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Pozměňovací návrh 1
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy
s plným využitím zdrojů EU, které jsou
k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména v Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a v Evropském sociálním 
fondu (ESF);

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy, aby 
plně využívaly zdroje EU, které jsou
k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond
(ESF), a aby vyhledaly pomoc Komise, 
kdykoliv to považují za nutné; vyzývá 
Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost 
požadavkům členských států, které se 
týkají technické pomoci, a zajistila tak co 
nejúčinnější a nejúčelnější využívání 
finančních prostředků EU ku prospěchu 
romských komunit;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy, aby 
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s plným využitím zdrojů EU, které jsou
k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména v Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a v Evropském sociálním 
fondu (ESF);

plně využívaly zdroje EU, které jsou
k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond 
(ESF), a to za účelem zlepšení spolupráce 
mezi zúčastněnými stranami na 
vnitrostátní, evropské a mezinárodní 
úrovni ve snaze zvýšit účinnost všech 
nástrojů, které jsou k dispozici pro 
začlenění romských komunit;

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Csanád Szegedi

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská
a finanční krize; vyzývá ty členské státy, 
které Agentura EU pro základní práva 
označila jako země, které mají vážné 
problémy s plným využitím zdrojů EU, 
které jsou k dispozici v rámci 
strukturálních fondů, zejména v Evropském 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a 
v Evropském sociálním fondu (ESF);

1. vyzývá ty členské státy, které Agentura 
EU pro základní práva označila jako země, 
které mají vážné problémy, aby plně 
využívaly zdroje EU, které jsou k dispozici
v rámci strukturálních fondů, zejména 
Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond
(ESF);

Or. hu

Pozměňovací návrh 4
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 

1. Uznává, že romské komunity jsou
v mnoha členských státech nadále oběťmi 
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přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy
s plným využitím zdrojů EU, které jsou
k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména v Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a v Evropském sociálním 
fondu (ESF);

přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá všechny členské státy
a obzvláště ty, které Agentura EU pro 
základní práva označila jako země, které 
mají vážné problémy, ke spolupráci s EU
a zástupci romského obyvatelstva na 
zavádění integračních politik, které by 
měly při současném využití zdrojů EU, 
které jsou k dispozici v rámci 
strukturálních fondů, zejména
v Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a v Evropském sociálním 
fondu (ESF), zaručit udržitelné začlenění 
romských komunit a jejich ochranu před 
diskriminací;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy
s plným využitím zdrojů EU, které jsou
k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména v Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a v Evropském sociálním 
fondu (ESF);

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize, která vede ke ztrátám zaměstnání; 
zdůrazňuje, že za začleňování romského 
obyvatelstva nesou odpovědnost všechny 
členské státy i orgány a instituce EU;
vyzývá ty členské státy, které Agentura EU 
pro základní práva označila jako země, 
které mají vážné problémy se 
začleňováním, aby plně využívaly zdroje
EU, které jsou k dispozici v rámci 
strukturálních fondů; zejména Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR)
a Evropský sociální fond (ESF),
a podporovaly jejich pomocí začleňování 
Romů na celostátní, regionální i místní 
úrovni; vítá iniciativu Evropské komise 
vyvinutou v tomto ohledu s cílem 
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racionalizovat, posoudit a dle náležitých 
měřítek hodnotit využívání prostředků 
určených na začleňování Romů a odhalit 
vyskytující se nedostatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy
s plným využitím zdrojů EU, které jsou
k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména v Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a v Evropském sociálním 
fondu (ESF);

1. Uznává, že romské obyvatelstvo čelí
v mnoha členských státech diskriminaci
a že tuto situaci vyostřuje současná 
hospodářská a finanční krize; vyzývá 
členské státy, aby plně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici v rámci fondů EU, 
zejména Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond
(ESF) a Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova (EZFRV);

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy
s plným využitím zdrojů EU, které jsou

1. Uznává, že Romové a kočovníci jsou
v mnoha členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci, 
která vypovídá o stavu naší společnosti,
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, jež musí řešit náročný úkol 
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k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména v Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a v Evropském sociálním 
fondu (ESF);

integrace Romů a kočovníků, aby plně 
využívaly zdroje EU, které jsou k dispozici
v rámci strukturálních fondů, zejména 
Evropský fond pro regionální rozvoj
(EFRR) a Evropský sociální fond (ESF);

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Uznává, že Romové jsou v mnoha 
členských státech nadále oběťmi 
přetrvávající diskriminace a že tuto situaci 
vyostřuje současná hospodářská a finanční 
krize; vyzývá ty členské státy, které 
Agentura EU pro základní práva označila 
jako země, které mají vážné problémy
s plným využitím zdrojů EU, které jsou
k dispozici v rámci strukturálních fondů, 
zejména v Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) a v Evropském sociálním 
fondu (ESF);

1. Uznává, že Romové v mnoha členských 
státech nadále čelí častým předsudkům
a že tuto situaci vyostřuje současná 
hospodářská a finanční krize; vyzývá 
členské státy, aby plně využívaly zdroje
EU, které jsou k dispozici v rámci 
strukturálních fondů, zejména Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR)
a Evropský sociální fond (ESF);

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie 
Auconie

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vybízí k využívání prostředků z fondů 
EU za účelem výstavby nových domů či 
renovace domů stávajících a zlepšení 
inženýrských sítí, místní infrastruktury 
pro poskytování veřejných služeb, 
komunikačních systémů, vzdělávání
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a opatření pro přístup na pracovní trh 
atd., což by mělo vést ke společenskému
a hospodářskému začleňování 
marginalizovaných komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že jsou k dispozici 
evropské programy a finanční prostředky, 
které lze využít pro účely vzdělávání, 
bydlení a zaměstnávání romského 
obyvatelstva, ale že místní orgány, 
občanská společnost a případné cílové 
skupiny těchto programů jsou o nich 
nedostatečně informovány; vyzývá Komisi
a členské státy, aby lépe informovaly
o finančních možnostech, které jsou
v těchto oblastech k dispozici, a aby je více 
podporovaly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. kritizuje opatření namířená proti 
Romům, která některé členské státy, 
obzvláště Francie, přijímají a jež je 
diskriminují pouze na základě jejich 
etnického původu; vyzývá Komisi, jakožto 
strážkyni smluv, aby podnikla okamžité
a rázné kroky, pokud by se v budoucnosti 
podobné případy vyskytly;n
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá k tomu, aby vytvořením 
platforem pro informování, provádění 
analýz a výměnu osvědčených postupů
bylo zlepšeno poradenství poskytované 
organizátorům projektů způsobilých pro 
evropské finanční prostředky určené na 
integraci romského obyvatelstva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to
prohloubením svých účinných strategií 
pro řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

2. uznává, že romské obyvatelstvo
a kočovníci by měli získat možnost plně se 
začlenit prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí; vyzývá členské státy, aby proto 
již nyní zvýšily své úsilí, a to upevněním
svých politik hospodářské a společenské 
integrace marginalizovaných skupin
obyvatelstva v oblasti vzdělávání, kultury, 
zaměstnávání, zdraví a obzvláště bydlení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, jehož
dědictví a kultura jsou velmi bohaté, 
získat možnost plně se začlenit do pracovní 
činnosti a přispívat k hospodářskému 
rozvoji, jak stanoví strategie EU 2020, a to 
prostřednictvím kvalitního vzdělání, 
důstojného bydlení, pracovních 
příležitostí, přístupu k politickému životu, 
sociálního systému a činností zaměřených 
na rozvoj komunity; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolností a překážek 
bránících sociální integraci, jako jsou
extrémní chudoba, nedostatek vzdělání, 
špatné zdravotní podmínky, omezený 
přístup k základním službám a chybějící 
doklady občanské registrace těchto
marginalizovaných skupin obyvatel,
s cílem zajistit jejich sociální
a ekonomickou integraci; zdůrazňuje, že 
úspěšná politika je výsledkem různých 
přístupů zohledňujících sociální, 
ekonomické a kulturní faktory;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 2. uznává, že v době demografické změny 
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by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí dostávat podněty k plnému 
začlenění do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020, a to zejména
v členských státech s klesajícím počtem 
obyvatelstva, které by mohly z nové 
početné a mladé pracovní síly těžit; 
vyzývá členské státy, aby proto již nyní 
zvýšily své úsilí, a to prohloubením svých 
účinných strategií pro řešení zvláštních 
okolností (extrémní chudoba, nedostatek 
vzdělání, špatné zdravotní podmínky) 
marginalizovaných skupin obyvatel,
s cílem zajistit jejich sociální
a ekonomickou integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k inteligentnímu, udržitelnému
a komplexnímu hospodářskému rozvoji, 
jak stanoví strategie EU 2020; je toho 
názoru, že společenské začlenění je 
předpokladem k dosažení cílů strategie 
EU 2020; vyzývá členské státy, aby proto 
již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolností (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
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zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

Or. xm

Pozměňovací návrh 17
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

2. uznává, že v době demografické změny
a jiných procesů, jež mají vliv na EU jako 
celek , by mělo romské obyvatelstvo, které 
bylo po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením, zdokonalením
a přizpůsobením svých účinných strategií 
pro řešení zvláštních okolností 
hospodářské a finanční krizi (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
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po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich
sociální a ekonomickou integraci;

po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolností (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem učinit důležité
a nutné kroky ve snaze potírat sociální 
vyloučení romského obyvatelstva a přispět
k další integraci ve všech členských 
státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

2. uznává, že by mělo mladé romské 
obyvatelstvo prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji a udržitelnosti 
důchodů, jak stanoví strategie EU 2020; 
vyzývá členské státy, aby proto již nyní 
zvýšily své úsilí, a to prohloubením svých 
účinných strategií pro řešení zvláštních 
okolností (extrémní chudoba, nedostatek 
vzdělání, špatné zdravotní podmínky, 
oddělené a nevyhovující bydlení, nízká 
zaměstnanost) marginalizovaných skupin 
obyvatel, s cílem zajistit jejich sociální
a ekonomickou integraci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

2. uznává, že by mělo romské 
obyvatelstvo, které bylo po staletí součástí 
našeho společného dědictví a představuje 
největší etnickou menšinu v EU, 
prostřednictvím kvalitního vzdělání, 
důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolností (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání a sociálních 
služeb, špatné zdravotní podmínky) 
marginalizovaných skupin obyvatel,
s cílem zajistit jejich sociální
a ekonomickou integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy
a místní a regionální orgány, aby proto již 
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prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

nyní zvýšily své úsilí, a to prohloubením 
svých strategií pro účinné řešení zvláštních 
okolností (extrémní chudoba, nedostatek 
vzdělání, špatné zdravotní podmínky) 
marginalizovaných skupin obyvatel,
s cílem zajistit jejich sociální
a ekonomickou integraci;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy
a místní a regionální veřejné orgány, aby 
proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro
řešení zvláštních okolností (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020 a Evropská platforma 
pro boj proti chudobě, což je zásadní 
iniciativa navržená Komisí jako součást 
uvedené strategie; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro
řešení zvláštních okolností(extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Csanád Szegedi

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do pracovní činnosti a přispívat
k hospodářskému rozvoji, jak stanoví 
strategie EU 2020; vyzývá členské státy, 
aby proto již nyní zvýšily své úsilí, a to 
prohloubením svých účinných strategií pro 
řešení zvláštních okolnosti (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 

2. uznává, že v době demografické změny 
by mělo romské obyvatelstvo, které bylo 
po staletí součástí našeho společného 
dědictví, prostřednictvím kvalitního 
vzdělání, důstojného bydlení a pracovních 
příležitostí získat možnost plně se začlenit 
do společnosti a do pracovní činnosti
a přispívat k hospodářskému rozvoji, jak 
stanoví strategie EU 2020; vyzývá členské 
státy, aby proto již nyní zvýšily své úsilí,
a to prohloubením svých účinných strategií 
pro řešení zvláštních okolností (extrémní 
chudoba, nedostatek vzdělání, špatné 
zdravotní podmínky) marginalizovaných 
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skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

skupin obyvatel, s cílem zajistit jejich 
sociální a ekonomickou integraci;

Or. hu

Pozměňovací návrh 25
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že mají-li být výše 
uvedené politiky a strategie úspěšně 
vypracovány a uplatňovány, je nutné 
zvýšit informovanost o daném problému
a zlepšit porozumění tomuto problému na 
úrovni vnitrostátních, regionálních
a místních orgánů; v tomto ohledu 
považuje fondy pro technickou pomoc za 
správný nástroj; nicméně zdůrazňuje, že 
za účelem zajištění účinnosti, skutečného 
začlenění a udržitelnosti by měly být 
politiky a strategie zaměřené na romské 
obyvatelstvo součástí obecných politik,
a to přinejmenším v dlouhodobé 
perspektivě;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy a regionální
a místní orgány, aby podporovaly 
informační a osvětové kampaně, jejichž 
pomocí by usnadnily a zlepšily přístup ke 
vzdělání a jiným službám, zejména
v oblasti zdraví, sociálních služeb, 
poradenství týkajícího se sociálních 
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nároků, zejména nároků žen, ke službám 
péče o děti a ke službám umožňujícím 
snazší reintegraci, a to s důrazem na 
návrat na trh práce a služby odborné 
přípravy;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
László Surján

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 
strategie ke snížení chudoby postihující 
více odvětví, které by braly v potaz často 
ožehavou otázku soužití romské komunity
s většinovou společností, jež obě trpí 
nedostatkem zaměstnání, chudobou
a marginalizací; podtrhuje, že důležitá 
jsou pobídková opatření, která 
prostřednictvím zřejmých výhod vybízí 
chudé, aby se začlenili na pracovní trh
a nežili ze sociálních dávek, případně 
nepracovali na černém trhu; zdůrazňuje, 
že nanejvýš významné jsou programy 
podporující vzájemné porozumění
a vzájemnou toleranci;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Csanád Szegedi

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje v této souvislosti, že je 
potřeba pokračovat v programech EU, 
jako je program PROGRESS pro boj proti 
diskriminaci, a vyzývá k tomu, aby takové 

vypouští se
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programy nadále pokračovaly a rozvíjely 
se i po roce 2013;

Or. hu

Pozměňovací návrh 29
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje v této souvislosti, že je 
potřeba pokračovat v programech EU, jako 
je program PROGRESS pro boj proti 
diskriminaci, a vyzývá k tomu, aby takové 
programy nadále pokračovaly a rozvíjely 
se i po roce 2013;

3. zdůrazňuje v této souvislosti, že je 
potřeba pokračovat v programech EU, jako 
je program PROGRESS pro boj proti 
diskriminaci a program JASMINE pro 
investování do budování kapacit, a vyzývá
k tomu, aby se takové programy rozvíjely
i po roce 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že za účelem dosažení 
udržitelného účinku a zlepšení tvorby 
politik na místní, regionální, vnitrostátní
a evropské úrovni je nezbytná 
strukturovanější koordinace místních, 
regionálních, vnitrostátních a evropských 
politik, které se týkají romské komunity; 
naléhavě vyzývá tvůrce politik na všech 
úrovních, aby jednali s romskými 
komunitami, sdruženími a neziskovými 
organizacemi usilujícími o prosazování 
práv Romů a o jejich reintegraci do 
společnosti a na pracovní trh, a to 
zejména s ohledem na ženy;
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Or. es

Pozměňovací návrh 31
László Surján, Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že pro sociální vyloučení 
postihující Romy je typický velmi zřetelný 
teritoriální rozměr chudoby
a marginalizace, který se projevuje
v zaostalých mikroregionech, jimž 
naprosto chybí potřebné finanční zdroje, 
aby si mohly samy přispět k prostředkům 
Společenství, pro něž jsou způsobilé,
a velmi často postrádají administrativní 
schopnosti a lidské zdroje potřebné
k náležitému využití těchto prostředků; 
podtrhuje, že je nutné zaměřit se
s mimořádným úsilím na tyto 
mikroregiony, což jsou často okrajové 
oblasti uvnitř regionů, a podstatně 
zjednodušit byrokratická a prováděcí 
pravidla tak, aby co největší množství 
zdrojů mohlo být přiděleno v rámci 
politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. v této souvislosti vyzdvihuje nutnost 
systematicky romskou problematiku 
začleňovat do všech příslušných 
evropských a vnitrostátních politik,
a odstraňovat tak politiku zachovávání či 
podpory segregace romských komunit 
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nebo politiku odděleného bydlení, 
vzdělávání či jiných služeb určených 
Romům;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, 
aby urychleně a plně využily tuto novou 
možnost v rámci sítě strukturálních fondů,
s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování;

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, 
aby urychleně a plně využily tuto novou 
možnost v rámci sítě strukturálních fondů,
s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování; vyzývá členské 
státy, aby při vývoji programů financování 
zaměřených na integraci Romů účinně 
využívaly možné propojení fondů EFRR, 
ESF a EZFRV; vyzývá Komisi, aby měla 
na zřeteli větší možnosti provázanosti mezi 
strukturálními fondy, které se nabízejí
v příštím programovém období;

Or. xm

Pozměňovací návrh 34
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 
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ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, 
aby urychleně a plně využily tuto novou 
možnost v rámci sítě strukturálních fondů,
s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování;

ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, 
aby urychleně a plně využily tuto novou 
možnost v rámci sítě strukturálních fondů,
s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování; doporučuje, aby 
Komise předkládala každoroční zprávu
o využívání těchto fondů v členských 
státech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, 
aby urychleně a plně využily tuto novou 
možnost v rámci sítě strukturálních fondů,
s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování;

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; vyslovuje politování nad 
tím, že žádné operační plány nebyly dosud 
pozměněny v důsledku nového stanovení 
priorit za účelem zajištění bydlení pro 
romské obyvatelstvo; dále vyzývá členské 
státy, aby urychleně a plně využily tuto 
novou možnost v rámci sítě strukturálních 
fondů, s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování; vyzývá Komisi, aby
k tomuto nařízení předložila konkrétní 
akční plán, a využití fondů tak urychlila.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, 
aby urychleně a plně využily tuto novou 
možnost v rámci sítě strukturálních fondů,
s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování;

4. vítá příležitost, již vytvářejí ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 2010, 
které stanoví, že příděly na výdaje na 
bydlení marginalizovaných skupin 
obyvatel nepřekročí buď 3 % přídělu
z EFRR na dotčené programy, nebo 2 % 
celkového přídělu z EFRR; dále vyzývá 
členské státy, aby urychleně a plně využily 
tuto novou možnost v rámci sítě 
strukturálních fondů, s cílem posílit 
perspektivy účinného sociálního 
začleňování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, 
aby urychleně a plně využily tuto novou 
možnost v rámci sítě strukturálních fondů,
s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování;

4. zdůrazňuje příležitost, již vytvářejí 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, které stanoví, že 
příděly na výdaje na bydlení 
marginalizovaných skupin obyvatel 
nepřekročí buď 3 % přídělu z EFRR na 
dotčené programy, nebo 2 % celkového 
přídělu z EFRR; dále vyzývá členské státy, 
aby urychleně a plně využily tuto novou 
příležitost v rámci sítě strukturálních 
fondů, s cílem posílit perspektivy účinného 
sociálního začleňování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. bere na vědomí, že romské komunity 
představují tak, jak se vyskytují v EU-27 i 
v kandidátských zemích, mimořádně 
heterogenní skupiny, a v důsledku toho na 
ně nelze uplatnit jedinou strategii; 
zdůrazňuje tedy, že jsou zapotřebí rozdílné 
přístupy, které zohlední geografický, 
ekonomický, sociální, kulturní a právní 
kontext, jenž je pro jednotlivé romské 
komunity charakteristický;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci.

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci; tímto způsobem mohou členské 
státy podstatně přispět k vypracování 
konkrétního řešení pro potřeby usídlení 
marginalizovaných skupin, které žijí
v nevyhovujících typech bydlení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci.

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti (v předškolním věku
a po celou dobu základní školní docházky)
a přijímáním pracovních míst, které jim 
nabídnou zprostředkovatelé práce, aby tak 
zajistily svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci;

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci, a naléhavě členské státy vyzývá, 
aby využívaly síť EURoma s cílem 
podpořit výměnu osvědčených postupů;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Csanád Szegedi

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci.

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení a jinou pomoc pro 
marginalizované skupiny obyvatel 
sociálními závazky z jejich strany, např. 
vhodnou účastí v procesu výstavby nových 
zařízení, povinnou školní docházkou pro 
děti, obecným dodržováním právních 
předpisů a přijímáním pracovních míst, 
které jim nabídnou zprostředkovatelé 
práce, aby tak zajistily svou skutečnou, 
účinnou a trvalou integraci.

Or. hu

Pozměňovací návrh 45
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby 
zvážily možnost podmínit příspěvky na 
nové bydlení pro marginalizované skupiny 
obyvatel sociálními závazky z jejich 
strany, např. vhodnou účastí v procesu 
výstavby nových zařízení, povinnou školní 
docházkou pro děti a přijímáním 
pracovních míst, které jim nabídnou 
zprostředkovatelé práce, aby tak zajistily 
svou skutečnou, účinnou a trvalou 
integraci.

5. doporučuje členským státům
a regionálním a místním veřejným 
orgánům, aby zvážily možnost podmínit 
příspěvky na nové bydlení pro 
marginalizované skupiny obyvatel 
sociálními závazky z jejich strany, např. 
vhodnou účastí v procesu výstavby nových 
zařízení, povinnou školní docházkou pro 
děti a přijímáním pracovních míst, které 
jim nabídnou zprostředkovatelé práce, aby 
tak zajistily svou skutečnou, účinnou
a trvalou integraci.
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Pozměňovací návrh 46
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyslovuje politování nad obtížemi
s integrací romských komunit, které 
vyplývají z jejich heterogenní povahy; 
doporučuje proto, aby místní a regionální 
orgány členských států navrhly účinná 
opatření pro sociální začleňování Romů
a zohlednily přitom specifické vlastnosti 
jejich místa původu; doporučuje, aby 
Komise využila zkušenosti těch orgánů, 
které se aktivně zasadily o integraci 
romských komunit, a aby za účelem jejich 
začlenění do společnosti podpořila 
uplatňování osvědčených postupů
a úspěšných metod;

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že základním 
předpokladem úspěšné integrace je 
společné úsilí vynakládané jak většinovou 
společností, tak i romskou komunitou; 
naléhavě proto vyzývá členské státy, aby 
pomohly zlepšit situaci romského 
obyvatelstva, pokud jde o bydlení
a zaměstnanost, a vytvořit inkluzivní 
prostředí ve školách s aktivní účastí 
rodičů, a romské komunity vyzývá
k sociální angažovanosti a náležitému 
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zapojení při zlepšování jejich situace
v oblasti bydlení, zaměstnanosti
a vzdělávání s cílem zajistit jejich 
skutečnou, účinnou a trvalou integraci.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že část romského 
obyvatelstva tvoří kočovníci a že tato 
charakteristika je nedílnou součástí jejich 
identity; domnívá se proto, že integrační 
politiky by měly být odlišeny podle toho, 
zda jsou určeny kočovným či usazeným 
Romům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Csanád Szegedi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že v závislosti na 
rozhodnutí jednotlivých členských států 
může být poskytování podpory pro 
renovace domů či zajišťování nového 
bydlení rovněž podmíněno zvláštním 
posuzováním toho, zda již poskytnutá 
podpora a zajištěné bydlení byly vhodně 
využity.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 50
Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uznává, že překážkou pro organizátory 
projektů může být složitá byrokracie; 
zdůrazňuje, že je nutné pokročit ve 
zjednodušování postupů při udělování 
grantů; podtrhuje fakt, že evropské 
finanční prostředky nejsou v této oblasti 
dostatečně využívány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že řešení spočívá částečně
v plném odhodlání členských států účinně 
podporovat organizátory projektů a že 
členské státy by se společně s Komisí měly 
angažovat při vybízení místních orgánů
k výběru projektů, jejichž cílem je 
integrace romských obyvatel a kočovníků.

Or. fr


