
AM\850898RO.doc PE454.511v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

2010/2276(INI)

16.12.2010

AMENDAMENTELE
1 - 97

Proiect de aviz
Kinga Göncz
(PE452.812v01-00)

Strategia UE pentru integrarea romilor
(COM(2010)0133 – C7-xxxx – 2010/2276(INI))



PE454.511v01-00 2/43 AM\850898RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\850898RO.doc 3/43 PE454.511v01-00

RO

Amendamentul 1
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. întrucât „Deceniul de incluziune a 
romilor” a fost lansat în 2005 pentru a 
combate discriminarea şi pentru a 
îmbunătăţi situaţia economică şi socială a 
romilor; întrucât semnatarii Declaraţiei 
Deceniului – Bulgaria, Croaţia, Ungaria, 
Muntenegru, Republica Cehă, România, 
Serbia, Slovacia şi Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei – şi-au luat 
angajamentul de a face eforturi pentru 
eliminarea discriminării şi pentru eradica 
diferenţele inacceptabile dintre romi şi 
restul societăţii;

Or. fr

Amendamentul 2
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul -1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. întrucât există încă disparităţi 
economice şi sociale între diferitele 
regiuni ale Uniunii Europene şi întrucât o 
proporţie semnificativă a comunităţii 
rome trăieşte în regiuni care sunt printre 
cele mai puţin avansate regiuni din punct 
de vedere economic şi social din Uniune;

Or. fr
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Amendamentul 3
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. reaminteşte provocările cu care 
romii, în special femeile şi fetele, se 
confruntă în termeni de sărăcie extremă, 
discriminare şi excluziune, ceea ce are ca 
rezultat lipsa accesului la nivele 
superioare de educaţie, locuri de muncă şi 
servicii sociale;

Or. en

Amendamentul 4
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte responsabilitatea specială a 
Comisiei în promovarea unei strategii-
cadru a UE privind populaţia rroma 
pentru planurile naţionale de integrare; 

1. consideră că o colaborare mai strânsă 
între liderii romi, autorităţile locale şi 
organismele UE este esenţială pentru a 
stabili principalele provocări şi soluţii cu 
care se confruntă atât UE, cât şi statele 
membre în ceea ce priveşte incluziunea 
socio-economică a populaţiei rome;

Or. en

Amendamentul 5
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte responsabilitatea specială a 
Comisiei în promovarea unei strategii-
cadru a UE privind populaţia rroma 

eliminat
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pentru planurile naţionale de integrare;

Or. de

Amendamentul 6
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte responsabilitatea specială a 
Comisiei în promovarea unei strategii-
cadru a UE privind populaţia rroma
pentru planurile naţionale de integrare;

1. reaminteşte responsabilitatea specială a 
Comisiei în promovarea unei strategii a UE 
privind integrarea romilor;

Or. en

Amendamentul 7
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte responsabilitatea specială a 
Comisiei în promovarea unei strategii-
cadru a UE privind populaţia rroma pentru 
planurile naţionale de integrare;

1. reaminteşte responsabilitatea specială a 
Comisiei în promovarea unei strategii-
cadru a UE privind populaţia rroma pentru 
planurile naţionale de integrare, dar şi 
faptul că schimbările decisive trebuie să 
aibă loc la nivel local;

Or. de

Amendamentul 8
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia şi statele membre să 
mobilizeze strategiile şi instrumentele UE 
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existente pentru a asigura integrarea 
socio-economică a romilor, pentru a 
elabora şi pune în aplicare toate politicile 
corespunzătoare prin luarea în 
considerare, acolo unde este cazul, a 
Principiilor de bază comune privind 
integrarea romilor;

Or. en

Amendamentul 9
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită un angajament real, pentru 
asigurarea bunei utilizări a fondurilor 
destinate rromilor şi a progreselor în viaţa 
acestora, din partea Comisiei şi a statelor 
membre, de lansare a unor programe mai 
bine ţintite, complexe şi flexibile, pe 
perioade mai lungi şi suprafeţe mai 
semnificative, de eradicare a sărăciei 
rurale şi suburbane şi de realizare a unei 
sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi;

2. solicită un angajament real, pentru 
asigurarea bunei utilizări a fondurilor 
destinate rromilor şi a progreselor în viaţa 
acestora, din partea Comisiei şi a statelor 
membre, de utilizare a fondurilor şi 
programelor existente într-un mod optim 
pentru a asigura participarea la 
programele şcolare, pentru a evita 
abandonul şcolar, pentru a implica 
populaţia romă în reformele sustenabile 
pentru integrare, pentru a implica statele 
membre în încurajarea păstrării culturii şi 
identităţii culturii romilor prin 
monitorizarea atentă a efectelor obţinute 
în urma cheltuirii fondurilor;

Or. en

Amendamentul 10
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită un angajament real, pentru
asigurarea bunei utilizări a fondurilor 
destinate rromilor şi a progreselor în viaţa 

2. solicită un angajament real, pentru
îmbunătăţirea situaţiei romilor, din partea 
Comisiei şi a statelor membre, de lansare a 
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acestora, din partea Comisiei şi a statelor 
membre, de lansare a unor programe mai
bine ţintite, complexe şi flexibile, pe
perioade mai lungi şi suprafeţe mai 
semnificative, de eradicare a sărăciei rurale 
şi suburbane şi de realizare a unei 
sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi;

unor programe bine ţintite şi flexibile, 
elaborate să aibă perioade mai lungi şi 
suprafeţe mai semnificative, de eradicare a 
sărăciei rurale şi suburbane şi de realizare a 
unei sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi, 
în cazul în care acest lucru este posibil şi 
acceptat de majoritatea celor afectaţi;
subliniază, cu toate acestea, că acest 
proces presupune, de asemenea, luarea de 
măsuri din partea comunităţii rome 
pentru a asigura faptul că problematica 
integrării romilor este abordată în mod 
egal de ambele părţi;

Or. de

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită un angajament real, pentru 
asigurarea bunei utilizări a fondurilor 
destinate rromilor şi a progreselor în viaţa 
acestora, din partea Comisiei şi a statelor 
membre, de lansare a unor programe mai 
bine ţintite, complexe şi flexibile, pe 
perioade mai lungi şi suprafeţe mai 
semnificative, de eradicare a sărăciei rurale 
şi suburbane şi de realizare a unei 
sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi;

2. solicită un angajament real, pentru 
asigurarea bunei utilizări a fondurilor 
destinate rromilor şi a progreselor în viaţa 
acestora, din partea Comisiei şi a statelor 
membre, de lansare a unor programe mai 
bine ţintite, complexe şi flexibile, cu 
accent pe microregiunile cele mai 
dezavantajate, în contextul lor geografic, 
socio-economic şi cultural, de eradicare a 
sărăciei rurale şi suburbane şi de realizare a 
unei sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi;

Or. en

Amendamentul 12
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită un angajament real, pentru 
asigurarea bunei utilizări a fondurilor 
destinate rromilor şi a progreselor în viaţa 
acestora, din partea Comisiei şi a statelor 
membre, de lansare a unor programe mai 
bine ţintite, complexe şi flexibile, pe 
perioade mai lungi şi suprafeţe mai 
semnificative, de eradicare a sărăciei rurale 
şi suburbane şi de realizare a unei 
sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi;

2. solicită un angajament real, pentru 
asigurarea bunei utilizări a fondurilor 
destinate rromilor, ale căror obiective 
exacte ar trebui declarate şi specificate, şi 
a progreselor în viaţa acestora, din partea 
Comisiei şi a statelor membre, de lansare a 
unor programe mai bine ţintite, complexe 
şi flexibile, pe perioade mai lungi şi 
suprafeţe mai semnificative, de eradicare a 
sărăciei rurale şi suburbane şi de realizare a 
unei sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi;

Or. it

Amendamentul 13
Karima Delli, Marije Cornelissen, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită un angajament real, pentru 
asigurarea bunei utilizări a fondurilor 
destinate rromilor şi a progreselor în viaţa 
acestora, din partea Comisiei şi a statelor 
membre, de lansare a unor programe mai 
bine ţintite, complexe şi flexibile, pe 
perioade mai lungi şi suprafeţe mai 
semnificative, de eradicare a sărăciei rurale 
şi suburbane şi de realizare a unei 
sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi;

2. solicită un angajament real, pentru 
asigurarea bunei şi eficientei utilizări a 
fondurilor destinate rromilor şi a 
progreselor în viaţa acestora, din partea 
Comisiei şi a statelor membre, de lansare a 
unor programe mai bine ţintite, complexe 
şi flexibile, pe perioade mai lungi şi 
suprafeţe mai semnificative, de eradicare a 
sărăciei rurale şi suburbane şi de realizare a 
unei sustenabilităţi, cu accent special pe 
îmbunătăţirea condiţiilor locative şi 
desegregarea cartierelor locuite de rromi;

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei şi statelor membre să 
abordeze nevoile specifice ale femeilor şi 
fetelor rome prin aplicarea unei 
perspective de gen în toate politicile 
privind integrarea romilor, precum şi să 
ofere protecţie în special subgrupurilor 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 15
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită monitorizarea situaţiei socio-
economice a rromilor (mai ales educaţia, 
sănătatea, condiţiile de trai şi de muncă) şi 
invită organizaţiile internaţionale să 
includă aceste subiecte în monitorizările 
generale întreprinse, în vederea stabilirii
unor obiective specifice;

3. solicită angajamentul statelor membre 
de a furniza informaţii privind situaţia 
socio-economică a rromilor (mai ales 
educaţia, sănătatea, condiţiile de trai şi de 
muncă) şi invită Comisia Europeană şi 
organizaţiile internaţionale să analizeze
aceste subiecte, în vederea stabilirii unei 
strategii concrete şi fiabile pentru 
integrarea romilor;

Or. en

Amendamentul 16
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită monitorizarea situaţiei socio-
economice a rromilor (mai ales educaţia, 
sănătatea, condiţiile de trai şi de muncă) şi 
invită organizaţiile internaţionale să 
includă aceste subiecte în monitorizările 
generale întreprinse, în vederea stabilirii 

3. solicită monitorizarea situaţiei socio-
economice a rromilor (mai ales educaţia, 
sănătatea, condiţiile de trai şi de muncă) şi 
invită organizaţiile internaţionale (spre 
exemplu, OIM şi OCDE) să includă aceste 
subiecte în monitorizările generale 
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unor obiective specifice; întreprinse, în vederea stabilirii unor 
obiective specifice privind, spre exemplu, 
procentul comunităţii rome cu studii 
primare şi liceale finalizate, cu locuri de 
muncă în administraţia publică şi cu 
reprezentare în diferite sectoare ale vieţii 
sociale şi politice;

Or. en

Amendamentul 17
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită monitorizarea situaţiei socio-
economice a rromilor (mai ales educaţia, 
sănătatea, condiţiile de trai şi de muncă) şi 
invită organizaţiile internaţionale să 
includă aceste subiecte în monitorizările 
generale întreprinse, în vederea stabilirii 
unor obiective specifice;

3. solicită monitorizarea situaţiei socio-
economice a rromilor (mai ales educaţia, 
sănătatea, condiţiile de trai şi de muncă) şi 
a dorinţelor lor de schimbare şi invită 
organizaţiile internaţionale să includă 
aceste subiecte în monitorizările generale 
întreprinse, în vederea stabilirii unor 
obiective specifice;

Or. de

Amendamentul 18
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită autorităţilor locale, liderilor 
romi şi societăţii civile (romi şi non-romi) 
să furnizeze informaţii de bază şi să 
elaboreze propuneri privind strategia 
pentru integrarea romilor;

Or. en
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Amendamentul 19
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. îndeamnă cu fermitate organismele 
UE să implice mai mult nivelul naţional, 
prin intermediul autorităţilor locale şi 
regionale, al reprezentanţilor romi şi al 
societăţii civile, în consultări şi în 
mecanismul decizional pentru a elabora o 
strategie viitoare care poate avea beneficii 
pentru toate părţile implicate;

Or. en

Amendamentul 20
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să verifice şi să 
evalueze punerea în aplicare şi
transpunerea în legislaţia naţională a 
Directivei privind libera circulaţie din 
2004 în toate statele membre şi, acolo 
unde este cazul, să iniţieze procedura de 
încălcare a dreptului UE;

Or. en

Amendamentul 21
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să ia măsuri 
concrete pentru a informa cetăţenii 
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privind situaţia istorică şi actuală a 
romilor folosind, printre alte materiale, 
rapoartele Agenţiei pentru Drepturile 
Fundamentale (FRA) drept sursă în acest 
scop;

Or. en

Amendamentul 22
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să permită 
accesul copiilor fără documente de 
identitate în şcoli şi să le ofere acestora 
cursuri pregătitoare gratuite;

Or. de

Amendamentul 23
Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoscând că majoritatea romilor 
lucrează în locuri de muncă nedeclarate 
şi având în vedere necesitatea de a 
asigura sustenabilitatea sistemelor de 
securitate socială, invită statele membre, 
în cooperare cu partenerii sociali, să 
combată eficient acest fenomen, printre 
altele, prin oferirea de stimulente romilor 
pentru înscrierea în sisteme de securitate 
socială;

Or. el
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Amendamentul 24
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită guvernele statelor membre să 
încurajeze romii să meargă la şcoală, cel 
puţin de la vârsta minimă obligatorie 
stabilită de ţara în care îşi au reşedinţa;
constată că romii nu ar trebui separaţi în 
şcoli sau clase speciale, având în vedere 
faptul că acest lucru va afecta integrarea 
lor deplină în societate;

Or. bg

Amendamentul 25
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia să asigure faptul că 
zonele în care se stabilesc romii 
beneficiază cel puţin de condiţii adecvate 
precum apă potabilă, condiţii sanitare şi 
drumuri;

Or. bg

Amendamentul 26
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri 
UE şi solicită colectarea urgentă de date, 

eliminat



PE454.511v01-00 14/43 AM\850898RO.doc

RO

cu respectarea directivelor privind 
protecţia datelor, privitoare la rezultatele 
utilizării acestor fonduri, pentru 
elaborarea de politici realiste;

Or. en

Amendamentul 27
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri 
UE şi solicită colectarea urgentă de date, 
cu respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

4. solicită Comisiei să asigure colectarea 
de date, cu respectarea directivelor privind 
protecţia datelor, privitoare la rezultatele 
utilizării acestor fonduri, pentru elaborarea 
de politici realiste;

Or. it

Amendamentul 28
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri 
UE şi solicită colectarea urgentă de date, 
cu respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

4. invită Comisia să elaboreze o abordare 
mai eficientă pentru monitorizarea 
absorbţiei de fonduri UE într-un cadru 
instituţional existent şi solicită colectarea 
urgentă de date, cu respectarea directivelor 
privind protecţia datelor, privitoare la 
rezultatele utilizării acestor fonduri, pentru 
elaborarea de politici realiste;

Or. en
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Amendamentul 29
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor
statelor membre în absorbţia de fonduri UE 
şi solicită colectarea urgentă de date, cu 
respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

4. invită Comisia monitorizeze progresele
statelor membre în absorbţia de fonduri UE 
şi solicită colectarea urgentă de date, cu 
respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

Or. en

Amendamentul 30
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri UE 
şi solicită colectarea urgentă de date, cu 
respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

4. consideră că rata actuală de absorbţie a 
ajutorului UE este prea redusă şi invită 
Comisia să instituie un organism special de 
monitorizare a progreselor statelor membre 
în absorbţia de fonduri UE; solicită 
colectarea urgentă de date, cu respectarea 
directivelor privind protecţia datelor, 
privitoare la rezultatele utilizării acestor 
fonduri, pentru elaborarea de politici 
realiste;

Or. fi

Amendamentul 31
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri UE 
şi solicită colectarea urgentă de date, cu 
respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

4. invită Comisia să solicite statelor 
membre să utilizeze pe deplin 
instrumentele financiare ale Comunităţii 
pentru a institui un organism special de 
monitorizare a progreselor statelor membre 
în absorbţia de fonduri UE şi solicită 
colectarea urgentă de date, cu respectarea 
directivelor privind protecţia datelor, 
privitoare la rezultatele utilizării acestor 
fonduri, pentru elaborarea de politici 
realiste;

Or. en

Amendamentul 32
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri UE 
şi solicită colectarea urgentă de date, cu 
respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri 
UE, în special a fondurilor destinate 
grupurilor marginalizate, şi solicită 
colectarea urgentă de date, cu respectarea 
directivelor privind protecţia datelor, 
privitoare la rezultatele utilizării acestor 
fonduri, pentru elaborarea de politici 
realiste;

Or. fr

Amendamentul 33
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 4. invită Comisia să instituie un organism 
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special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri UE 
şi solicită colectarea urgentă de date, cu 
respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri 
UE, pentru a analiza motivul utilizării a 
doar 1/6 din fonduri, şi solicită colectarea 
urgentă de date, cu respectarea directivelor 
privind protecţia datelor, privitoare la 
rezultatele utilizării acestor fonduri, pentru 
elaborarea de politici realiste;

Or. en

Amendamentul 34
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri UE 
şi solicită colectarea urgentă de date, cu 
respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste;

4. invită Comisia să instituie un organism 
special de monitorizare a progreselor 
statelor membre în absorbţia de fonduri UE 
şi solicită colectarea urgentă de date, cu 
respectarea directivelor privind protecţia 
datelor, privitoare la rezultatele utilizării 
acestor fonduri, pentru elaborarea de 
politici realiste; constată, în acest sens, că 
se realizează controale foarte atente, în 
special pentru fondurile destinate romilor, 
cu privire la modul de alocare a acestor 
bani populaţiei rome, pentru a asigura 
faptul că toţi actorii implicaţi beneficiază 
de fonduri şi că acestea sunt împărţite în 
mod echitabil;  

Or. de

Amendamentul 35
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4а. invită Comisia să stabilească 
stimulente, precum burse sau alt tip de 
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asistenţă financiară, pentru a încuraja 
romii să meargă la şcoală;

Or. bg

Amendamentul 36
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. ia act de iniţiativa benefică de a oferi 
locuinţe romilor, dar invită Comisia să 
verifice dacă familiile rome din aceste 
locuinţe se integrează şi să evalueze 
nivelul la care acestea se adaptează la 
noul lor mod de viaţă, pentru a asigura 
faptul că aceste familii nu îşi pierd 
locuinţele care le-au fost oferite;

Or. bg

Amendamentul 37
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sunt necesare noi 
reglementări cu privire la alocarea 
fondurilor structurale pentru a stabili 
condiţiile necesare eliminării segregării 
rromilor şi asigurării accesului egal al 
acestora la serviciile publice;

5. solicită o monitorizare mai atentă şi 
acordarea de asistenţă tehnică 
autorităţilor locale şi regionale care se 
ocupă de comunităţile mari de romi în 
vederea consolidării dialogului şi a 
furnizării de soluţii pentru realizarea 
obiectivelor de integrare socio-economică 
prin educaţie, locuri de muncă, securitate, 
sănătate şi planificare familială, precum 
şi prin eradicarea comportamentului 
discriminatoriu; 

Or. en
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Amendamentul 38
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sunt necesare noi 
reglementări cu privire la alocarea 
fondurilor structurale pentru a stabili 
condiţiile necesare eliminării segregării 
rromilor şi asigurării accesului egal al 
acestora la serviciile publice;

5. consideră că este, de asemenea, logic să 
se elaboreze noi reglementări cu privire la 
alocarea fondurilor structurale pentru a 
stabili condiţiile necesare, luând în 
considerare situaţia locuinţelor romilor şi 
asigurând accesul egal al acestora la 
serviciile publice;

Or. de

Amendamentul 39
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că sunt necesare noi 
reglementări cu privire la alocarea 
fondurilor structurale pentru a stabili 
condiţiile necesare eliminării segregării 
rromilor şi asigurării accesului egal al 
acestora la serviciile publice;

5. consideră că sunt necesare noi 
reglementări cu privire la alocarea 
fondurilor structurale pentru a stabili 
condiţiile necesare eliminării segregării 
rromilor şi asigurării accesului egal al 
acestora la serviciile publice; ar trebui 
pregătite, de asemenea, planuri pentru 
egalitatea de şanse şi planuri 
antisegregaţioniste la nivel local, pe baza 
unor indicatori măsurabili şi a unor 
acţiuni concrete;

Or. en

Amendamentul 40
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să introducă treptat 
garanţii instituţionale obligatorii de 
consolidare a măsurilor nediscriminatorii 
şi antisegregaţioniste, cu monitorizare 
adecvată;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să introducă treptat 
garanţii instituţionale obligatorii de 
consolidare a măsurilor nediscriminatorii 
şi antisegregaţioniste, cu monitorizare 
adecvată;

6. invită Comisia să ia în considerare 
integrarea în toate domeniile de politică, 
având în vedere Directivele 2000/43/CE şi 
2004/113/CE, cu monitorizare adecvată;

Or. en

Amendamentul 42
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să introducă treptat 
garanţii instituţionale obligatorii de 
consolidare a măsurilor nediscriminatorii 
şi antisegregaţioniste, cu monitorizare
adecvată;

6. invită Comisia să introducă treptat 
măsuri nediscriminatorii şi 
antisegregaţioniste, cu monitorizarea
adecvată a acestor măsuri;

Or. de
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Amendamentul 43
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să introducă treptat 
garanţii instituţionale obligatorii de 
consolidare a măsurilor nediscriminatorii 
şi antisegregaţioniste, cu monitorizare 
adecvată;

6. invită Comisia să asigure aplicarea 
corectă a măsurilor nediscriminatorii şi 
antisegregaţioniste, cu monitorizare 
adecvată;

Or. it

Amendamentul 44
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să introducă treptat 
garanţii instituţionale obligatorii de 
consolidare a măsurilor nediscriminatorii şi 
antisegregaţioniste, cu monitorizare 
adecvată;

6. invită Comisia să introducă treptat 
garanţii instituţionale de consolidare a 
măsurilor nediscriminatorii şi 
antisegregaţioniste, cu monitorizare 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 45
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să introducă treptat 
garanţii instituţionale obligatorii de 
consolidare a măsurilor nediscriminatorii şi 
antisegregaţioniste, cu monitorizare 
adecvată;

6. invită Comisia să introducă treptat 
garanţii instituţionale obligatorii de 
consolidare a măsurilor nediscriminatorii şi 
antisegregaţioniste, cu monitorizare 
adecvată, precum şi să combată 
stigmatizarea;
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Or. en

Amendamentul 46
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să furnizeze 
instrumente adecvate pentru statele 
membre, de asigurare a complementarităţii
între FSE, FEDR şi Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, în 
beneficiul includerii rromilor;

7. îndeamnă Comisia să furnizeze 
instrumente adecvate pentru statele 
membre, de asigurare a cooperării între 
FSE, FEDR şi Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală, în beneficiul 
rromilor;

Or. de

Amendamentul 47
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să furnizeze
instrumente adecvate pentru statele 
membre, de asigurare a complementarităţii 
între FSE, FEDR şi Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, în 
beneficiul includerii rromilor;

7. îndeamnă Comisia să evalueze, să 
revizuiască şi să modifice toate 
programele operaţionale corespunzătoare 
ale fondurilor structurale pentru a furniza
instrumente adecvate pentru statele 
membre, de asigurare a complementarităţii 
între FSE, FEDR şi Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, în 
beneficiul includerii rromilor;

Or. en

Amendamentul 48
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să promoveze 
participarea romilor în societate prin 
programul PROGRESS, programul de 
învăţare pe tot parcursul vieţii, programul 
„Tineretul în acţiune”, programul 
Cultura (2007-2013) şi programul 
Sănătatea (2008-2013);

Or. en

Amendamentul 49
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să modifice cadrul de 
reglementare a finanţării, să diminueze 
obstacolele birocratice, să simplifice 
procedurile de aplicare pentru fonduri UE
şi solicită statelor membre să introducă 
proceduri simple şi normative de finanţare 
şi să facă recurs la subvenţii globale;

8. invită Comisia să modifice cadrul de 
reglementare a finanţării, să diminueze 
obstacolele birocratice, şi solicită statelor 
membre să introducă proceduri simple şi 
normative de finanţare şi să facă recurs la 
subvenţii globale;

Or. de

Amendamentul 50
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să modifice cadrul de 
reglementare a finanţării, să diminueze 
obstacolele birocratice, să simplifice 
procedurile de aplicare pentru fonduri UE 
şi solicită statelor membre să introducă 
proceduri simple şi normative de finanţare 
şi să facă recurs la subvenţii globale;

8. invită Comisia să diminueze obstacolele 
birocratice, să simplifice procedurile de 
aplicare pentru fonduri UE şi solicită 
statelor membre să introducă proceduri 
simple şi normative de finanţare şi să facă 
recurs la subvenţii globale;
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Or. en

Amendamentul 51
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să modifice cadrul de 
reglementare a finanţării, să diminueze 
obstacolele birocratice, să simplifice 
procedurile de aplicare pentru fonduri UE
şi solicită statelor membre să introducă 
proceduri simple şi normative de finanţare 
şi să facă recurs la subvenţii globale;

8. regretă procedura birocratică şi lungă 
de solicitare a fondurilor europene pentru 
proiectele privind romii; invită, astfel,
Comisia să modifice cadrul de 
reglementare a finanţării, să diminueze 
obstacolele birocratice, să simplifice 
procedurile de solicitare a finanţării 
pentru proiectele privind romii şi solicită 
statelor membre să introducă proceduri 
simple şi normative de finanţare şi să facă 
recurs la subvenţii globale;

Or. en

Amendamentul 52
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să ajungă la finanţarea 
100% a proiectelor europene pentru a 
asigura o mai mare utilizare a fondurilor 
disponibile în vederea realizării unei 
integrări mai bune şi mai rapide a 
populaţiei rome;

Or. en

Amendamentul 53
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită instituirea de organisme de 
dezvoltare UE cu competenţe locale în 
statele membre cu comunităţi importante 
de rromi, pentru a asigura o finanţare UE 
de dezvoltare în folosul iniţiativelor locale 
de valoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită instituirea de organisme de 
dezvoltare UE cu competenţe locale în 
statele membre cu comunităţi importante 
de rromi, pentru a asigura o finanţare UE 
de dezvoltare în folosul iniţiativelor locale 
de valoare;

9. solicită acordarea unui sprijin mai 
mare organismelor deja existente cu 
competenţe locale în statele membre cu 
comunităţi importante de rromi, pentru a 
asigura o finanţare UE de dezvoltare în 
folosul iniţiativelor locale de valoare;

Or. en

Amendamentul 55
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită instituirea de organisme de 
dezvoltare UE cu competenţe locale în 
statele membre cu comunităţi importante 
de rromi, pentru a asigura o finanţare UE 
de dezvoltare în folosul iniţiativelor locale 
de valoare;

9. solicită instituirea de organisme de 
dezvoltare UE cu competenţe locale în 
statele membre, care pot sprijini 
iniţiativele locale de valoare, ajutând 
astfel romii;

Or. de
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Amendamentul 56
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită instituirea de organisme de 
dezvoltare UE cu competenţe locale în 
statele membre cu comunităţi importante 
de rromi, pentru a asigura o finanţare UE 
de dezvoltare în folosul iniţiativelor locale 
de valoare;

9. solicită statelor membre cu comunităţi 
importante de rromi să confere 
organismelor decizionale locale 
competenţele necesare pentru a asigura o 
finanţare UE de dezvoltare în folosul 
iniţiativelor locale de valoare şi în 
beneficiul romilor;

Or. en

Amendamentul 57
Karima Delli, Marije Cornelissen, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită instituirea de organisme de 
dezvoltare UE cu competenţe locale în
statele membre cu comunităţi importante 
de rromi, pentru a asigura o finanţare UE 
de dezvoltare în folosul iniţiativelor locale 
de valoare;

9. solicită instituirea de organizaţii de 
dezvoltare UE care ar trebui să colaboreze 
cu autorităţile publice locale şi 
reprezentanţii societăţii civile din statele 
membre cu comunităţi importante de 
rromi, pentru a asigura o finanţare UE de 
dezvoltare în folosul iniţiativelor locale de 
valoare; subliniază importanţa 
identificării şi schimbului de bune practici 
cu privire la integrarea romilor şi a 
îmbunătăţirii vizibilităţii poveştilor de 
succes;

Or. en

Amendamentul 58
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită instituirea de organisme de 
dezvoltare UE cu competenţe locale în 
statele membre cu comunităţi importante 
de rromi, pentru a asigura o finanţare UE 
de dezvoltare în folosul iniţiativelor locale 
de valoare;

9. solicită instituirea de organisme de 
dezvoltare UE cu capacităţi instituţionale 
de a furniza asistenţa necesară (asistenţă 
administrativă şi în privinţa 
managementului de proiecte) la nivel 
local în statele membre cu comunităţi 
importante de rromi, pentru a asigura o 
finanţare UE de dezvoltare în folosul 
iniţiativelor locale de valoare;

Or. en

Amendamentul 59
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că, acolo unde este cazul, 
solicitanţii, precum ONG-urile la nivel 
local, ar trebui să primească asistenţă 
administrativă, spre exemplu prin 
organizarea de formări şi prin acordarea 
de sprijin şi de explicaţii în ceea ce 
priveşte solicitările de ajutor;

Or. fi

Amendamentul 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită statele membre să faciliteze 
romilor obţinerea de informaţii privind 
programele europene şi naţionale de 
finanţare pentru sprijinirea 
antreprenoriatului şi a ocupării forţei de 
muncă; consideră că serviciile publice şi 
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organizaţiile neguvernamentale ar putea 
oferi asistenţă prin acordarea de 
consultanţă pentru a permite romilor să 
depună solicitările corespunzătoare;

Or. el

Amendamentul 61
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită elaborarea de urgenţă a unor 
standarde, indicatori, mecanisme de 
evaluare a impactului şi de monitorizare 
independentă, pentru evaluarea eficienţei 
şi a rezultatelor tangibile ale programelor, 
faţă de simpla verificare a respectării 
formalităţilor procedurale în cazul 
proiectelor ce beneficiază de subvenţii;

10. subliniază importanţa crucială a 
creării de programe educaţionale 
personalizate pentru comunităţile rome pe 
baza competenţelor, a tradiţiilor şi a 
experienţelor acestora, pentru a asigura 
un echilibru între cererea de pe piaţa 
forţei de muncă şi oferta lor de forţă de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 62
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită elaborarea de urgenţă a unor 
standarde, indicatori, mecanisme de 
evaluare a impactului şi de monitorizare 
independentă, pentru evaluarea eficienţei şi 
a rezultatelor tangibile ale programelor, 
faţă de simpla verificare a respectării 
formalităţilor procedurale în cazul 
proiectelor ce beneficiază de subvenţii;

10. solicită elaborarea de urgenţă a unor 
standarde, bune practici, indicatori, 
mecanisme de evaluare a impactului şi de 
monitorizare independentă, pentru 
sprijinirea şi evaluarea eficienţei şi a 
rezultatelor tangibile ale programelor, faţă 
de simpla verificare a respectării 
formalităţilor procedurale în cazul 
proiectelor ce beneficiază de subvenţii;

Or. en
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Amendamentul 63
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită elaborarea de urgenţă a unor 
standarde, indicatori, mecanisme de 
evaluare a impactului şi de monitorizare 
independentă, pentru evaluarea eficienţei şi 
a rezultatelor tangibile ale programelor, 
faţă de simpla verificare a respectării 
formalităţilor procedurale în cazul 
proiectelor ce beneficiază de subvenţii;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 64
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită elaborarea de urgenţă a unor 
standarde, indicatori, mecanisme de 
evaluare a impactului şi de monitorizare 
independentă, pentru evaluarea eficienţei şi 
a rezultatelor tangibile ale programelor, 
faţă de simpla verificare a respectării 
formalităţilor procedurale în cazul 
proiectelor ce beneficiază de subvenţii;

10. solicită elaborarea de urgenţă a unor 
standarde, indicatori, mecanisme de 
evaluare a impactului şi de monitorizare 
independentă, pentru evaluarea eficienţei şi 
a rezultatelor tangibile ale programelor, 
faţă de simpla verificare a respectării 
formalităţilor procedurale în cazul 
proiectelor ce beneficiază de subvenţii şi 
solicită monitorizarea eficientă a utilizării 
fondurilor, astfel încât banii să reuşească 
într-adevăr să îmbunătăţească condiţiile 
de trai, serviciile de sănătate, educaţia şi 
locurile de muncă ale romilor;

Or. fi
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Amendamentul 65
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază importanţa unei 
şcolarizări omogene a romilor şi a 
persoanelor care nu sunt de etnie romă 
pentru a asigura integrarea tinerilor romi 
în comunităţi, precum şi pentru a 
împiedica comportamentul 
discriminatoriu; 

Or. en

Amendamentul 66
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. solicită măsuri care vor crea 
stimulente şi care vor recompensa 
şcolarizarea în vederea obţinerii de 
competenţe şi a asigurării unui viitor loc 
de muncă, care va continua procesul de 
integrare;

Or. en

Amendamentul 67
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. invită Comisia să acorde sprijinul 
tehnic necesar pentru îmbunătăţirea 
capacităţilor administrative ale 
organismelor implicate în administrarea 
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fondurilor structurale;

Or. en

Amendamentul 68
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că cooperarea structurată 
a statelor membre din cadrul metodelor 
deschise de coordonare existente în 
domeniul ocupării forţei de muncă şi al 
integrării sociale este de importanţă vitală 
pentru avansarea integrării depline a 
romilor şi solicită Comisiei să organizeze 
schimburi de bune practici şi de 
experienţă între statele membre şi toate 
părţile vizate de chestiunile referitoare la 
romi; 

Or. en

Amendamentul 69
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10а. invită Comisia să stabilească proiecte 
cu o durată de cel puţin un an pentru a 
vedea dezvoltarea acestora şi pentru a 
continua monitorizarea situaţiei din 
statele membre după finalizarea acestora;

Or. bg



PE454.511v01-00 32/43 AM\850898RO.doc

RO

Amendamentul 70
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită statele membre să stabilească 
obiective concrete, detaliate şi măsurabile 
cu privire la integrarea socială a rromilor 
cu ocazia transpunerii în programele 
naţionale a obiectivelor de integrare 
socială şi reducere a sărăciei ale strategiei 
UE 2020 şi solicită măsuri urgente de 
asigurare a atingerii obiectivelor propuse;

11. solicită angajamentul statelor membre 
de a implica actori publici precum IMM-
urile sau microîntreprinderile în aplicarea 
măsurilor de integrare a populaţiei rome 
în privinţa şanselor de angajare;

Or. en

Amendamentul 71
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11а. subliniază importanţa pe care IMM-
urile şi microîntreprinderile o pot juca în 
privinţa integrării romilor şi recomandă 
aplicarea unor măsuri de recompensare a 
celor care contribuie la acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 72
Karima Delli, Marije Cornelissen, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. invită statele membre şi statele 
candidate la aderare să utilizeze 
experienţele primei perioade a Deceniului 
de incluziune a romilor şi invită Comisia 
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să le includă în Strategia europeană 
privind romii;

Or. en

Amendamentul 73
Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. invită statele membre, având în 
vedere rata de abandon şcolar în rândul 
romilor şi, drept consecinţă, existenţa 
unei forţe necalificate de muncă, să 
sprijine accesul romilor la învăţământul 
secundar; consideră că statele membre, 
cu sprijinul liderilor romi şi a 
organismelor educaţionale locale 
responsabile, ar putea elabora programe 
educaţionale care să vizeze atât cultura 
romilor, cât şi nevoile pieţei muncii, 
facilitând astfel tranziţia spre piaţa 
muncii;

Or. el

Amendamentul 74
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11а. invită Comisia să încurajeze statele 
membre să elaboreze strategii şi planuri 
de acţiune pentru educaţia romilor şi 
pentru o mai bună cooperare şi punere în 
aplicare;

Or. bg
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Amendamentul 75
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că programe 
complexe, adaptate nevoilor specifice ale 
comunităţilor rroma, sunt esenţiale şi că, în 
acest context, este necesară furnizarea de 
acces la servicii specifice la faţa locului 
pentru populaţia rroma;

12. subliniază faptul că programe 
complexe, adaptate nevoilor specifice ale 
comunităţilor rroma, sunt esenţiale;

Or. it

Amendamentul 76
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că programe 
complexe, adaptate nevoilor specifice ale 
comunităţilor rroma, sunt esenţiale şi că, în 
acest context, este necesară furnizarea de 
acces la servicii specifice la faţa locului 
pentru populaţia rroma;

12. subliniază faptul că programe 
complexe, adaptate nevoilor specifice ale 
comunităţilor rroma, sunt esenţiale şi că 
măsurile de aplicare a acestor programe, 
care vor fi decise împreună de către 
autorităţile regionale şi locale şi de 
reprezentanţii romilor, ar trebui puse în 
aplicare pentru a asigura implementarea 
deplină a Strategiei europene privind 
integrarea romilor;

Or. en

Amendamentul 77
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că programe 12. subliniază faptul că programe, adaptate 
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complexe, adaptate nevoilor specifice ale 
comunităţilor rroma, sunt esenţiale şi că, în 
acest context, este necesară furnizarea de 
acces la servicii specifice la faţa locului 
pentru populaţia rroma;

nevoilor specifice ale comunităţilor rroma, 
sunt esenţiale şi că, în acest context, ar 
trebui furnizat accesul la servicii specifice 
la faţa locului pentru populaţia rroma;

Or. de

Amendamentul 78
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. subliniază faptul că programe 
complexe, adaptate nevoilor specifice ale 
comunităţilor rroma, sunt esenţiale şi că, în 
acest context, este necesară furnizarea de 
acces la servicii specifice la faţa locului 
pentru populaţia rroma;

12. subliniază faptul că programe 
complexe şi programe adaptate nevoilor 
specifice ale comunităţilor rroma, sunt 
esenţiale şi că, în acest context, este 
necesară furnizarea de acces la servicii 
specifice la faţa locului pentru populaţia 
rroma; invită Comisia să asigure condiţiile 
necesare pentru participarea romilor la 
aceste programe şi proiecte;

Or. bg

Amendamentul 79
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. reaminteşte că sprijinirea realizării 
unui venit adecvat, pieţe ale muncii care 
favorizează integrarea şi accesul la 
servicii de calitate sunt piloni de bază ai 
strategiei de integrare activă prezentată în 
Recomandarea 2008/867/CE;

Or. en
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Amendamentul 80
Marije Cornelissen, Karima Delli, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 12b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. subliniază că asistenţa socială, 
programele de dezvoltare timpurie şi 
educaţia de înaltă calitate accesibilă 
tuturor, inclusiv fetelor rome, sunt 
esenţiale pentru a asigura şanse egale şi 
pentru a oferi ocazia de a participa pe 
deplin în societate; subliniază necesitatea 
de a combate absenteismul şi abandonul 
şcolar timpuriu; subliniază că educaţia, 
oportunităţile de formare şi asistenţa în 
căutarea unui loc de muncă oferite 
adulţilor sunt esenţiale pentru a evita 
reproducerea excluziunii sociale şi pentru 
a facilita accesul pe piaţa muncii;

Or. en

Amendamentul 81
Marije Cornelissen, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 12c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12c. invită statele membre să 
îmbunătăţească oportunităţile economice 
ale romilor prin includerea promovării 
microcreditării în rândul antreprenorilor;
invită statele membre să utilizeze 
experienţa proiectelor de succes, de 
exemplu proiectele prin care activităţi 
economice nedeclarate au fost 
transformate în activităţi economice 
legale cu sprijinul experţilor;

Or. en
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Amendamentul 82
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. consideră că este necesară o acţiune 
concertată, cu responsabilitate comună, pe 
parcursul întregului proces, din partea 
organizaţiilor de rromi, a altor organizaţii 
implicate, a autorităţilor locale, regionale, 
naţionale şi a instituţiilor UE;

13. consideră că este necesară o acţiune 
concertată, cu responsabilitate comună, pe 
parcursul întregului proces, din partea 
organizaţiilor de rromi, a altor organizaţii 
implicate, a autorităţilor locale, regionale, 
naţionale şi a instituţiilor UE, utilizând 
cele mai bune practici şi bazele de 
cunoştinţe vaste existente compilate de 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 83
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. consideră că este necesară o acţiune 
concertată, cu responsabilitate comună, pe 
parcursul întregului proces, din partea 
organizaţiilor de rromi, a altor organizaţii 
implicate, a autorităţilor locale, regionale, 
naţionale şi a instituţiilor UE;

13. consideră că este necesară o acţiune 
concertată, cu responsabilitate comună, pe 
parcursul întregului proces, din partea 
organizaţiilor de rromi, a altor organizaţii 
implicate, a autorităţilor locale, regionale, 
naţionale şi a instituţiilor UE, şi subliniază 
importanţa organizării unor campanii de 
sensibilizare, în special în regiunile cu 
comunităţi numeroase de romi;

Or. en

Amendamentul 84
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13а. ia act de faptul că există două tipuri 
de romi - nomazi şi sedentari; invită, 
astfel, Comisia să dezvolte programe şi 
proiecte adaptate pentru ambele grupuri 
şi corespunzând nevoilor acestora;

Or. bg

Amendamentul 85
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. îndeamnă ca împiedicarea 
marginalizării să înceapă din copilărie, 
prin înregistrarea în registrul populaţiei a 
copiilor imediat după naştere, astfel încât 
să li se recunoască naţionalitatea şi să 
poată avea acces la toate tipurile de 
servicii sociale; consideră în special că 
pentru copiii romi ar trebui să se 
garanteze servicii educaţionale de înaltă 
calitate şi că ar trebui luate măsuri 
speciale pentru sprijinirea şcolarizării lor;

Or. fi

Amendamentul 86
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 13b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13b. consideră că cea mai bună 
modalitate de a împiedica marginalizarea 
este aplicarea de măsuri speciale pentru a 
sprijini angajarea romilor şi locurile de 
muncă permanente pentru aceştia, 
precum şi investiţiile, prin intermediul 
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măsurilor de sprijin, în dezvoltarea 
formării profesionale a adulţilor şi 
formarea populaţiei adulte tinere;

Or. fi

Amendamentul 87
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. consideră că integrarea socială a 
rromilor nu este posibilă fără asigurarea 
unei reprezentări solide a intereselor 
acestora şi fără activităţi civile prin 
intermediul ONG-urilor la nivel naţional şi 
european;

14. subliniază importanţa implicării 
societăţii civile prin activităţile ONG-
urilor şi a unei coordonări clare între 
aceste activităţi atât la nivel naţional, cât şi 
european, pentru a asigura aplicarea 
Strategiei europene privind integrarea 
romilor, şi solicită depunerea mai multor 
eforturi pentru sprijinirea şi 
monitorizarea rezultatelor acestor 
activităţi;

Or. en

Amendamentul 88
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. consideră că integrarea socială a 
rromilor nu este posibilă fără asigurarea 
unei reprezentări solide a intereselor 
acestora şi fără activităţi civile prin 
intermediul ONG-urilor la nivel naţional 
şi european;

14. consideră că integrarea socială a 
rromilor nu este posibilă fără asigurarea 
unei reprezentări solide a intereselor 
acestora; consideră, de asemenea, că, în 
cazul în care acest lucru se întâmplă, 
ambele părţi trebuie să-şi manifeste în 
mod clar voinţa în principiu de a 
participa, în special pentru a împiedica 
amplificarea respingerii reciproce de 
presiuni exterioare;

Or. de
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Amendamentul 89
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. consideră că integrarea socială a 
rromilor nu este posibilă fără asigurarea 
unei reprezentări solide a intereselor 
acestora şi fără activităţi civile prin 
intermediul ONG-urilor la nivel naţional şi 
european;

14. consideră că integrarea socială a 
rromilor nu este posibilă fără asigurarea 
unei reprezentări solide a intereselor 
acestora, inclusiv la nivelul deciziilor 
politice, şi fără activităţile lor civile 
desfăşurate prin intermediul ONG-urilor la 
nivel naţional şi european;

Or. en

Amendamentul 90
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 14a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. invită statele membre şi Comisia să 
stabilească politici clare privind 
integrarea romilor pe piaţa muncii, 
precum şi să elaboreze şi să adopte măsuri 
pentru combaterea efectelor adverse ale 
dependenţei prelungite de sistemul de 
asistenţă socială;

Or. it

Amendamentul 91
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 14a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. invită Comisia şi statele membre să 
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asigure participarea activă a 
organizaţiilor de romi în procesele de 
elaborare, aplicare şi monitorizare, în 
cooperare cu Comitetul Regiunilor, ONG-
urile şi organizaţiile internaţionale 
relevante;

Or. en

Amendamentul 92
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. consideră că este necesară elaborarea, 
dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 
politicilor de integrare a rromilor în 
cooperarea cu autorităţile locale şi cu 
populaţiile de rromi şi de alte etnii, pentru 
a îmbunătăţi şansele de reuşită ale 
politicilor.

15. consideră că este necesară elaborarea, 
dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 
politicilor privind posibila integrare a 
rromilor în cooperarea cu autorităţile locale 
şi cu populaţiile de rromi şi de alte etnii, 
pentru a îmbunătăţi şansele de reuşită ale 
politicilor.

Or. de

Amendamentul 93
Marije Cornelissen, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. consideră că este necesară elaborarea, 
dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 
politicilor de integrare a rromilor în 
cooperarea cu autorităţile locale şi cu 
populaţiile de rromi şi de alte etnii, pentru 
a îmbunătăţi şansele de reuşită ale
politicilor.

15. consideră că este necesară elaborarea, 
dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 
politicilor de integrare a rromilor în 
cooperarea cu autorităţile locale şi cu 
populaţiile de rromi şi de alte etnii, pentru 
a îmbunătăţi şansele de reuşită şi 
eficacitatea politicilor.

Or. en
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Amendamentul 94
Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 15a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. încurajează statele membre şi 
Comisia să susţină iniţiative pentru a 
asigura integrarea copiilor romi de la o 
vârstă timpurie, oferind tipuri de asistenţă 
care vizează integrarea socială a întregii 
familii prin intermediul serviciilor sociale 
şi educaţionale de proximitate pentru 
familiile care riscă să fie excluse. 

Or. it

Amendamentul 95
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 15a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. subliniază că Strategia UE privind 
integrarea romilor include, de asemenea, 
măsuri pentru monitorizarea situaţiei 
romilor în ceea ce priveşte respectarea şi 
promovarea drepturilor lor fundamentale, 
a egalităţii, a nediscriminării şi a liberei 
circulaţii în UE.

Or. en

Amendamentul 96
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 15b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15b. reafirmă poziţia sa conform căreia 
expulzările discriminatorii care vizează 
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romii vin în contradicţie cu legislaţia şi 
valorile UE şi invită Comisia să ia 
măsurile promise, inclusiv în privinţa 
altor cazuri în care drepturilor romilor au 
fost încălcate, denunţate de ONG-uri 
Comisiei şi PE.

Or. en

Amendamentul 97
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 15c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15c. invită Comisia să includă în cadrul 
Strategiei UE privind romii aplicarea 
corectă a Directivei 2000/43/CE a 
Consiliului din 29 iunie 2000 de aplicare 
a principiului egalităţii de tratament între 
persoane, fără deosebire de origine 
rasială sau etnică şi a Directivei 
2004/38/CE a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi 
şedere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetăţenii Uniunii şi membrii 
familiilor acestora, pentru a proteja romii 
împotriva discriminării şi pentru a implica 
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale în 
aplicarea acestei strategii.

Or. en


