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Изменение 1
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд, и да 
искат подкрепа от Комисията, 
когато считат за необходимо;
призовава Комисията да обърне 
особено внимание на исканията за 
техническа помощ на 
заинтересованите държави, за да се 
гарантира, че финансирането от ЕС 
се използва възможно най-ефективно 
и ефикасно в полза на ромските 
общности;

Or. ro

Изменение 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 
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настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд, така че да 
се подобри сътрудничеството между 
националните, европейските и 
международните участници в 
стремеж към повишаване на 
ефективността на всички налични 
инструменти за интегриране на 
ромските общности;

Or. ro

Изменение 3
Csanád Szegedi

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат 
жертва на постоянна дискриминация 
и че настоящата икономическа и 
финансова криза води до влошаване на 
ситуацията; призовава държавите-
членки, в които Агенцията на ЕС за 
основните права установи наличието на 
сериозни проблеми, да се възползват в 
пълна степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

1. призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

Or. hu
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Изменение 4
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва 
на постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

1. отчита, че в много държави-членки 
ромските общности продължават да 
бъдат жертва на постоянна 
дискриминация и че настоящата 
икономическа и финансова криза води 
до влошаване на ситуацията; призовава 
всички държави-членки и по-
конкретно тези държави-членки, в 
които Агенцията на ЕС за основните 
права установи наличието на сериозни 
проблеми, да сътрудничат с ЕС и с 
представителите на ромското 
население за създаването на 
интегрирани политики, които 
подпомагат използването на всички 
средства на ЕС, предоставяни по линия 
на структурните фондове, по-специално 
Европейския фонд за регионално 
развитие и Европейския социален фонд, 
и същевременно следва да гарантират 
устойчивото приобщаване на 
ромските общности и тяхната 
защита срещу дискриминация;

Or. en

Изменение 5
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията 
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призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

и до загуба на заетост; подчертава, че 
приобщаването на ромското 
население е отговорност както на 
всички държави-членки, така и на 
институциите на ЕС; призовава 
държавите-членки, в които Агенцията 
на ЕС за основните права е установила
наличието на сериозни проблеми по 
отношение на приобщаването, да се 
възползват в пълна степен от средствата 
на ЕС, предоставяни по линия на 
структурните фондове; по-специално 
призовава Европейския фонд за 
регионално развитие и Европейския 
социален фонд да насърчават 
приобщаването на ромите на 
национално, регионално и местно 
равнище; в този контекст 
приветства инициативата на 
Европейската комисия за 
рационализиране, оценка и оценяване 
чрез референтни стойности на 
използването на средствата за 
приобщаване на ромите и за 
установяване на съществуващи 
недостатъци;

Or. en

Изменение 6
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва 
на постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 

1. отчита, че в много държави-членки 
ромското население продължава да 
бъде жертва на дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки да се 
възползват в пълна степен от 
финансовите средства, предоставяни 
по линия на фондовете на ЕС, по-
специално Европейския фонд за 
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предоставяни по линия на 
структурните фондове, по-специално 
Европейския фонд за регионално 
развитие и Европейския социален фонд;

регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР);

Or. en

Изменение 7
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията;
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

1. отчита, че в много държави-членки 
ромите и странстващите лица
продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията, 
която е и без друго показателна за 
състоянието на нашите общества;
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи необходимост от поемане на 
предизвикателството на 
интегрирането на ромите и 
странстващите лица, да се възползват 
в пълна степен от средствата на ЕС,
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

Or. fr

Изменение 8
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. отчита, че в много държави-членки 1. отчита, че в много държави-членки 
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ромите продължават да бъдат жертва на 
постоянна дискриминация и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки, в които 
Агенцията на ЕС за основните права 
установи наличието на сериозни 
проблеми, да се възползват в пълна 
степен от средствата на ЕС, 
предоставяни по линия на структурните 
фондове, по-специално Европейския 
фонд за регионално развитие и 
Европейския социален фонд;

ромите продължават да бъдат жертва на 
често срещани предразсъдъци и че 
настоящата икономическа и финансова 
криза води до влошаване на ситуацията; 
призовава държавите-членки да се 
възползват в пълна степен от средствата 
на ЕС, предоставяни по линия на 
структурните фондове, по-специално 
Европейския фонд за регионално 
развитие и Европейския социален фонд;

Or. en

Изменение 9
Андрей Ковачев, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie 
Auconie

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. насърчава използването на 
фондовете на ЕС за строеж на нови 
жилища или за ремонт на 
съществуващия жилищен фонд, за 
подобряване на инженерната 
инфраструктура, за благоустройство 
на местно равнище, съобщителни 
системи, образование, мерки за 
подобряване на достъпа до пазара на 
труда и др., което следва да доведе до 
социално приобщаване на 
маргинализираните общности;

Or. en

Изменение 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

1a. припомня, че европейските 
програми и финансиране са налице и 
могат да се използват за образование, 
жилищно настаняване и заетост на 
ромите, но местните органи, 
гражданското общество и 
потенциалните целеви групи на тези 
програми не са достатъчно 
информирани за тях; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
подобрят комуникацията и 
насърчаването на възможностите за 
финансиране, налични в тези 
области;

Or. fr

Изменение 11
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. осъжда дискриминационните 
мерки, предприети от някои 
държави-членки, и по-конкретно от 
Франция, срещу ромското население 
единствено въз основа на техния 
етнически произход; призовава 
Комисията, като пазител на 
договорите, да предприема бързи и 
строги мерки при подобни случаи в 
бъдещето;

Or. en

Изменение 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Андрей Ковачев, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

1б. призовава за предоставяне на по-
добри консултантски услуги на 
организаторите на проекти, 
допустими до европейско 
финансиране за интегрирането на 
ромите, чрез създаване на платформи 
за информация, анализи и обмен на 
добри практики;

Or. fr

Изменение 13
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на 
принос към икономическото 
развитие, както се предвижда в 
стратегията „ЕС 2020“; ето защо 
призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии 
за разрешаване на специфичните 
проблеми (крайна бедност, липса на 
образование, лоши санитарни 
условия) на маргинализираните 
общности, с цел да се гарантира 
тяхната социална и икономическа 
интеграция;

2. отчита, че ромите и 
странстващите лица следва да
получат — посредством 
висококачествено образование, 
достойни жилищни условия и 
възможности за работа — средствата за
своята интеграция; ето защо призовава 
държавите-членки да активизират 
своите усилия, като укрепят своите
политики за икономическа и социална 
интеграция на маргинализираните 
общности в областта на 
образованието, културата, 
заетостта, здравеопазването и 
особено жилищното настаняване;

Or. fr
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Изменение 14
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е с 
богато наследство и култура, следва да 
получи средствата за пълна интеграция 
на работното място и за оказване на 
принос към икономическото развитие, 
както се предвижда в стратегията „ЕС 
2020“ посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа, 
достъп до участие в политическия 
живот, системите за социална 
защита и дейностите за общностно 
развитие; ето защо призовава 
държавите-членки да активизират 
своите усилия, като укрепят своите 
ефективни стратегии за разрешаване на 
специфичните проблеми и пречки пред 
социалното интегриране, като 
например крайна бедност, липса на 
образование, лоши санитарни условия, 
ограничен достъп до основни услуги и 
отсъствие на документи за 
гражданска регистрация на тези 
маргинализирани общности, с цел да се 
гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция; подчертава, 
че успешната политика е съчетание 
от различни подходи при отчитане 
на социалните, икономически и 
културни фактори;

Or. en

Изменение 15
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2 
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Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
стимули за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“, 
особено в тези държави-членки с 
намаляващо население, които със 
сигурност биха спечелили от една 
допълнителна, значителна по размер 
и млада работна сила; ето защо 
призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

Or. en

Изменение 16
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
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работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

работното място и за оказване на принос 
към интелигентно, устойчиво и 
всеобхватно икономическо развитие, 
както се предвижда в стратегията „ЕС 
2020“; застъпва становището, че 
социалното приобщаване е 
предварително условие за постигане 
на целите на стратегията ЕС 2020; 
ето защо призовава държавите-членки 
да активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

Or. xm

Изменение 17
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени и други процеси, засягащи ЕС 
като цяло, ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят, подобрят и адаптират към 
икономическата и финансова криза
своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми
(крайна бедност, липса на образование, 
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икономическа интеграция; лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

Or. ro

Изменение 18
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, за да 
бъде направена една важна и 
абсолютно необходима крачка в 
борбата срещу социалното 
изключване на ромското население и 
за да бъде оказан принос за неговата 
по-нататъшна интеграция във всички 
държави-членки на ЕС;

Or. en
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Изменение 19
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

2. отчита, че младото ромско
население следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие и към 
устойчивия характер на пенсиите, 
както се предвижда в стратегията „ЕС 
2020“; ето защо призовава държавите-
членки да активизират своите усилия, 
като укрепят своите ефективни
стратегии за разрешаване на 
специфичните проблеми (крайна 
бедност, липса на образование, 
сегрегация и незадоволителни 
жилищни условия, лоши санитарни 
условия) на маргинализираните 
общности, с цел да се гарантира тяхната 
социална и икономическа интеграция;

Or. en

Изменение 20
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —

2. отчита, че ромското население, което 
е част от нашето общо наследство от 
векове насам и е най-голямото 
национално малцинство в ЕС, следва 
да получи — посредством 
висококачествено образование, 
достойни жилищни условия и 
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средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

възможности за работа — средствата за 
пълна интеграция в обществото и на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование и 
социални услуги, лоши санитарни 
условия) на маргинализираните 
общности, с цел да се гарантира тяхната 
социална и икономическа интеграция;

Or. en

Изменение 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки и 
местните и регионални органи да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за
ефективно разрешаване на 
специфичните проблеми (крайна 
бедност, липса на образование, лоши 
санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
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икономическа интеграция;

Or. es

Изменение 22
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки и 
местните и регионални публични 
органи да активизират своите усилия, 
като укрепят своите ефективни 
стратегии за разрешаване на 
специфичните проблеми (крайна 
бедност, липса на образование, лоши 
санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

Or. fr

Изменение 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 2. отчита, че в периоди на демографски 
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промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“ и в 
„Европейската платформа срещу 
бедността“, основната инициатива, 
предложена от Комисията като част 
от тази стратегия; ето защо 
призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

Or. ro

Изменение 24
Csanád Szegedi

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция на 
работното място и за оказване на принос 
към икономическото развитие, както се 
предвижда в стратегията „ЕС 2020“; ето 
защо призовава държавите-членки да 
активизират своите усилия, като 

2. отчита, че в периоди на демографски 
промени ромското население, което е 
част от нашето общо наследство от 
векове насам, следва да получи —
посредством висококачествено 
образование, достойни жилищни 
условия и възможности за работа —
средствата за пълна интеграция в 
обществото и на работното място и за 
оказване на принос към икономическото 
развитие, както се предвижда в 
стратегията „ЕС 2020“; ето защо 
призовава държавите-членки да 
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укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

активизират своите усилия, като 
укрепят своите ефективни стратегии за 
разрешаване на специфичните проблеми 
(крайна бедност, липса на образование, 
лоши санитарни условия) на 
маргинализираните общности, с цел да 
се гарантира тяхната социална и 
икономическа интеграция;

Or. hu

Изменение 25
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. изразява увереност, че за 
успешното създаване и прилагане на 
горепосочените политики и 
стратегии е необходимо подобряване 
на осведомеността и цялостно 
разбиране на проблема на равнището 
на националните, регионалните и 
местните органи; в този контекст 
счита техническата помощ за 
подходящ инструмент; при все това 
отбелязва, че политиките и 
стратегиите за римското население 
следва, поне в дългосрочен план, да 
бъдат включени като част от 
общите политики, за да се гарантира 
ефективност, истинско приобщаване 
и устойчивост;

Or. en

Изменение 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

2a. призовава държавите-членки и 
регионалните и местни органи да 
насърчават кампании за информиране 
и осъзнаване с цел облекчаване и 
подобряване на достъпа до 
образование и други услуги, по-
конкретно в областите на 
здравеопазването, социалните грижи, 
консултациите относно правото на 
социални помощи, специално правата 
на жените, услугите, свързани с 
децата, и услугите за улесняване на 
повторното интегриране с акцент 
върху повторното включване в пазара 
на труда, както и услугите за 
професионална квалификация;

Or. es

Изменение 27
László Surján

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. призовава държавите-членки да 
разработват междусекторни 
стратегии за намаляване на 
бедността, които отчитат често 
пъти чувствителния въпрос, свързан 
със съвместното съществуване на 
ромската общност и на общността 
на мнозинството, когато и двете 
общности са еднакво засегнати от 
липса на заетост, бедност и 
маргинализация; подчертава 
значението на мерките за 
стимулиране, които насърчават 
посредством видими ползи бедните 
лица да се включват пазара на труда 
вместо да живеят от социални 
помощи и евентуална заетост на 
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черния пазар; подчертава 
изключително важното значение на 
програмите, насърчаващи взаимно 
разбирателство и търпимост;

Or. en

Изменение 28
Csanád Szegedi

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава в този контекст 
необходимостта от продължаване на 
прилагането на програмите на ЕС, 
като програмата „Напредък“, с оглед 
на борбата срещу дискриминацията, 
и призовава тези програми да 
продължат да се прилагат и да се 
доразвият след 2013 г.;

заличава се

Or. hu

Изменение 29
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава в този контекст 
необходимостта от продължаване на 
прилагането на програмите на ЕС, като 
програмата „Напредък“, с оглед на 
борбата срещу дискриминацията, и 
призовава тези програми да продължат 
да се прилагат и да се доразвият след 
2013 г.;

3. подчертава в този контекст 
необходимостта от продължаване на 
прилагането на програмите на ЕС, като 
програмата „Напредък“, с оглед на 
борбата срещу дискриминацията, и 
JASMINE, с оглед на инвестиции за 
изграждане на капацитет, и 
призовава тези програми да продължат 
да се доразвиват след 2013 г.;

Or. en
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Изменение 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
по-структурирано координиране на 
местните, регионалните, 
националните и европейските 
политики по отношение на ромската 
общност с цел да се окаже устойчиво 
въздействие и да се подобри 
провеждането на политика на 
местно, регионално, национално и 
европейско равнище; призовава 
определящите политиките на всяко 
равнище да се консултират с 
ромските общности, сдружения и 
НПО, които имат за цел да 
защитават правата на ромите и да 
осигурят тяхното повторно 
интегриране в социално отношение и 
на трудовия пазар, като по-
конкретно се акцентира върху 
жените;

Or. es

Изменение 31
László Surján, Lívia Járóka

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че социалното 
изключване, което засяга ромите, има 
много силно териториално измерение 
на бедност и маргинализация и че то 
се съсредоточава в по-малко 
развитите микрорегиони, които не 
разполагат с необходимите 
финансови средства и не могат да 
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допринесат финансово в допълнение 
към финансирането от страна на 
Общността, на което имат право, и 
често не разполагат с управленски 
мощности и човешки ресурси за 
ефективно използване на 
финансирането; подчертава 
необходимостта от съсредоточаване 
на конкретни усилия в тези 
микрорегиони, които в повечето случа 
представляват вътрешнорегионални 
зони, както и за значително 
опростяване на бюрократичните 
правила и на правилата за прилагане, 
така че да може да бъде постигнато 
възможно най-голямо предоставяне 
на средства в рамките на 
политиката на сближаване;

Or. en

Изменение 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. в този контекст подчертава 
необходимостта от системно 
включване на въпросите, свързани с 
ромите, във всички относими 
европейски и национални политики, 
като по този начин се елиминират 
политики, поддържащи или 
насърчаващи сегрегацията на 
ромските общности или 
предоставянето на сегрегирано 
жилищно настаняване, образование 
или други сегрегирани услуги за 
ромите;

Or. ro
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Изменение 33
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава възможността, създадена 
по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази 
нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да 
подобрят възможностите за ефективна 
социална интеграция;

4. подчертава възможността, създадена 
по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази 
нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да 
подобрят възможностите за ефективна 
социална интеграция; призовава 
държавите-членки да използват 
ефективно потенциала за 
взаимодействие между ЕФРР, ЕСФ и
ЕЗФРСР за разработване на програми 
за финансиране на интеграцията на 
ромите; призовава Комисията да 
отчита нарасналите възможности за 
взаимодействие между 
структурните фондове през 
предстоящия програмен период;

Or. xm

Изменение 34
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава възможността, създадена 4. подчертава възможността, създадена 
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по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази 
нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да 
подобрят възможностите за ефективна 
социална интеграция;

по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази 
нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да 
подобрят възможностите за ефективна 
социална интеграция; препоръчва на 
Комисията да представя годишен 
доклад относно усвояването на тези 
средства от държавите-членки;

Or. ro

Изменение 35
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава възможността, създадена 
по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази 
нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да 
подобрят възможностите за ефективна 

4. подчертава възможността, създадена 
по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; изразява съжаление от 
факта, че до настоящия момент 
оперативните планове не са били 
променени чрез ново придаване на 
приоритетно значение за жилищно 
настаняване на ромското население;
освен това призовава държавите-членки 
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социална интеграция; да се възползват своевременно и в пълна 
степен от тази нова възможност в 
рамките на структурните фондове, с цел 
да подобрят възможностите за 
ефективна социална интеграция;
призовава Комисията да представи 
конкретен план за действие във 
връзка горепосочения регламент с цел 
ускоряване на използването на 
средствата;

Or. en

Изменение 36
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава възможността, създадена 
по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази 
нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да 
подобрят възможностите за ефективна 
социална интеграция;

4. приветства възможността, създадена 
по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази 
нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да 
подобрят възможностите за ефективна 
социална интеграция;

Or. fr

Изменение 37
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. подчертава възможността, създадена 
по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази
нова възможност в рамките на 
структурните фондове, с цел да 
подобрят възможностите за ефективна 
социална интеграция;

4. подчертава възможността, създадена 
по силата на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 437/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година, за отпускане на максимално 3% 
от помощта по линия на ЕФРР за 
специални програми или на максимално 
2% от общия размер на отпуснатите 
средства за ремонт на жилища, 
предназначени за маргинализирани 
общности; освен това призовава 
държавите-членки да се възползват 
своевременно и в пълна степен от тази 
нова благоприятна възможност в 
рамките на структурните фондове, с цел 
да подобрят възможностите за 
ефективна социална интеграция;

Or. en

Изменение 38
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. осъзнава, че ромските общности, 
както в ЕС-27, така и в страните 
кандидатки, представляват 
изключително разнородни групи и че 
поради тази причина е невъзможно 
разработването на единна 
стратегия; поради тази причина 
подчертава, че са необходими 
различни подходи, които отчитат 
различните географски, 
икономически, социални, културни и 
правни контексти, в които се намира 
всяка ромска общност;

Or. en
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Изменение 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността 
за обвързване на отпускането на 
помощ за нови жилища на 
маргинализираните общности с 
поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, 
например подходяща степен на 
участие в процеса на изграждане на 
новите сгради, задължителна 
училищна посещаемост за децата и 
приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, 
с цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и 
устойчива интеграция.

заличава се

Or. en

Изменение 40
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността 
за обвързване на отпускането на 
помощ за нови жилища на 
маргинализираните общности с 
поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, 
например подходяща степен на 
участие в процеса на изграждане на 
новите сгради, задължителна 
училищна посещаемост за децата и 
приемането на работни места, 

заличава се



AM\851562BG.doc 29/35 PE454.583v01-00

BG

предлагани от трудовите посредници, 
с цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и 
устойчива интеграция.

Or. fr

Изменение 41
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища на маргинализираните 
общности с поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, например 
подходяща степен на участие в процеса 
на изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата и приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция.

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища на маргинализираните 
общности с поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, например 
подходяща степен на участие в процеса 
на изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата и приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция; по този начин 
държавите-членки могат да 
допринесат значително за 
предоставянето на конкретно 
решение за жилищните нужди на 
маргинализираните групи, които 
живеят при незадоволителни 
жилищни условия.

Or. en

Изменение 42
Андрей Ковачев, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 5 
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Проектостановище Изменение

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища на маргинализираните 
общности с поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, например 
подходяща степен на участие в процеса 
на изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата и приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция.

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища на маргинализираните 
общности с поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, например 
подходяща степен на участие в процеса 
на изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата (в предучилищния период и за 
целия период на посещаване на 
училище) и приемането на работни 
места, предлагани от трудовите 
посредници, с цел да се обезпечи
тяхната действителна, ефективна и 
устойчива интеграция.

Or. en

Изменение 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища на маргинализираните 
общности с поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, например 
подходяща степен на участие в процеса 
на изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата и приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция;

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища на маргинализираните 
общности с поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, например 
подходяща степен на участие в процеса 
на изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата и приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция, и призовава държавите 
членки да използват мрежата 
EURoma, за да насърчат обмена на 
най-добри практики;
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Or. ro

Изменение 44
Csanád Szegedi

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища на маргинализираните 
общности с поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, например 
подходяща степен на участие в процеса
на изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата и приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция.

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища и друга помощ на 
маргинализираните общности с 
поемането на обществени ангажименти 
от тяхна страна, например подходяща 
степен на участие в процеса на 
изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата, общо спазване на закона и 
приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция.

Or. hu

Изменение 45
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отправя препоръка към държавите-
членки да разгледат възможността за 
обвързване на отпускането на помощ за 
нови жилища на маргинализираните 
общности с поемането на обществени 
ангажименти от тяхна страна, например 
подходяща степен на участие в процеса 
на изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 

5. отправя препоръка към държавите-
членки и регионалните и местни 
публични органи да разгледат 
възможността за обвързване на 
отпускането на помощ за нови жилища 
на маргинализираните общности с 
поемането на обществени ангажименти 
от тяхна страна, например подходяща 
степен на участие в процеса на 
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децата и приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция.

изграждане на новите сгради, 
задължителна училищна посещаемост за 
децата и приемането на работни места, 
предлагани от трудовите посредници, с 
цел да се обезпечи тяхната 
действителна, ефективна и устойчива 
интеграция.

Or. fr

Изменение 46
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. изразява съжаление относно 
трудностите при интегрирането на 
ромските общности, които 
произтичат от тяхната 
хетерогенност; затова препоръчва 
местните и регионални органи на 
държавите-членки да предложат 
ефективни мерки за социално 
приобщаване на ромите, отчитащо 
техния специфичен произход;
препоръчва на Комисията да използва 
опита, натрупан от органите, които 
активно са допринесли за 
интеграцията на ромските 
общности, и да насърчава 
използването на най-добрите 
практики и рецепти за успех с оглед 
постигане на социалното им 
приобщаване;

Or. ro

Изменение 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

5a. припомня, че съвместните усилия, 
полагани както от страна на 
обществото на мнозинството, така 
и от страна на ромската общност, са 
основното предварително изискване 
за успешна интеграция; поради тази 
причина призовава настоятелно 
държавите-членки да помогнат за 
подобряване на положението на 
ромското население по отношение на 
жилищното настаняване и 
трудовата заетост, да осигурят в 
училищата климат на приобщаване 
чрез активно включване на 
родителите от ромски произход и 
призовава ромските общности да 
поемат социален ангажимент и 
съответно участие в подобряването 
на своето положение по отношение 
на жилищно настаняване, заетост и 
образование, за да бъде гарантирана 
тяхната действителна, ефективна и 
устойчива интеграция;

Or. en

Изменение 48
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. припомня, че част от ромското 
население се състои от номади и това 
измерение е неразделна част от 
тяхната идентичност; затова 
счита, че интеграционните 
политики следва да се диференцират 
в зависимост от това дали са 
насочени към номадско или уседнало 
ромско население;
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Or. fr

Изменение 49
Csanád Szegedi

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. счита, че помощта за ремонта на 
жилища и предоставянето на нови 
жилища може да се обвържат, както 
е определено в съображенията на 
държавите-членки, с условие, 
основаващо се на специална оценка на 
целесъобразността на ползването на 
вече предоставените помощи и 
жилищно настаняване.

Or. hu

Изменение 50
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. признава, че сложността на 
бюрократичните процедури може да 
представлява пречка пред 
организаторите на проекти;
подчертава необходимостта от 
удвояване на усилията за опростяване 
на процедурите за отпускане на 
безвъзмездни средства; подчертава 
ниското равнище на усвояване на 
европейското финансиране в тази 
област;

Or. fr
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Изменение 51
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. твърди, че част от решението се 
състои в пълната ангажираност на 
държавите-членки да предоставят 
действителна подкрепа на 
организаторите на проекти и че на 
тях, заедно с Комисията, е възложена 
важна роля в насърчаването на 
местните органи да подбират 
проекти за интегриране на ромите и 
странстващите лица;

Or. fr


