslut 
av Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna och de 
överträdelseförfaranden avseende 
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diskriminering av romer inom skolan som 
inletts mot tre medlemsstater, nämligen 
Tjeckien (2014), Slovakien (2015) och 
Ungern (2016). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera respektive 
korrigerande åtgärder och deras effekter 
för romska barn.

Or. en

Ändringsförslag 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet efterlyser en 
omarbetad gemensam jordbrukspolitik 
som skulle möjliggöra och främja 
innovativa former av jordbruksarbete, 
inbegripet sociala kooperativ för romska 
befolkningsgrupper, som även kunde 
spela en viktig roll när det gäller att skapa 
ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt 
livsmedelssystem, och bidra till att 
förverkliga målen för den europeiska 
gröna given. Parlamentet efterlyser 
främjande och utbyte av bästa praxis 
inom denna domän i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påminner om 
att romska lärare spelar en avgörande roll 
för desegregeringen inom utbildning och 
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att de bör vara en del av lösningen för 
geografiskt segregerade skolor, och 
betonar dessutom att det är av yttersta vikt 
att deras närvaro stärks i 
utbildningsinstitutioner så att de kan 
bidra till desegregeringsprocessen, 
minska analfabetismen och uppmuntra 
program för livslångt lärande och 
vuxenutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet 
rekommenderar starkt att romers 
utbildning och sysselsättning ska fortsätta 
genom ungdomsmentorer och medlare för 
att stödja övergången från utbildning till 
arbetsmarknad. Parlamentet understryker 
behovet av att mer uttryckligt göra romer 
(ungdomar och kvinnor) föremål för aktiv 
arbetsmarknadspolitik, inbegripet 
ungdomsgarantin, och systematiskt 
övervaka och bekämpa diskriminering 
vad gäller tillträde till arbetsmarknaden 
och på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 93
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utveckla samordnade strategier för att 
integrera romska barn i samhället. 
Parlamentet efterlyser i detta hänseende 
ett skyndsamt antagande av den 
europeiska barngarantin i ESF+ med 
öronmärkta resurser på 20 miljarder euro 
för att stödja arbetet med att hjälpa en hel 
generation ut ur fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet understryker 
att hinder för hälso- och sjukvårdstjänster 
och brist på grundläggande 
hälsomedvetenhet bidrar till den utbredda 
segregeringen av romska elever 
i skolorna. Parlamentet konstaterar att 
därutöver utgör den utbredda 
antiziganismen i de samhällen som 
romerna lever i, de strukturella nackdelar 
som de möter inom förskoleverksamhet 
och social utestängning bakomliggande 
orsaker till segregerade skolor och 
diskriminering av romska barn, som leder 
till en ond cirkel av arbetslöshet och 
fattigdom. Parlamentet anser att man 
därför måste ta itu med dessa 
bakomliggande orsaker, samtidigt som det 
är ytterst viktigt att öka medvetenheten.

Or. en

Ändringsförslag 95
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Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet välkomnar 
den insats som vissa medlemsstater har 
gjort genom att de antagit 
lagstiftningsverktyg för att säkra 
överensstämmelse mellan kvalitet och 
jämlikhet inom utbildning, samtidigt som 
de har infört inkluderande utbildning. 
Parlamentet konstaterar att syftet med 
dessa åtgärder är att i så stor utsträckning 
som möjligt integrera romska barn och 
alla andra missgynnade grupper 
i utbildningssystemet, från 
förskoleverksamhet till gymnasiet, vilket 
är en förutsättning för den personliga 
utvecklingen och karriären.

Or. en

Ändringsförslag 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet understryker 
vikten av att föräldrar är delaktiga i skol- 
och utbildningsverksamhet samt vikten av 
att öka deras medvetenhet vad gäller 
betydelsen av förskoleutbildning, 
inskrivning av barnen och närvaro 
i skolan. Parlamentet beklagar att trots 
betydelsen av och fördelarna med 
förskoleutbildning för den fortsatta 
utbildningsvägen ställs romska barn 
fortfarande inför en begränsad tillgång 
till förskoleutbildning och omsorg i vissa 
medlemsstater jämfört med majoriteten av 
befolkningen, vilket leder till påfallande 
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skillnader i de romska barnens 
övergripande deltagande 
i förskoleverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 4d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4d. Europaparlamentet beklagar att 
resultaten för utbildning och 
sysselsättning visar att EU och dess 
medlemsstater är långt ifrån att uppnå de 
mål som fastställs i EU-ramen för 
integrering av romer, särskilt när det 
gäller specifika och kritiska indikatorer 
såsom andelen unga som hoppar av 
skolan, vilka är förbundna med en 
begränsad tillgång till inkluderande 
utbildning på grundskole- och 
gymnasienivå1a, otillräcklig studie- och 
yrkesvägledning och brist på stödåtgärder.
_________________
1a Andelen romer i förhållande till 
majoriteten av befolkningen inom 
förskoleutbildning var 34 procent i 
Tjecken (jämfört med 86 procent för den 
allmänna befolkningen), 42 procent i 
Polen (jämfört med 94 procent för den 
allmänna befolkningen) och 34 procent 
i Slovakien (jämfört med 77 procent för 
den allmänna befolkningen). Källa: 
Europaparlamentets utredningstjänst – 
Romska befolkningsgrupper i Slovakien, 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 98
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 4e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4e. Europaparlamentet påminner om 
att den allmänna opinionen om romska 
medlare och stödprogram för hälso- och 
sjukvård är positiv, till exempel vad gäller 
att underlätta tillgång till hälso- och 
sjukvårdstjänster, förbättra romernas 
hygien- och sanitetsvanor, eller tillgodose 
specifika hälsobehov hos romska kvinnor. 
Parlamentet understryker att romska 
hälsomedlarprogram i Bulgarien, 
Rumänien och Slovakien har stärkts av 
sina respektive regeringar och att 
utvärderingar av dem visar på positiva 
förändringar, dvs. minskat 
diskriminerande beteende hos vårdgivare 
och färre andra hinder som står i vägen 
för tillgång till hälso- och sjukvård utöver 
utbildningsverksamhet som är inriktad på 
olika befolkningsgrupper. Parlamentet 
understryker dock att utvärderingen av 
sådana program visar att det finns ett 
behov av att gå vidare till nya och mer 
effektiva strategier, från romska medlare 
till institutionella reformer för att 
motverka institutionell diskriminering i ett 
hela system1b.
_________________
1b A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion (en metautvärdering av 
insatser för integrering av romer), 
Gemensamma forskningscentrumet, 2019, 
Europeiska unionens publikationsbyrå.

Or. en

Ändringsförslag 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
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Punkt 4f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4f. Europaparlamentet 
rekommenderar starkt att romers 
utbildning och sysselsättning ska fortsätta 
genom ungdomsmentorer och medlare för 
att stödja övergången från utbildning till 
arbetsmarknad. Parlamentet understryker 
behovet av att mer uttryckligt göra romer, 
både ungdomar och kvinnor, föremål för 
aktiv arbetsmarknadspolitik, inbegripet 
ungdomsgarantin, och systematiskt 
övervaka och bekämpa diskriminering 
vad gäller tillträde till arbetsmarknaden 
och på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 100
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, och jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling eller praktik som 
inbegriper IT- och språkutbildning. 
Parlamentet understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 
främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande.

5. Europaparlamentet betonar vikten 
av att genomföra de nationella 
strategierna för integrering av romer 
utifrån ett inkluderande 
helhetsperspektiv, med deltagande av 
lokala och regionala myndigheter, det 
civila samhället och ekonomiska partner. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att i partnerskap med de behöriga 
regionala och lokala myndigheterna 
genomföra en sysselsättnings- och 
socialpolitik som är inriktad på romer och 
övervakar deras resultat. Parlamentet 
uppmanar dem dessutom att göra egenmakt 
för romska arbetssökande till en 
prioritering för offentliga 
arbetsförmedlingar och arbetsgivare, och 
jämsides med detta erbjuda stöd i samband 
med arbetsförmedling i form av 
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yrkesutbildning eller praktik som 
inbegriper IT- och språkutbildning, bland 
annat genom att främja 
entreprenörsfärdigheter. Parlamentet 
understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 
främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande, 
särskilt romska kvinnor. Parlamentet 
betonar att en fullständig integrering av 
romer på arbetsmarknaden skulle ge 
upphov till betydande ekonomiska 
fördelar, och att alla dessa ekonomiska 
och finansiella konsekvenser som är 
kopplade till integrering av romerna kan 
gynna större öppenhet gentemot den 
romska befolkningen i samhället och 
därmed stärka den sociala 
sammanhållningen.

Or. en

Ändringsförslag 101
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, och jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling eller praktik som 
inbegriper IT- och språkutbildning. 
Parlamentet understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, att anta åtgärder för att 
övervinna stereotyper och antiziganism på 
arbetsmarknaden, att jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling, utbildning och 
omskolning särskilt för omställningen till 
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främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande.

en grön ekonomi och övergången till 
digital teknik, och att stödja inledande 
arbetslivserfarenheter, arbetsplatsförlagd 
utbildning och praktik som inbegriper IT- 
och språkutbildning. Parlamentet 
understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 
främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
främja användning av EaSI-programmets 
gren för mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap för att uttryckligen 
inrikta sig på romer och förbättra deras 
tillgång till mikrofinansiering, och 
uppmanar medlemsstaterna att ge romska 
entreprenörer (små och medelstora) 
tillgång till finansiering genom tekniskt 
bistånd, ekonomiskt stöd och tillträde till 
marknadsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, och jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling eller praktik som 
inbegriper IT- och språkutbildning. 
Parlamentet understryker de offentliga 

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en socialpolitik 
som är inriktad på romer och övervakar 
deras resultat.
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arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 
främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 103
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, och jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling eller praktik som 
inbegriper IT- och språkutbildning. 
Parlamentet understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 
främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, och jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling eller praktik som 
inbegriper IT- och språkutbildning. 
Parlamentet understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 
främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat, samtidigt som man inte utesluter 
andra samhällsgrupper i liknande 
situationer. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, och jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling eller praktik som 
inbegriper IT- och språkutbildning. 
Parlamentet understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 
främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 105
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, och jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling eller praktik som 

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att de 
behöriga regionala och lokala 
myndigheterna genomför en 
sysselsättnings- och socialpolitik som är 
inriktad på romer och övervakar deras 
resultat. Parlamentet uppmanar dem 
dessutom att göra egenmakt för romska 
arbetssökande till en prioritering för 
offentliga arbetsförmedlingar och 
arbetsgivare, och jämsides med detta 
erbjuda stöd i samband med 
arbetsförmedling eller praktik inom de 



PE652.565v01-00 64/100 AM\1206434SV.docx

SV

inbegriper IT- och språkutbildning. 
Parlamentet understryker de offentliga 
arbetsförmedlingarnas viktiga uppgift att 
främja romers sysselsättning inom den 
offentliga förvaltningen och nå ut till 
missgynnade romska arbetssökande.

kreativa sektorerna, IT- och 
språkutbildning. Parlamentet understryker 
de offentliga arbetsförmedlingarnas viktiga 
uppgift att främja romers sysselsättning 
inom den offentliga förvaltningen och nå ut 
till missgynnade romska arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att 
yrkesutbildning fortfarande inte är 
tillräckligt erkänt som en prioritering och 
en lösning som erbjuder ett sätt att 
mobilisera och skapa möjligheter för 
unga romer och garantera deras 
ekonomiska oberoende. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att 
uppmuntra ett ökat engagemang hos 
företagen, särskilt på lokal nivå, och att 
överväga stöd till utveckling av sociala 
företag för att skapa hållbara 
arbetsplatser för romer.

Or. en

Ändringsförslag 107
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att inkludera 
den romska befolkningen i ramen för den 
uppdaterade kompetensagendan för 
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Europa och att uppmuntra nationella 
offentliga myndigheter att se till att 
yrkesutbildningssystem som är riktade 
mot romer återspeglar deras specifika 
situation samt de ökade kraven på 
arbetsmarknaden inom denna sektor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att främja kompetensutveckling hos den 
romska befolkningen genom 
yrkesutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att 
yrkesutbildning fortfarande inte är 
tillräckligt erkänt som en prioritering och 
en lösning som erbjuder ett sätt att 
mobilisera och skapa möjligheter för 
unga romer och garantera deras 
ekonomiska oberoende. Parlamentet 
betonar att de program som fungerar bäst 
är de som tillhandahåller riktad 
yrkesutbildning med lämpligt stöd på 
lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 109
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker 
att romerna ofta har osäkra arbetsvillkor 
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eller atypiska anställningsförhållanden. 
Parlamentet anser bestämt att det nya 
europeiska instrumentet för tillfälligt stöd 
för att minska risken för arbetslöshet i en 
krissituation (SURE) bör riktas mot de 
mest utsatta i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
anställningsförhållandena för romer 
genom att vidta olika åtgärder, bland 
annat arbetsmarknadsåtgärder, och 
främja den sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 111
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, 
Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta utbyte av 
bästa praxis mellan medlemsstaterna och 
att bevaka utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 112
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Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet anser att 
romerna hör till dem som drabbats 
hårdast av covid-19-pandemin och främst 
dess ekonomiska konsekvenser i Europa. 
Parlamentet betonar att EU måste 
fokusera på medborgarnas akuta behov, 
och att det är absolut nödvändigt att 
snabbt och på lämpligt sätt reagera på de 
problem som uppstår för att stärka 
sammanhållningen, öka förtroendet för 
EU-institutionerna och även omsätta de 
europeiska värdena i praktiken, framför 
allt solidaritet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att stödja familjer genom 
varaktiga livsmedelsprodukter, 
desinfektionsmedel och informationsblad 
om viruset.

Or. en

Ändringsförslag 113
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att harmonisera 
EU-lagstiftningen med FN:s rättsliga ram 
om människans rätt till vatten och utöka 
tillämpningsområdet för vattenrelaterade 
direktiv så att de även inbegriper problem 
med tillgänglighet till vattenförsörjning 
och tjänster till rimliga priser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla indikatorer och 
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övervakningsmekanismer för social 
rättvisa när det gäller tillgång till vatten 
och sanitet i medlemsstaterna, att ge 
EU:s byrå för grundläggande rättigheter i 
uppdrag att göra en årlig insamling av 
data och att öronmärka medel för att få 
bukt med den begränsade tillgången till 
vatten- och sanitetförsörjningstjänster för 
socialt utestängda grupper och grupper 
som diskrimineras på grund av sin 
etnicitet.

Or. en

Ändringsförslag 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet noterar att i 
takt med att Europas medborgare blir allt 
äldre så uppstår det brist på 
yrkesarbetare, och därför bör unga romer 
inte ses som en börda, utan som en 
möjlighet och potentiell framtida 
arbetskraft.

Or. en

Ändringsförslag 115
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, 
Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att göra sitt yttersta för 
att den allmänna opinionen ska bli 
medveten om vikten av att integrera 
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romerna.

Or. en

Ändringsförslag 116
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta brådskande 
lagar som uttryckligen erkänner 
människans rätt till vatten och sanitet och 
säkerställa att alla människor har tillgång 
till säkert dricksvatten och sanitet, att se 
till att informella bostadsförhållanden 
inte hindrar människor från att åtnjuta 
rätten till säkert dricksvatten och sanitet, 
att anta och anslå budgetar för att ansluta 
romska bosättningar till de offentliga 
dricksvatten- och avloppssystemen, samt 
att säkerställa att det finns lämpliga 
dricksvatten- och sanitetssystem 
tillgängliga i romska kvarter och 
bosättningar.

Or. en

Ändringsförslag 117
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 5d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5d. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att de som bor 
i informella bostäder skyddas mot att bli 
vräkta och att få sina hem rivna, såvida de 
inte erbjuds alternativa, standardmässiga 
bostäder i en desegregerad omgivning 
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med tillgång till offentliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 118
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 5e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5e. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att minimera effekterna 
av covid-19-pandemin för romer som 
lever under omänskliga förhållanden 
i överbefolkade boendeområden, genom 
att legalisera informella romska 
bosättningar, investera i infrastruktur och 
förbättrade bostäder inom nyligen 
legaliserade informella bosättningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta, 
alternativt tillhandahålla permanenta, 
anständiga, överkomliga och miljömässigt 
säkra bostäder som inte är segregerade 
för romer som för närvarande lever 
i informella bosättningar.

Or. en

Ändringsförslag 119
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 5f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5f. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att under 
covid-19-krisen anta åtgärder för att 
motverka brist på vatten, lämplig sanitet, 
elektricitet och välbehövd infrastruktur 
i fattiga romska samhällen, att fullt ut 
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göra romska bosättningar integrerade 
i desinfektionsåtgärder, att förbjuda att 
grundläggande nyttotjänster dras in 
under pandemin, att överväga att 
subventionera konsumtionskostnader för 
de mest utsatta och dem som har förlorat 
sina inkomster, eller att frysa betalningar 
fram till dess att perioden för 
återhämtningsplanen är över, och att ge 
ekonomiskt stöd till ensamstående 
föräldrar/ensamstående mödrar för 
barnomsorg, hyra och andra 
hushållsutgifter, för att mildra den 
ekonomiska påfrestningen, särskilt mot 
bakgrund av förlorade arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 120
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 5g (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5g. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att inga romer 
lämnas på efterkälken under 
covid-19-krisen, genom att stödja romska 
arbetstagare, särskilt kvinnor och 
ensamstående föräldrar, och genom att 
integrera särskilda bestämmelser och 
indikatorer för romer i genomförandet av 
europeiska instrument för tillfälligt stöd 
(Sure och Fead).

Or. en

Ändringsförslag 121
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet.

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet och att ett 
ineffektivt genomförande av direktivet om 
likabehandling oavsett ras och direktivet 
om likabehandling i arbetslivet på 
nationell nivå kostar EU 224–305 
miljarder euro i förlorad BNP och 88–110 
euro i förlorade skatteintäkter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
noggrant övervaka efterlevnaden av dem 
och uppmanar medlemsstaterna att sätta 
stopp för strukturell diskriminering när 
det gäller tillgång till sysselsättning och 
på arbetsplatsen, att främja positiva vägar 
för mångfald, att tillhandahålla 
utbildning som syftar till att bekämpa 
diskriminering för offentliga 
arbetsförmedlingar, arbetsgivare och 
anställda, samt att utfärda sanktioner mot 
diskriminering.

_________________ _________________
6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

Or. en

Ändringsförslag 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 6. Europaparlamentet påminner om att 
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direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet.

direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet. Parlamentet 
uttrycker sin djupa oro över att 
medlemsstaterna fortsätter att kränka 
romernas rätt till en bostad, vilka ofta 
lever i segregerade bosättningar som 
karakteriseras av undermåliga 
levnadsvillkor, som inkluderar avsaknad 
av allmännyttiga inrättningar, bristande 
sanitet, exponering för miljöfaror, och en 
fullständig brist på offentliga tjänster, 
däribland utbildning, hälso- och sjukvård, 
sysselsättningsmöjligheter, vägar och 
transportförbindelser, vilket leder till 
äventyrad hälsa, djupgående fattigdom 
och social utestängning bland romer.

_________________ _________________
6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

Or. en

Ändringsförslag 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet.

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet. Parlamentet 
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understryker att bristfällig tillgång till 
bostäder och allmännyttiga inrättningar 
får negativ inverkan på utbildning-, 
sysselsättnings- och hälsoresultaten och 
även inverkar negativt på den 
övergripande sociala integreringen.

_________________ _________________
6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

Or. en

Ändringsförslag 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet.

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet. Parlamentet 
understryker att bristfällig tillgång till 
bostäder och allmännyttiga inrättningar 
får negativ inverkan på utbildning-, 
sysselsättnings- och hälsoresultaten och 
även inverkar negativt på den sociala 
integreringen.

_________________ _________________
6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

Or. en
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Ändringsförslag 125
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet.

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet. Parlamentet 
uppmanar rådet att häva blockeringen av 
förhandlingar om det övergripande 
antidiskrimineringsdirektivet, eftersom det 
är en förutsättning för att skapa jämlikhet 
i EU.

_________________ _________________
6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

Or. en

Ändringsförslag 126
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 

6. Europaparlamentet påminner om att 
direktivet om likabehandling oavsett ras6 
ger skydd och garantier för likabehandling 
i fråga om tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster, 
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inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet.

inklusive bostäder, vilket i första hand 
ingår i de nationella och regionala 
myndigheternas behörighet. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att 
säkerställa ett korrekt och effektivt 
införlivande och lämpligt genomförande 
av ett sådant direktiv.

_________________ _________________
6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

6 Artikel 3.1 h i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
(EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

Or. en

Ändringsförslag 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att det 
är viktigt att redan från början göra 
romerna delaktiga i processen när det 
gäller riktade bostadsinsatser. 
Parlamentet föreslår att bostadspolitiken 
bör bygga på tanken med 
kostnadsfördelning eller mottagarbidrag 
för bostäder och inrättningar, inom 
ramen för vilket romska mottagare skulle 
kunna organisera sig för att utveckla sina 
egna initiativ och delta i planeringen av 
sina bosättningar1c.
_________________
1c A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion (en metautvärdering av 
insatser för integrering av romer), 
Gemensamma forskningscentrumet, 2019, 
Europeiska unionens publikationsbyrå.

Or. en
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Ändringsförslag 128
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta.

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att göra 
bostadssegregering olaglig i enlighet med 
den internationella konventionen om 
avskaffandet av alla former av 
rasdiskriminering, motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, 
förhindra, förbjuda och avskaffa 
tvångsavhysningar samt tillhandahålla 
tillräckligt många lämpliga lägerplatser för 
romer som inte är bofasta. Parlamentet 
anser att man mer kraftfullt bör förhindra 
tvångsavhysningar genom tjänster såsom 
social rådgivning, skuldförvaltning och 
medling samt aktiv analys av hushåll eller 
områden med högre risk, och att inga 
avhysningar bör äga rum utan att man 
erbjuder en ersättande standardbostad till 
överkomligt pris i en desegregerad 
omgivning med tillgång till offentliga 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
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stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta.

stödmottagare i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av bostadsprojekt, förhindra 
tvångsavhysningar samt tillhandahålla 
tillräckligt många lämpliga lägerplatser för 
romer som inte är bofasta. Parlamentet 
betonar det akuta behovet av offentliga 
investeringar i detta hänseende, även på 
grund av farorna med covid-19-
pandemin, och uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att använda den 
planerade Fonden för en rättvis 
omställning till att förbättra romernas 
bostads-, hälso- och 
sysselsättningssituation.

Or. en

Ändringsförslag 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta.

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta. 
Parlamentet anser att det är centralt att 
hitta lösningar på problemet med 
avhysningar genom att engagera olika 
institutioner, samtidigt som åtgärder för 
att ta itu med bostadsfrågan för romer bör 
integreras i mer omfattande nationell 
verksamhet och lagstiftningsinitiativ som 
är inriktade på subventionerat boende 
eller stödprogram.

Or. en
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Ändringsförslag 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta.

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering.

Or. en

Ändringsförslag 132
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta.

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta. 
Parlamentet påpekar att geografisk 
isolering och bostadssegregering håller 
medlemmar av etniska minoriteter borta 
från anständigt arbete, oavsett vilka 
kvalifikationer de har.

Or. en



PE652.565v01-00 80/100 AM\1206434SV.docx

SV

Ändringsförslag 133
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta.

7. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att motverka rumslig 
segregering och engagera romska 
stödmottagare i utformningen och 
genomförandet av bostadsprojekt, minska 
och förhindra tvångsavhysningar, ta itu 
med problemet med hemlöshet samt 
tillhandahålla tillräckligt många lämpliga 
lägerplatser för romer som inte är bofasta.

Or. en

Ändringsförslag 134
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa integrering av politik för att 
motverka antiziganism i alla dess former 
och att erkänna miljödiskriminering som 
en särskild manifestation av antiziganism. 
Parlamentet anser att miljörättvisa måste 
integreras som ett fristående område 
i ramen för perioden efter 2020 och bör 
omfatta de olika formerna av 
miljödiskriminering, såsom problemet 
med tvångsavhysningar till förorenade 
eller kontaminerade områden, systematisk 
förvägran av ekosystemtjänster samt den 
hälsorisk som är förknippad med en dålig 
miljö.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta upp territoriella 
skillnader, bostadssegregering och de 
omfattande och mångahanda formerna av 
nackdelar i planeringen, styrningen och 
genomförandet av åtgärder för att 
integrera romer, eftersom territoriella 
strategier kan vara relevanta i 
planeringen och genomförandet av 
åtgärder för social integrering.

Or. en

Ändringsförslag 136
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka sina 
ansträngningar för att ge tillgång till 
säkert dricksvatten och sanitet och 
genomföra rätten till en rimlig 
levnadsstandard samt rätten till en 
hälsosam miljö, med särskild 
uppmärksamhet på de mest utsatta 
grupperna bland romer, till exempel barn, 
kvinnor och äldre.

Or. en
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Ändringsförslag 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
direktivet om likabehandling oavsett ras1e 
att utse ett särskilt organ för främjande av 
likabehandling av alla personer utan 
åtskillnad på grund av ras eller etniskt 
ursprung, samtidigt som de bör fördöma 
diskriminering i samband med uthyrning 
av bostäder eller jobbansökningar.
_________________
1e Artikel 13 i rådets direktiv 2000/43/EG 
av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung, 
EGT L 180, 19.7.2000, s. 22–26.

Or. en

Ändringsförslag 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
direktivet om likabehandling oavsett ras 7a 
att utse ett särskilt organ för främjande av 
likabehandling av alla personer utan 
åtskillnad på grund av ras eller etniskt 
ursprung, samtidigt som de bör fördöma 
diskriminering i samband med uthyrning 
av bostäder eller jobbansökningar.
_________________
7a Artikel 13 i rådets direktiv 2000/43/EG 
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av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung, 
EGT L 180, 19.7.2000, s. 22–26.

Or. en

Ändringsförslag 139
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inrikta sig på politik 
som hjälper människor som fastnat 
i tiggeri, däribland personer med romsk 
bakgrund, att hitta vanliga jobb av god 
kvalitet, med särskild inriktning på att 
hjälpa ungdomar att gå ut skolan.

Or. en

Ändringsförslag 140
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta itu med problemen 
med bostäder och hemlöshet, genom att 
utveckla kapaciteten för och främja en 
icke-diskriminerande tillgång till 
subventionerat boende.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att stödja framgångsrika 
projekt såsom mikrolån till romska 
familjer för att förbättra deras 
levnadsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 142
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Förslag till yttrande
Punkt 7c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet belyser de 
lovande strategier som innehåller initiativ 
som syftar till att sätta bostäderna i 
främsta rum för att förebygga och 
motverka hemlöshet och bostäder i 
segregerade områden, och uppmanar 
medlemsstaterna att överväga att övergå 
från en trappmodell för tillhandahållande 
av tjänster till bostadsinriktade tjänster, 
samt att komplettera tillhandahållande av 
bostäder med åtföljande stöd som 
kombinerar sysselsättning, utbildning, 
hälsa och samhällsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
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Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar det 
EU-mervärde som uppstår genom 
upprättandet av en nära koppling mellan 
den europeiska planeringsterminen, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) 
under programperioden 2014–2020 samt 
de nationella strategierna för integrering 
av romer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att 
offentligt redovisa den andel av deras 
nationella budgetar som öronmärks för 
detta ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 144
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar det 
EU-mervärde som uppstår genom 
upprättandet av en nära koppling mellan 
den europeiska planeringsterminen, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) under 
programperioden 2014–2020 samt de 
nationella strategierna för integrering av 
romer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att 
offentligt redovisa den andel av deras 
nationella budgetar som öronmärks för 
detta ändamål.

8. Europaparlamentet anser att det 
EU-mervärde som uppstår sätts på spel, 
trots att det finns en koppling mellan den 
europeiska planeringsterminen, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) under 
programperioden 2014–2020 samt de 
nationella strategierna för integrering av 
romer, eftersom ESI-fonderna inte når ut 
till de mest missgynnade, i synnerhet 
romerna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att aktivt nå ut till de 
romska befolkningsgrupperna med sin 
politik och sina program. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna 
att göra detta och offentligt redovisa den 
andel av deras nationella budgetar som 
öronmärks för detta ändamål.
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Or. en

Ändringsförslag 145
Loucas Fourlas

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar det 
EU-mervärde som uppstår genom 
upprättandet av en nära koppling mellan 
den europeiska planeringsterminen, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) under 
programperioden 2014–2020 samt de 
nationella strategierna för integrering av 
romer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att 
offentligt redovisa den andel av deras 
nationella budgetar som öronmärks för 
detta ändamål.

8. Europaparlamentet välkomnar det 
EU-mervärde som uppstår genom 
upprättandet av en nära koppling mellan 
den europeiska planeringsterminen, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) under 
programperioden 2014–2020 samt de 
nationella strategierna för integrering av 
romer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att 
offentligt redovisa den andel av deras 
nationella budgetar som öronmärks för 
detta ändamål och även offentliggöra 
förteckningen över finansierade projekt.

Or. en

Ändringsförslag 146
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar det 
EU-mervärde som uppstår genom 
upprättandet av en nära koppling mellan 
den europeiska planeringsterminen, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) 
under programperioden 2014–2020 samt 
de nationella strategierna för integrering av 
romer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att 

8. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att göra ytterligare 
insatser för att anpassa den europeiska 
planeringsterminen, ESF+ och alla 
EU-fonder för perioden 2021–2027 till de 
nationella strategierna för integrering av 
romer och den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att 
offentligt redovisa den andel av deras 
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offentligt redovisa den andel av deras 
nationella budgetar som öronmärks för 
detta ändamål.

nationella budgetar som öronmärks för 
detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet noterar att 
frågan om behandlingen av romer har 
tilldragit sig politisk uppmärksamhet i EU 
först efter deras migration till Västeuropa 
och att detta migrationsflöde har 
förstärkts efter Bulgariens och 
Rumäniens anslutning. Parlamentet 
beklagar att denna migration har lett till 
allt större hemlöshet på gatorna, 
aggressivt tiggeri och ”tillfälliga” 
bostäder på lägerplatser i utkanten av 
städerna.

Or. en

Ändringsförslag 148
Loucas Fourlas

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att dessa förändringar utmynnar 
i specifika projekt till romernas förmån på 
ort och ställe8.

medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att dessa förändringar utmynnar 
i specifika projekt till romernas förmån på 
ort och ställe,8 oavsett regionkategori. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
övervaka genomförandet av strategierna 
vid regelbundna möten med 
medlemsstaterna och offentliggöra 
rapporter om fördelning av medel i denna 
riktning.

_________________ _________________
7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320.

7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

Or. en

Ändringsförslag 149
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 9
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att dessa förändringar utmynnar 
i specifika projekt till romernas förmån på 
ort och ställe8.

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att dessa förändringar utmynnar 
i specifika projekt till romernas förmån på 
ort och ställe8, och att undersöka 
orsakerna till den låga nyttjandegraden 
i vissa medlemsstater, även i enlighet med 
revisionsrättens rekommendationer till 
medlemsstaterna och kommissionen i dess 
särskilda rapport nr 14/20167a.

_________________ _________________
7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320.

7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320.
7a Europeiska revisionsrätten, EU:s 
politiska initiativ och ekonomiska stöd till 
integrering av romer: stora framsteg har 
gjorts under det senaste årtiondet men det 
krävs ytterligare ansträngningar på fältet, 
2016.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
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Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

Or. en

Ändringsförslag 150
Guido Reil, Mara Bizzotto

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att dessa förändringar 
utmynnar i specifika projekt till romernas 
förmån på ort och ställe8.

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem.

_________________ _________________
7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320.

7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting 
the EU Roma Framework: Assessing the 
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European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

Or. en

Ändringsförslag 151
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att dessa förändringar 
utmynnar i specifika projekt till romernas 
förmån på ort och ställe8.

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
genomföra program och politiska ramar 
som är långsiktiga, storskaliga och 
ambitiösa både ur ett mål- och 
integreringsperspektiv8.

_________________ _________________
7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320.

7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320.
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8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

Or. en

Ändringsförslag 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till integrering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att dessa förändringar utmynnar 
i specifika projekt till romernas förmån på 
ort och ställe8.

9. Europaparlamentet konstaterar att 
särskilda finansieringsprioriteringar för 
romer infördes i förordningen om 
gemensamma bestämmelser7 och att 
landspecifika rekommendationer med 
anknytning till inkludering av romer blev 
ett krav för beviljande av medel för att 
främja dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
säkerställa att dessa förändringar utmynnar 
i specifika projekt till romernas förmån på 
ort och ställe8.

_________________ _________________
7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 

7 Bilaga XI om förhandsvillkor, del I: 
Tematiska förhandsvillkor, 
investeringsprioritering 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden, EUT L 347, 
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20.12.2013, s. 320. 20.12.2013, s. 320.
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Open Society Institute, juni 2017, 
s. 17.

Or. en

Ändringsförslag 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utarbeta 
mentorprogram, tertiär utbildning och 
ledarakademier och att främja lokal 
frigörelse för unga ledare som fungerar 
som integrationsaktörer, samt romska 
icke-statliga organisationer på 
gräsrotsnivå i stället för internationella 
icke-statliga organisationer som stöder 
romer. Parlamentet kräver att det inrättas 
ett effektivt system för övervakning av 
EU:s medel. Parlamentet påminner om att 
det inte bara behövs tydliga riktmärken 
för minskad segregation och lösningar för 
geografisk segregation, utan att det även 
krävs att grundläggande förändringar 
först får verkan inom den offentliga 
utbildningen. Parlamentet insisterar 
vidare på att de nationella läroplanerna 
bör ändras så att man uppnår en hög nivå 
av solidaritet. Parlamentet betonar att 
strukturella förändringar är viktiga, till 
exempel en sänkning av förskoleåldern, 
och att man i syfte att förhindra 
segregeringen av elever i grundskolan bör 
utveckla moderna, integrerade, lokala 
skolor och tilldela dem extra resurser för 
att omvandla dem till modellskolor. 
Parlamentet understryker att det behövs 
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lämplig infrastruktur för att göra dessa 
institutioner tillgängliga för alla 
studenter, även icke-romer. Parlamentet 
framhåller att företagen skulle få 
kompetent arbetskraft om man inför 
varvad yrkesutbildning av god kvalitet och 
uppmuntrar karriärutveckling för romska 
studenter.

Or. en

Ändringsförslag 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar vikten 
av utvärderingsmetoder för kontrafaktisk 
inverkan, för att minska gapet mellan 
politiska ramar och genomförande på 
fältet. Parlamentet påminner om att 
revisionsrätten 2016 konstaterade att 
övervakningen och bedömningen av hur 
de nationella strategierna utvecklades var 
en stor utmaning för alla besökta 
medlemsstaterna1f. Parlamentet påminner 
om att en kritisk begränsning för vissa 
insatser är gapet mellan ambitionen och 
kapaciteten för den struktur som finns för 
att uppnå resultat, på grund av avsaknad 
av databaserad planering, otillräcklig 
budgetering och uppkomst av nya 
oförutsedda behov.
_________________
1f Europeiska revisionsrätten, Särskild 
rapport: EU:s politiska initiativ och 
ekonomiska stöd till integrering av romer: 
stora framsteg har gjorts under det 
senaste årtiondet men det krävs ytterligare 
ansträngningar på fältet, 2016, s. 32. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SV.pdf
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Or. en

Ändringsförslag 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet beklagar den 
svaga kopplingen mellan tillgängliga 
finansieringsverktyg och strategiska 
planer och mål som rör socioekonomisk 
utveckling och integrering av romer. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att införa effektiva övervaknings- och 
tillsynsmekanismer för att se till att de 
anslagna medlen används på rätt sätt och 
inte missbrukas.

Or. en

Ändringsförslag 156
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stärka oberoendet, 
resurserna, mandatet och befogenheterna 
för sina nationella organ för främjande 
av likabehandling för att motverka 
diskriminering av romer, däribland 
institutionell diskriminering, genom att 
genomföra kommissionens 
rekommendation om standarder för organ 
för främjande av likabehandling.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet anser att 
integrering fortfarande är relevant, 
eftersom enbart riktade åtgärder inte kan 
vara tillräckligt effektiva, och att det 
därför krävs ytterligare integrering av den 
romska aspekten i politiska åtgärder både 
på EU-nivå och nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet konstaterar att 
överföring av insatser från ett land till ett 
annat inte är en mekanisk process, för 
även om målen, arbetsmetoderna och 
verktygen kan vara överförbara, så måste 
strategier och processer anpassas till 
lokala förhållanden och villkor som kan 
avse institutionell kapacitet, stöd från 
olika aktörer eller lokala sammanhang. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna och kommissionen att på 
lämpligt sätt använda sig av 
utvärderingsmetoderna för kontrafaktisk 
inverkan och jämföra och förklara de 
olika medlemsstaternas resultat.

Or. en

Ändringsförslag 159
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Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utvärdera konsekvenserna av 
covid-19-pandemin för de romska 
befolkningsgruppernas situation och att 
vidta effektiva åtgärder med hjälp av 
EU-medel för att svara mot de 
utmaningar som framkommer, eftersom 
den nya strategiska ramen bör vara 
förenlig med den nuvarande situationen, i 
syfte att förhindra ökad fattigdom och 
utestängning av befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 160
Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att öka insatserna 
inom data och forskning för att bättre 
identifiera och förstå problemet med 
diskriminering på flera grunder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bevaka de mångfasetterade aspekterna av 
fattigdom och social utestängning för 
romska befolkningsgrupper under 
användning av den kombinerade 
indikatorn för personer som löper risk för 
fattigdom eller social utestängning inom 
Eurostat.

Or. en
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Ändringsförslag 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 9c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9c. Europaparlamentet beklagar den 
svaga kopplingen mellan tillgängliga 
finansieringsverktyg och strategiska 
planer och mål som rör socioekonomisk 
utveckling och integrering av romer. 
Parlamentet påminner om att enstaka, 
kortfristiga och enspårigt riktade insatser 
har små utsikter att bli framgångsrika, 
särskilt när behoven är flerdimensionella 
och kräver integrerade insatser. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att införa mer effektiva övervaknings- och 
tillsynsmekanismer, ta större hänsyn till 
kriterier som är specifika för romer och 
uttryckligen men inte uteslutande rikta in 
sig på romer1g, för att se till att de 
anslagna medlen används på rätt sätt och 
inte missbrukas. Parlamentet betonar att 
det är särskilt viktigt med övervakning för 
att förutse och motverka potentiella risker 
för ett framgångsrikt genomförande av 
insatserna, och att det stöder ytterligare 
evidensbaserade politiska initiativ och 
mer effektiv målinriktning och 
resursfördelning.
_________________
1g Europeiska revisionsrätten, Särskild 
rapport: EU:s politiska initiativ och 
ekonomiska stöd till integrering av romer: 
stora framsteg har gjorts under det 
senaste årtiondet men det krävs ytterligare 
ansträngningar på fältet, 2016, s. 74. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SV.pdf

Or. en

Ändringsförslag 162
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 9d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9d. Europaparlamentet påminner om 
att revisionsrätten 2016 konstaterade att 
ESI-fonderna fördelades mellan 
medlemsstaterna enligt indikatorer som 
inte var specifikt relaterade till den 
romska befolkningsgruppen, som total 
befolkning, arbetslöshet eller BNP, samt 
ansåg att dessa indikatorer inte var det 
lämpligaste sättet att fastställa hur stor 
EU-finansiering som varje medlemsstat 
ska få till integrering av romer1h.
_________________
1h Europeiska revisionsrätten, Särskild 
rapport: EU:s politiska initiativ och 
ekonomiska stöd till integrering av romer: 
stora framsteg har gjorts under det 
senaste årtiondet men det krävs ytterligare 
ansträngningar på fältet, 2016, s. 42. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SV.pdf 

Or. en

Ändringsförslag 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 9e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9e. Europaparlamentet understryker 
att effekterna av covid-19-utbrottet 
drabbar de mest nödlidande som allra 
hårdast i hela EU, vilket inbegripet 
romska befolkningsgrupper. Parlamentet 
beklagar att romska befolkningsgrupper 
diskrimineras och marginaliseras ännu 
mer på grund av covid-19-pandemin. 
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Parlamentet beklagar att 
covid-19-utbrottet kan leda till 
nedskärningar i nästa fleråriga 
budgetram för 2021–2027, inverka 
negativt på organisationer i det civila 
samhället som för romernas talan och 
därigenom påverka hur väl man når ut till 
de romska befolkningsgrupperna.

Or. en

Ändringsförslag 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Förslag till yttrande
Punkt 9f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa innovativa, 
genomslagsinriktade och databaserade 
metoder som en direkt ingång till nästa 
generations program (2021–2027 
InvestEU-programmet och ESF+-
programmet) och strategier (främst 
strategin för romernas jämlikhet och 
integrering).

Or. en


