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Amendamentul 1
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. salută raportul intermediar al Comisiei 
și propunerea de recomandare a 
Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la 
măsurile de integrare efectivă a romilor în 
statele membre, în special în ceea ce 
privește accesul pe piața forței de muncă, 
locuințele, educația și asistența medicală, 
și solicită statelor membre să pună în 
aplicare acțiuni pozitive și să includă 
strategiile de integrare a romilor în 
măsurile de combatere a sărăciei și 
excluziunii sociale;

Or. en

Amendamentul 2
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. solicită statelor membre care au 
primit, în plus, în cadrul semestrului 
european, recomandări specifice fiecărei 
țări cu privire la aspecte legate de romi, să 
le pună în aplicare rapid și să combată 
discriminarea, inclusiv la locul de muncă, 
să implice societatea civilă, inclusiv 
organizațiile romilor, în procesul 
decizional și să aloce nu numai fonduri 
comunitare, ci și fonduri naționale și alte 
fonduri pentru punerea în aplicare a 
angajamentelor asumate prin strategiile 
naționale de integrare a romilor;
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Or. en

Amendamentul 3
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. solicită Comisiei să urmărească 
îndeaproape această punere în aplicare și 
să își folosească toate instrumentele 
pentru a se asigura că statele membre își 
îmbunătățesc legislația și combat 
discriminarea și segregarea;

Or. en

Amendamentul 4
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că potențialul precar de 
angajare al femeilor rome, datorat atât
practicilor discriminatorii, cât și nivelului 
scăzut de educație, este o problemă foarte 
importantă și că abordarea potențialului 
precar de angajare este cel mai important 
instrument în atingerea unei rate de 
angajări mai mari, în reducerea 
dependenței de asistență socială și a
riscului de sărăcie;

1. subliniază faptul că nivelul redus de 
ocupare a femeilor rome, datorat, printre 
altele, practicilor discriminatorii, nivelului 
scăzut de educație și segregării geografice 
(locuințe separate, lipsa infrastructurii de 
bază și a unor mijloace de transport 
convenabile, lipsa oportunităților de 
angajare), este o problemă foarte 
importantă, care trebuie abordată în 
vederea reducerii riscului de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 5
Tatjana Ždanoka
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că potențialul precar de 
angajare al femeilor rome, datorat atât
practicilor discriminatorii, cât și nivelului 
scăzut de educație, este o problemă foarte 
importantă și că abordarea potențialului 
precar de angajare este cel mai important 
instrument în atingerea unei rate de 
angajări mai mari, în reducerea 
dependenței de asistență socială și a
riscului de sărăcie;

1. subliniază faptul că potențialul precar de 
angajare al femeilor rome, datorat lipsei 
oportunităților de angajare și formare,
practicilor discriminatorii, lipsei accesului 
la educație și nivelului scăzut de educație, 
este o problemă foarte importantă și că 
abordarea potențialului precar de angajare 
și a discriminării în școală și pe piața 
muncii este unul dintre instrumentele cele 
mai importante în atingerea unei rate de 
angajări mai mari și în reducerea  riscului 
de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 6
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că potențialul precar de 
angajare al femeilor rome, datorat atât 
practicilor discriminatorii, cât și nivelului 
scăzut de educație, este o problemă foarte 
importantă și că abordarea potențialului 
precar de angajare este cel mai important 
instrument în atingerea unei rate de 
angajări mai mari, în reducerea 
dependenței de asistență socială și a 
riscului de sărăcie;

1. subliniază faptul că potențialul precar de 
angajare al femeilor rome, datorat atât 
practicilor discriminatorii, cât și nivelului 
scăzut de educație, este o problemă foarte 
importantă și că abordarea potențialului 
precar de angajare este cel mai important 
instrument în atingerea unei rate de 
angajări mai mari, în reducerea riscului de 
sărăcie, în consolidarea autonomiei lor 
financiare și în îmbunătățirea 
semnificativă a incluziunii lor sociale;

Or. fr
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Amendamentul 7
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că potențialul precar de 
angajare al femeilor rome, datorat atât 
practicilor discriminatorii, cât și nivelului 
scăzut de educație, este o problemă foarte 
importantă și că abordarea potențialului 
precar de angajare este cel mai important 
instrument în atingerea unei rate de 
angajări mai mari, în reducerea 
dependenței de asistență socială și a 
riscului de sărăcie;

1. subliniază faptul că potențialul precar de 
angajare al femeilor rome, datorat atât 
practicilor discriminatorii, cât și nivelului 
scăzut de educație și de formare, este o 
problemă foarte importantă și că abordarea 
potențialului precar de angajare este cel 
mai important instrument în atingerea unei 
rate de angajări mai mari, în reducerea 
dependenței de asistență socială și a 
riscului de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 8
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre și Comisiei să 
abordeze problema egalității între bărbați 
și femei într-o manieră coerentă în 
punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020 și a programelor naționale 
de reformă și să acorde o prioritate 
deosebită abordării obstacolelor care 
împiedică participarea femeilor pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 9
Sari Essayah
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că obstacolele cu care se 
confruntă romii la angajare sunt 
determinate de nivelul lor scăzut de 
educație, de lipsa experienței profesionale 
și de prejudecățile față de romi, dar și de 
atitudinea pe care aceștia o au și de 
deficitul de locuri de muncă potrivite;

Or. fi

Amendamentul 10
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să monitorizeze și să 
evalueze dacă strategiile naționale de 
integrare a romilor iau în considerare 
perspectiva de gen și situația 
discriminărilor multiple și intersectoriale 
cu care se confruntă femeile rome în cele 
patru domenii prioritare stabilite 
(ocuparea forței de muncă, sănătate, 
locuințe și educație), precum și, în mod 
special, în ceea ce privește combaterea 
discriminării și protecția drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 11
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită statelor membre să combată și 
să abordeze problema discriminării și 
rasismului la locul de muncă împotriva 
femeilor imigrante și să identifice exemple 
de bune practici în cazurile în care există 
deja politici de combatere a discriminării 
la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 12
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei și statelor membre să 
analizeze și să elimine în continuare 
obstacolele din calea participării femeilor 
rome pe piața muncii, astfel încât să se 
evidențieze rolul femeilor în trezirea 
interesului copiilor și al membrilor 
comunității pentru educație și, ulterior, 
pentru participarea pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 13
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază necesitatea sprijinirii 
serviciilor de consiliere multilingvă 
pentru femei, prin intermediul cărora 
femeile imigrante ar putea primi 
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informații și sfaturi în vederea accesului 
pe piața muncii; subliniază faptul că ar 
putea fi sprijinită nevoia de perfecționare 
profesională sau de acreditare a acestora, 
atunci când cariera lor profesională este 
mai puțin importantă în cadrul familiei, 
din cauza ierarhiei bărbaților și femeilor 
în gospodărie;

Or. en

Amendamentul 14
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. îndeamnă statele membre să analizeze 
obstacolele care împiedică femeile rome 
să desfășoare activități independente , să 
creeze programe care să permită 
înmatricularea accesibilă, rapidă și ieftină 
a întreprinzătoarelor rome și să sporească 
accesibilitatea creditelor, inclusiv a 
microcreditelor, pentru această categorie, 
concomitent cu organizarea de programe 
pertinente de îndrumare și de formare;

Or. en

Amendamentul 15
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită statelor membre să creeze 
sisteme de microcredite adresate micilor 
întreprinderi nou-înființate și 
întreprinzătorilor, ai căror beneficiari 
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principali să fie femeile rome;

Or. en

Amendamentul 16
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că diferențele în materie 
de educație în rândul romilor au o 
dimensiune de gen importantă, conform 
datelor, rata de alfabetizare a femeilor 
rome fiind în medie de 68%, comparativ cu 
81% pentru bărbați romi, iar rata de 
școlarizare în învățământul privat fiind de 
doar 64% pentru fetele rome;

2. reiterează faptul că diferențele în materie 
de educație în rândul romilor au o 
dimensiune de gen importantă, conform 
datelor, rata de alfabetizare a femeilor 
rome fiind în medie de 68 %, comparativ 
cu 81 % pentru bărbații romi, iar rata de 
școlarizare în învățământul primar fiind de 
doar 64 % pentru fetele rome; această 
diferență se observă și în cazul 
calificărilor profesionale;

Or. en

Amendamentul 17
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează faptul că diferențele în materie 
de educație în rândul romilor au o 
dimensiune de gen importantă, conform 
datelor, rata de alfabetizare a femeilor 
rome fiind în medie de 68 %, comparativ 
cu 81 % pentru bărbați romi, iar rata de 
școlarizare în învățământul privat fiind de 
doar 64 % pentru fetele rome; 

2. reiterează faptul că diferențele în materie 
de educație în rândul romilor au o 
dimensiune de gen importantă, conform 
datelor rata de alfabetizare a femeilor rome 
fiind în medie de 68 % comparativ cu 81 % 
pentru bărbații romi, iar rata de școlarizare 
în învățământul primar fiind de doar 64 % 
pentru fetele rome; observă, totuși, că 
există diferențe semnificative între statele 
membre în ceea ce privește aceste 
statistici;
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Or. fi

Amendamentul 18
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că accesul limitat la educație 
crește riscul de căsătorii precoce și de 
sarcini în rândul adolescentelor, ceea ce 
duce la abandon școlar și care are, de 
asemenea, drept consecință limitarea 
oportunităților de angajare la vârsta adultă, 
fapt care în cele din urmă, determină un 
risc mai mare de sărăcie;

3. solicită statelor membre să asigure 
accesul egal la un învățământ de calitate 
pentru copii și la servicii accesibile și de 
înaltă calitate de dezvoltare pentru 
preșcolari, precum și accesul părinților la 
o educație bazată pe parteneriat; 
subliniază că accesul limitat la educație și 
segregarea în învățământ au drept 
consecință limitarea oportunităților de 
angajare la vârsta adultă, fapt care, în cele 
din urmă, determină un risc mai mare de 
sărăcie;

Or. en

Amendamentul 19
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că accesul limitat la educație 
crește riscul de căsătorii precoce și de 
sarcini în rândul adolescentelor, ceea ce 
duce la abandon școlar și care are, de 
asemenea, drept consecință limitarea 
oportunităților de angajare la vârsta adultă, 
fapt care, în cele din urmă, determină un 
risc mai mare de sărăcie;

3. subliniază faptul că accesul limitat la 
educație crește riscul de căsătorii și de 
sarcini precoce în rândul adolescentelor, 
ceea ce duce la abandon școlar și la
limitarea oportunităților de angajare la 
vârsta adultă, fapt care, în cele din urmă, 
determină un risc mai mare de sărăcie; 
îndeamnă toate părțile interesate să 
întrerupă acest cerc vicios;

Or. en
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Amendamentul 20
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că accesul limitat la educație 
crește riscul de căsătorii precoce și de 
sarcini în rândul adolescentelor, ceea ce 
duce la abandon școlar și care are, de 
asemenea, drept consecință limitarea 
oportunităților de angajare la vârsta adultă, 
fapt care, în cele din urmă, determină un 
risc mai mare de sărăcie;

3. subliniază faptul că accesul limitat la 
educație crește riscul de căsătorii și de 
sarcini precoce în rândul adolescentelor, 
ceea ce duce la abandon școlar și la
limitarea oportunităților de angajare la 
vârsta adultă, fapt care, în cele din urmă, 
determină un risc mai mare de sărăcie; 
observă faptul că sporirea gradului de 
cunoaștere de către profesori a culturii 
rome și promovarea participării copiilor 
romi la învățământul preșcolar reprezintă
modalități de reducere a excluziunii, care 
începe de la vârsta școlară; solicită 
creșterea nivelului de participare a 
copiilor și tinerilor romi și tratament egal 
pentru aceștia în învățământul preșcolar, 
școlar și secundar, precum și creșterea 
nivelului de participare a populației rome 
la cursuri de formare profesională;

Or. fi

Amendamentul 21
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că o mai bună educație 
sexuală în rândul elevilor romi ar putea 
avea un impact pozitiv în reducerea, de 
exemplu, a abandonului școlar, care este 
adesea o consecință a sarcinii și a 
căsătoriei precoce;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 22
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că o mai bună educație 
sexuală în rândul elevilor romi ar putea 
avea un impact pozitiv in reducerea, de 
exemplu, a abandonului școlar, care este 
adesea o consecință a sarcinii și a căsătoriei 
precoce;

4. consideră că o mai bună educație 
sexuală în rândul elevilor romi ar putea 
avea un impact pozitiv în reducerea, de 
exemplu, a abandonului școlar timpuriu, 
care este adesea o consecință a sarcinii și a 
căsătoriei precoce;

Or. en

Amendamentul 23
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să conceapă 
și să lanseze programe de planificare 
familială (sensibilizare, accesibilitate 
financiară) în vederea îmbunătățirii 
sănătății mamelor rome; solicită, de 
asemenea, statelor membre să reducă 
mortalitatea infantilă, mortalitatea 
maternă și nașterile premature prin 
urmărirea și monitorizarea timpurie a 
femeilor însărcinate și a consultațiilor 
înainte și după naștere;

Or. en
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Amendamentul 24
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre, în punerea în 
aplicare a strategiilor naționale de 
integrare a romilor, și invită Comisia, în 
coordonarea și evaluarea acestor strategii, 
să accentueze prioritizarea măsurilor de 
susținere a educației fetelor și de 
combatere a abandonului școlar timpuriu 
și a absenteismului;

Or. fr

Amendamentul 25
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei să includă o 
sensibilizare în ceea ce privește egalitatea 
de șanse și de tratament între femei și 
bărbați în furnizarea serviciilor medicale, 
inclusiv pentru a asigura accesul la 
acestea pentru fetele și femeile din 
comunitățile rome marginalizate;

Or. en

Amendamentul 26
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Comisiei și statelor membre să 
pună în aplicare pentru furnizorii de 
servicii sociale și medicale programe de 
formare sistematică pentru sensibilizarea 
acestora în ceea ce privește egalitatea de 
șanse și de tratament între femei și bărbați 
și particularitățile culturale;

Or. en

Amendamentul 27
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educarea fetelor rome care
are un impact complex asupra îmbunătățirii 
vieții romilor; de exemplu, educarea fetelor 
rome este o condiție esențială pentru 
creșterea potențialului de angajare a
femeilor rome, oferindu-le o oarecare 
securitate a veniturilor, și este esențială în 
eliminarea sărăciei; solicită, prin urmare, 
statelor membre să asigure sisteme de
educație mai incluzive și mai eficace, 
tratând ca prioritate corelarea între 
îmbunătățirea abilităților profesionale și 
cerințele de pe piața forței de muncă;

5. subliniază faptul că educarea fetelor 
rome are un impact complex asupra 
îmbunătățirii vieții romilor; de exemplu, 
educarea fetelor rome este o condiție 
esențială pentru creșterea accesului
femeilor rome pe piața muncii, oferindu-le 
o oarecare securitate a veniturilor, și este 
esențială în eliminarea sărăciei; solicită, 
prin urmare, statelor membre să asigure o
educație mai favorabilă incluziunii și mai 
accesibilă, metode de predare care să ia în 
considerare diferențele culturale și 
implicarea părinților în viața școlară,
tratând ca prioritate corelarea între
îmbunătățirea abilităților profesionale și 
cerințele de pe piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 28
Jean-Luc Bennahmias
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educarea fetelor rome care
are un impact complex asupra îmbunătățirii 
vieții romilor; de exemplu, educarea fetelor 
rome este o condiție esențială pentru 
creșterea potențialului de angajare a 
femeilor rome, oferindu-le o oarecare 
securitate a veniturilor, și este esențială în 
eliminarea sărăciei; solicită, prin urmare, 
statelor membre să asigure sisteme de 
educație mai incluzive și mai eficace, 
tratând ca prioritate corelarea între 
îmbunătățirea abilităților profesionale și 
cerințele de pe piața forței de muncă;

5. subliniază faptul că educarea fetelor 
rome are un impact complex asupra 
îmbunătățirii vieții romilor; de exemplu, 
educarea fetelor rome este o condiție 
esențială pentru creșterea capacității de 
inserție profesională a femeilor rome, 
oferindu-le o oarecare securitate a 
veniturilor, și este esențială în eliminarea 
sărăciei și a excluziunii sociale; solicită, 
prin urmare, statelor membre să asigure 
sisteme de educație și formare mai 
favorabile incluziunii și mai eficace, 
tratând ca prioritate corelarea între 
îmbunătățirea abilităților profesionale și 
cerințele de pe piața forței de muncă; 
subliniază necesitatea de a asigura 
accesul egal, nediscriminatoriu, la 
sistemele de educație și formare; 
consideră că este necesar să se promoveze 
programe educaționale și de formare 
adaptate la nevoile specifice ale romilor; 
invită statele membre să promoveze 
programe de instruire a cadrelor didactice 
pentru a îmbunătăți educația copiilor 
romi, în special a fetelor;

Or. fr

Amendamentul 29
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educarea fetelor rome care
are un impact complex asupra îmbunătățirii 
vieții romilor; de exemplu, educarea fetelor 
rome este o condiție esențială pentru 
creșterea potențialului de angajare a 

5. subliniază faptul că educarea fetelor 
rome are un impact complex asupra 
îmbunătățirii vieții romilor; de exemplu, 
educarea fetelor rome este o condiție 
esențială pentru creșterea capacității de 
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femeilor rome, oferindu-le o oarecare 
securitate a veniturilor, și este esențială în 
eliminarea sărăciei; solicită, prin urmare, 
statelor membre să asigure sisteme de 
educație mai incluzive și mai eficace, 
tratând ca prioritate corelarea între 
îmbunătățirea abilităților profesionale și 
cerințele de pe piața forței de muncă;

inserție profesională a femeilor rome, 
oferindu-le o oarecare securitate a 
veniturilor, și este esențială în eliminarea 
sărăciei; solicită, prin urmare, statelor 
membre să combată segregarea, să asigure 
sisteme de educație mai favorabile 
incluziunii și mai eficace, tratând ca 
prioritate corelarea între îmbunătățirea 
abilităților profesionale și cerințele de pe 
piața forței de muncă și să încurajeze 
spiritul întreprinzător;

Or. en

Amendamentul 30
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că educarea fetelor rome care
are un impact complex asupra îmbunătățirii 
vieții romilor; de exemplu, educarea fetelor 
rome este o condiție esențială pentru 
creșterea potențialului de angajare a 
femeilor rome, oferindu-le o oarecare 
securitate a veniturilor, și este esențială în 
eliminarea sărăciei; solicită, prin urmare, 
statelor membre să asigure sisteme de 
educație mai incluzive și mai eficace, 
tratând ca prioritate corelarea între 
îmbunătățirea abilităților profesionale și 
cerințele de pe piața forței de muncă;

5. subliniază faptul că educarea fetelor 
rome are un impact complex asupra 
îmbunătățirii vieții romilor; de exemplu, 
educarea fetelor rome este o condiție 
esențială pentru creșterea capacității de 
inserție profesională a femeilor rome, 
oferindu-le o oarecare securitate a 
veniturilor, și este esențială în eliminarea 
sărăciei; solicită, prin urmare, statelor 
membre să asigure sisteme de educație mai 
favorabile incluziunii și mai eficace, 
tratând ca prioritate corelarea între 
îmbunătățirea abilităților profesionale și 
cerințele de pe piața forței de muncă; 
subliniază în acest sens și importanța 
specială a grupului social de referință 
format din fete, părinți, rude și prieteni, 
care au un rol central în ceea ce privește 
îndrumarea cu privire la educație și la 
carieră și invită statele membre să 
promoveze educația fetelor pe tot 
parcursul procesului, printre altele, prin 
susținerea persoanelor care au cea mai 



PE516.598v01-00 18/33 AM\943198RO.doc

RO

mare influență asupra tinerilor;

Or. de

Amendamentul 31
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a încuraja 
acordarea de stimulente economice 
pentru angajatorii care angajează femei 
rome;

Or. en

Amendamentul 32
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei sprijinirea unei 
educații integrate, care să ia în 
considerare egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbați și 
particularitățile culturale, prin creșterea 
atractivității educației pentru comunitățile 
de romi marginalizate;

Or. en

Amendamentul 33
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită statelor membre promovarea 
includerii măsurilor pozitive în strategiile 
de resurse umane, precum cursuri de 
formare, programe de alfabetizare și 
stagii de pregătire pentru romi, ca 
modalitate de multiplicare a 
oportunităților de angajare pentru femeile 
rome în sectorul serviciilor publice și în 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 34
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că tinerii romi sunt deosebit 
de vulnerabili la șomaj, fiind supuși 
riscului de a fi excluși permanent din 
societate; subliniază, așadar că trebuie 
asigurată posibilitatea de absolvire a 
învățământului primar și/sau secundar, 
precum și formarea profesională într-o 
etapă ulterioară, cea ce poate conduce la o 
creștere semnificativă a șanselor de 
angajare pentru tinerii romi;

6. subliniază faptul că tinerii romi sunt 
deosebit de vulnerabili la șomaj, fiind 
supuși riscului de a fi excluși pe termen 
lung din societate; subliniază, așadar, 
faptul că trebuie asigurată posibilitatea de 
absolvire a învățământului primar și/sau 
secundar, precum și formarea profesională 
într-o etapă ulterioară, ceea ce poate 
conduce la o creștere semnificativă a 
capacității de inserție profesională a 
tinerilor romi; subliniază necesitatea de a 
asigura o trecere lină de la educația 
primară la cea secundară și de a promova 
frecventarea regulată a școlii;

Or. fr

Amendamentul 35
Tatjana Ždanoka
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că tinerii romi sunt deosebit 
de vulnerabili la șomaj, fiind supuși 
riscului de a fi excluși permanent din 
societate; subliniază așadar că trebuie 
asigurată posibilitatea de absolvire a 
învățământului primar și/sau secundar, 
precum și formarea profesională într-o 
etapă ulterioară, cea ce poate conduce la o 
creștere semnificativă a șanselor de 
angajare pentru tinerii romi;

6. subliniază faptul că tinerii romi sunt 
deosebit de vulnerabili la șomaj, fiind
supuși riscului de a fi excluși permanent 
din societate; subliniază așadar faptul că 
trebuie asigurată posibilitatea de absolvire 
a învățământului primar și/sau secundar, de 
exemplu, prin programe bine orientate de 
burse și de îndrumare, precum și formarea 
profesională într-o etapă ulterioară, ceea
ce, împreună cu politici stricte de 
combatere a discriminării și cu locuri de 
muncă nou-create, poate conduce la o 
creștere semnificativă a capacității de 
inserție profesională a tinerilor pentru 
tinerii romi;

Or. en

Amendamentul 36
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că tinerii romi sunt deosebit 
de vulnerabili la șomaj, fiind supuși 
riscului de a fi excluși permanent din 
societate; subliniază, așadar că trebuie 
asigurată posibilitatea de absolvire a 
învățământului primar și/sau secundar, 
precum și formarea profesională într-o 
etapă ulterioară, cea ce poate conduce la o 
creștere semnificativă a șanselor de 
angajare pentru tinerii romi;

6. subliniază faptul că tinerii romi sunt 
deosebit de vulnerabili la șomaj, fiind 
supuși riscului de a fi excluși permanent 
din societate, ceea ce înseamnă că, în mod
implicit, aceștia sunt expuși unui risc mai 
ridicat de sărăcie la o vârstă înaintată; 
subliniază, așadar, faptul că trebuie 
asigurată posibilitatea de absolvire a 
învățământului primar și/sau secundar, 
precum și formarea profesională într-o 
etapă ulterioară, ceea ce poate conduce la o 
creștere semnificativă a capacității de 
inserție profesională a tinerilor romi și de 
participare a acestora la sistemele de 
securitate socială ale statelor membre;
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Or. de

Amendamentul 37
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că tinerii romi sunt deosebit 
de vulnerabili la șomaj, fiind supuși 
riscului de a fi excluși permanent din 
societate; subliniază așadar că trebuie 
asigurată posibilitatea de absolvire a 
învățământului primar și/sau secundar, 
precum și formarea profesională într-o 
etapă ulterioară, cea ce poate conduce la o 
creștere semnificativă a șanselor de 
angajare pentru tinerii romi;

6. subliniază faptul că tinerii romi sunt 
deosebit de vulnerabili la șomaj, fiind 
supuși riscului de a fi excluși permanent 
din societate; subliniază așadar faptul că 
trebuie asigurată posibilitatea de absolvire 
a învățământului primar și/sau secundar, 
precum și formarea profesională într-o 
etapă ulterioară, ceea ce poate conduce la o 
creștere semnificativă a capacității de 
inserție profesională a tinerilor romi; 
solicită, de asemenea, statelor membre să 
asigure servicii de asistență în învățare și 
de îndrumare pentru studenții romi din 
învățământul superior, astfel încât tot mai 
mulți studenți romi să poată obține o 
diplomă;

Or. en

Amendamentul 38
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită susținerea și promovarea 
intrării romilor pe piața forței de muncă și 
observă faptul că, pentru a diferenția 
serviciile și măsurile din domeniul 
administrației muncii și pentru a dezvolta 
procese de orientare, este nevoie de 
personal auxiliar și de supraveghere de 
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origine romă;

Or. fi

Amendamentul 39
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor membre să 
creeze un sistem specific de îndrumare și 
de asistență școlară pentru tinerii romi, 
prin intermediul educației publice și al 
serviciilor sociale, de la vârsta preșcolară 
până la universitate, acordând o atenție 
deosebită aspectelor legate de gen;

Or. en

Amendamentul 40
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să ia măsuri 
pozitive în domeniul educației prin 
asigurarea formării profesionale și a 
învățării continue pentru a garanta o bază 
egală pentru femeile rome și pentru a 
spori șansele de integrare a acestora pe 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 41
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că remodelarea sistemelor de 
protecție socială este necesară pentru a 
scădea dependența de asistența socială, 
stimulând totodată participarea activă pe 
piața forței de muncă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că remodelarea sistemelor de 
protecție socială este necesară pentru a
scădea dependența de asistența socială, 
stimulând totodată participarea activă pe 
piața forței de muncă;

7. consideră că statele membre ar trebui să 
se asigure că sistemele lor de protecție 
socială garantează satisfacerea nevoilor 
fundamentale și accesul la servicii sociale 
de bază, stimulând totodată participarea 
activă pe piața forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 43
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că remodelarea sistemelor de 
protecție socială este necesară pentru a 
scădea dependența de asistența socială,
stimulând totodată participarea activă pe 
piața forței de muncă;

7. consideră că ajustarea sistemelor de 
protecție socială este necesară pentru a 
garanta tuturor o existență decentă, 
stimulând totodată participarea activă pe 
piața forței de muncă;
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Or. en

Amendamentul 44
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că remodelarea sistemelor de 
protecție socială este necesară pentru a 
scădea dependența de asistența socială, 
stimulând totodată participarea activă pe 
piața forței de muncă;

7. consideră că remodelarea sistemelor de 
protecție socială este necesară pentru a 
scădea dependența de asistența socială, 
stimulând totodată participarea activă pe 
piața forței de muncă și lansează îndemnul 
de a se promova protecția socială a 
populației rome și de a orienta în mod mai 
eficient serviciile sociale și de sănătate;

Or. fi

Amendamentul 45
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv.

8. constată că îmbunătățirea accesului la 
serviciile medicale și intensificarea
accesului la facilitățile de îngrijire a 
copiilor pentru reconcilierea vieții de 
familie cu viața profesională ar avea un 
impact pozitiv.

Or. en

Amendamentul 46
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv.

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională și la 
programe de educație, de dezvoltare și de 
asistență de înaltă calitate pentru copiii 
preșcolari în zonele rurale ar putea avea un 
impact pozitiv.

Or. en

Amendamentul 47
Tatjana Ždanoka

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv.

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului egal la 
facilitățile de îngrijire a copiilor pentru 
reconcilierea vieții de familie cu viața 
profesională în zonele rurale ar putea avea 
un impact pozitiv; prin urmare, solicită 
statelor membre să asigure accesul 
universal la facilități de înaltă calitate 
pentru îngrijirea copiilor.

Or. en

Amendamentul 48
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv.

8. constată că depunerea unor eforturi mai
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de calitate de pentru îngrijirea copiilor 
pentru reconcilierea vieții de familie cu 
viața profesională în zonele rurale ar putea 
avea un impact pozitiv.

Or. en

Amendamentul 49
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv.

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv în timp ce, în mod similar, 
serviciile sociale din orașe pot angaja 
funcționari din familii rome în calitate de 
„interpreți culturali”, iar asistenții de 
origine romă din școli pot juca un rol 
similar.

Or. fi

Amendamentul 50
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
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de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv.

de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv asupra integrării romilor și a 
incluziunii profesionale a femeilor rome.

Or. fr

Amendamentul 51
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv.

8. constată că depunerea unor eforturi mai 
mari în furnizarea accesului la facilitățile 
de îngrijire a copiilor pentru reconcilierea 
vieții de familie cu viața profesională în 
zonele rurale ar putea avea un impact 
pozitiv; subliniază în acest context 
responsabilitatea statelor membre de a 
investi în creșterea numărului de personal 
și în sporirea calității spațiilor pentru 
îngrijirea copiilor la nivel național, 
pentru a le oferi tuturor părinților șansa 
de a obține un loc pentru copilul lor într-
un centru de îngrijire de zi, într-o 
grădiniță sau într-o creșă.

Or. de

Amendamentul 52
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită statele membre să direcționeze 
în mod corespunzător fondurile relevante 
ale UE pentru a combate discriminarea 
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împotriva romilor.

Or. de

Amendamentul 53
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită statelor membre să utilizeze 
FSE pentru a îmbunătăți nivelul de 
pregătire profesională și de ocupare pe 
piața muncii a romilor, pentru a promova 
incluziunea socială a acestei categorii și 
pentru a reduce nivelurile constant 
ridicate de sărăcie, precum și pentru a 
acorda o atenție specială femeilor și 
fetelor rome.

Or. en

Amendamentul 54
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită asigurarea unui tratament 
egal în ceea ce privește locuințele și 
reducerea nesiguranței.

Or. fi

Amendamentul 55
Jean-Luc Bennahmias
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Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că prevenirea 
marginalizării trebuie să înceapă din 
copilărie; consideră că este esențial să se 
adopte o abordare care să vizeze generații 
diferite de femei pentru a pune capăt 
transmiterii sărăciei de la o generație la 
alta.

Or. fr

Amendamentul 56
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită statele membre să elimine 
segregarea teritorială, evacuările forțate 
și lipsa de adăpost cu care se confruntă 
bărbații și femeile rome și să stabilească 
politici eficiente și transparente în materie 
de locuințe.

Or. en

Amendamentul 57
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită promovarea dezvoltării limbii 
și a culturii rome, dezvoltarea structurilor 
administrative implicate în problemele 
romilor, consolidarea politicilor în 
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materie de romi și a punerii lor în 
aplicare, precum și intensificarea 
participării în cooperarea internațională 
cu privire la problemele romilor.

Or. fi

Amendamentul 58
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită statele membre să exploateze la 
maximum oportunitățile oferite de 
fondurile structurale, în special de FSE, 
pentru ca populația romă să aibă o șansă 
reală de incluziune socială; îndeamnă 
statele membre să elaboreze un raport 
periodic privind rezultatele obținute – în 
special cele obținute cu sprijinul FSE – în 
domeniile educației și instruirii tinerilor 
romi, în special a fetelor.

Or. fr

Amendamentul 59
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. îndeamnă statele membre să abordeze 
problema violenței împotriva femeilor, a 
violenței domestice și a exploatării 
sexuale sub toate formele sale, precum și 
să combată traficul de ființe umane, care 
afectează în mare măsură femeile rome și 
care se datorează deseori adâncirii 
situației de sărăcie și excluziunii sociale a 



AM\943198RO.doc 31/33 PE516.598v01-00

RO

acestora, ca urmare a lipsei unui loc de 
muncă și a pregătirii profesionale.

Or. en

Amendamentul 60
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. solicită Comisiei să ia în considerare 
concluziile Consiliului, care prevăd că „ar 
trebui acordată o atenție deosebită 
intereselor și dificultăților femeilor și 
fetelor rome” și care solicită includerea 
unei perspective de gen în toate politicile 
și măsurile de incluziune a romilor.

Or. en

Amendamentul 61
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. solicită Comisiei să abordeze în mod 
sistematic egalitatea de gen și participarea 
activă a femeilor rome ca agenți ai 
schimbării, întrucât în prezent aceste 
aspecte lipsesc din strategiile naționale de 
integrare a romilor.

Or. en

Amendamentul 62
Kinga Göncz
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Proiect de aviz
Punctul 8 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. solicită Comisiei și statelor membre să 
includă în toate domeniile prioritare ale 
Strategiei UE privind incluziunea romilor, 
ca obiectiv orizontal, consolidarea 
capacităților și conferirea mai multor 
drepturi și posibilități femeilor rome.

Or. en

Amendamentul 63
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8g. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure o implicare mai puternică și mai 
eficientă a femeilor rome în punerea în 
aplicare a strategiilor naționale de 
integrare a romilor.

Or. en

Amendamentul 64
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8h. îndeamnă statele membre și statele în 
curs de aderare să se asigure că strategiile 
lor naționale vor încuraja programe de 
emancipare, de consolidare a capacităților 
și de stimulare a spiritului de conducere 
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pentru femeile și fetele rome, care joacă 
un rol deosebit în procesul de construire a 
comunității.

Or. en

Amendamentul 65
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 8 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8i. solicită Comisiei și statelor membre să 
colecteze, să analizeze și să publice date 
statistice fiabile, defalcate pe gen, pentru 
a permite evaluarea și actualizarea 
corespunzătoare a strategiilor și să 
măsoare impactul proiectelor și 
intervențiilor din cadrul strategiilor 
asupra femeilor rome.

Or. en


