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Τροπολογία 1
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων 
σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση 
αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·
καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν
να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων
σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση
αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·
καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, και να ζητήσουν τη 
στήριξη της Επιτροπής, εκεί όπου τη 
θεωρούν αναγκαία· καλεί την Επιτροπή 
να προσδώσει ιδιαίτερη προσοχή στα 
αιτήματα των προαναφερόμενων κρατών 
μελών για τεχνική αρωγή, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ 
χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο 
αποδοτικά και αποτελεσματικά για τις 
κοινότητες των Ρομά·

Or. ro

Τροπολογία 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων 
σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση 
αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα 

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων 
σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση 
αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα 
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οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·
καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·
καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, έτσι ώστε να 
διασφαλισθεί η καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 
παραγόντων, με στόχο να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα όλων των μέσων που 
διατίθενται για την ενσωμάτωση των 
κοινοτήτων Ρομά·

Or. ro

Τροπολογία 3
Csanád Szegedi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών 
διακρίσεων σε πολλά κράτη μέλη και ότι 
η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί από 
την τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί τα κράτη 
μέλη στα οποία ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει εντοπίσει 
σοβαρά προβλήματα, να εκμεταλλευτούν 
πλήρως τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ 
στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, 
όπως ειδικότερα το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

1. καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

Or. hu
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Τροπολογία 4
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων 
σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση 
αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·
καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

1. αναγνωρίζει ότι οι κοινότητες των Ρομά 
εξακολουθούν να αποτελούν θύματα 
συνεχών διακρίσεων σε πολλά κράτη μέλη 
και ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί 
από την τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη, και ιδίως εκείνα που ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
συνεργαστούν με την ΕΕ και 
εκπροσώπους των Ρομά για τη χάραξη 
ολοκληρωμένων πολιτικών οι οποίες, 
χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, θα πρέπει να εγγυηθεί 
τη βιώσιμη ενσωμάτωση των κοινοτήτων 
Ρομά και την προστασία τους έναντι 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 5
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων 
σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση 
αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·
καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν
να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων
σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση
αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων 
εργασίας· τονίζει ότι η ενσωμάτωση των 
Ρομά αποτελεί ευθύνη αφενός όλων των 
κρατών μελών και αφετέρου των 
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πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

θεσμικών οργάνων της ΕΕ· καλεί τα
κράτη μέλη στα οποία ο Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει
εντοπίσει σοβαρά προβλήματα 
ενσωμάτωσης, να εκμεταλλευτούν
πλήρως τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ
στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων· 
και ειδικότερα το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ να 
προωθήσουν την ενσωμάτωση των Ρομά 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να εκσυγχρονίσει, να εκτιμήσει και να 
αξιολογήσει συγκριτικά τη χρήση αυτών 
των ταμείων για την ενσωμάτωση των 
Ρομά και να προσδιορίσει υφιστάμενα 
μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών 
διακρίσεων σε πολλά κράτη μέλη και ότι η 
κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί από την 
τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί τα κράτη 
μέλη στα οποία ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει 
εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

1. αναγνωρίζει ότι οι πληθυσμοί των Ρομά  
αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε πολλά 
κράτη μέλη και ότι η κατάσταση αυτή έχει 
επιδεινωθεί από την τρέχουσα οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί τα 
κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν πλήρως 
τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ στο 
πλαίσιο των Ταμείων της ΕΕ, όπως 
ειδικότερα το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
ΕΓΤΑΑ·

Or. en
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Τροπολογία 7
Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών διακρίσεων 
σε πολλά κράτη μέλη και ότι η κατάσταση 
αυτή έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·
καλεί τα κράτη μέλη στα οποία ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ έχει εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά και οι νομάδες
εξακολουθούν να αποτελούν θύματα 
συνεχών διακρίσεων σε πολλά κράτη μέλη 
και ότι η κατάσταση αυτή, ενδεικτική της 
κατάστασης των κοινωνιών μας, έχει 
επιδεινωθεί από την τρέχουσα οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί τα 
κράτη μέλη στα οποία ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει 
εντοπίσει την ανάγκη να αντιμετωπίσουν 
την πρόκληση της ενσωμάτωσης των 
Ρομά και των νομάδων, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 
το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

Or. fr

Τροπολογία 8
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συνεχών 
διακρίσεων σε πολλά κράτη μέλη και ότι η 
κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί από την 
τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί τα κράτη 
μέλη στα οποία ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει 
εντοπίσει σοβαρά προβλήματα, να 
εκμεταλλευτούν πλήρως τους διαθέσιμους 
πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ειδικότερα 

1. αναγνωρίζει ότι οι Ρομά εξακολουθούν 
να αποτελούν θύματα συχνών 
προκαταλήψεων σε πολλά κράτη μέλη και 
ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί από 
την τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί τα κράτη 
μέλη να εκμεταλλευτούν πλήρως τους 
διαθέσιμους πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως 
ειδικότερα το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·
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το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ενθαρρύνει τη χρήση κεφαλαίων της
ΕΕ για την ανέγερση νέων σπιτιών ή την
ανακαίνιση υφισταμένων, τη βελτίωση
μηχανικών έργων υποδομής, τοπικών
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, 
συστημάτων επικοινωνίας, εκπαίδευσης, 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας κλπ, που 
θα πρέπει να οδηγήσουν στην κοινωνική 
και οικονομική ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν
προγράμματα και χρηματοδοτικά
κονδύλια που είναι διαθέσιμα και
αξιοποιήσιμα για την εκπαίδευση, τη
στέγαση και την απασχόληση των Ρομά, 
αλλά ότι οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των
πολιτών και οι δυνητικοί στόχοι των
προγραμμάτων αυτών δεν έχουν επαρκή
ενημέρωση για αυτά· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την επικοινωνία και την 
προώθηση των χρηματοδοτικών 
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ευκαιριών που προσφέρονται στους 
τομείς αυτούς·

Or. fr

Τροπολογία 11
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καταγγέλλει τα υπέρ των διακρίσεων
μέτρα που έχουν ληφθεί από ορισμένα
κράτη μέλη, και ιδιαίτερα από τη Γαλλία, 
κατά των Ρομά με μοναδικό αίτιο την
εθνοτική τους καταγωγή· καλεί την
Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των
Συνθηκών, να λάβει άμεσα και αυστηρά 
μέτρα σε περίπτωση που παρόμοιες 
περιπτώσεις θα συμβούν και πάλι στο 
μέλλον· 

Or. en

Τροπολογία 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί καλύτερη παροχή συμβουλών 
στους οργανωτές σχεδίων που δύνανται 
να λάβουν ευρωπαϊκά κονδύλια για την 
ενσωμάτωση των Ρομά, με τη δημιουργία 
πλατφορμών ενημέρωσης, ανάλυσης και 
ανταλλαγής καλών πρακτικών· 

Or. fr
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Τροπολογία 13
Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής 
κληρονομιάς μας για αιώνες, τα μέσα για 
την πλήρη ενσωμάτωσή τους στους 
τόπους εργασίας, με την παροχή καλής 
ποιότητος εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς 
στέγασης και ευκαιριών απασχόλησης, 
ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη όπως προβλέπεται στην 
στρατηγική ΕΕ 2020· καλεί, προς τούτο,
τα κράτη μέλη, να αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους ενισχύοντας τις 
στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων προβλημάτων 
(ακραία φτώχεια, έλλειψη εκπαίδευσης, 
κακές συνθήκες υγιεινής), των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

2. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να δοθούν
στους Ρομά και στους νομάδες τα μέσα
για την ενσωμάτωσή τους, με την παροχή
καλής ποιότητος εκπαίδευσης, 
αξιοπρεπούς στέγασης και ευκαιριών
απασχόλησης· καλεί, προς τούτο, τα κράτη 
μέλη, να αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις πολιτικές τους για την 
οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού, της απασχόλησης, της υγείας 
και, ιδίως, της στέγασης·

Or. fr

Τροπολογία 14
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής
κληρονομιάς μας για αιώνες, τα μέσα για 
την πλήρη ενσωμάτωσή τους στους τόπους 
εργασίας, με την παροχή καλής ποιότητος 

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, με την 
πλούσια κληρονομιά και τον πολιτισμό, τα 
μέσα για την πλήρη ενσωμάτωσή τους 
στους τόπους εργασίας, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
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εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020 με την παροχή καλής ποιότητας 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, με πρόσβαση 
στη συμμετοχή στον πολιτικό τομέα, στο 
σύστημα ευημερίας και σε κοινοτικές 
αναπτυξιακές δραστηριότητες· καλεί, 
προς τούτο, τα κράτη μέλη, να αυξήσουν 
τις προσπάθειές τους ενισχύοντας τις 
στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων προβλημάτων και 
εμποδίων στην κοινωνική ενσωμάτωση, 
όπως η ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής, 
περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες και απουσία εγγραφής στα 
μητρώα πολιτών αυτών των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης· τονίζει 
ότι μια πετυχημένη πολιτική αποτελεί ένα 
μίγμα προσεγγίσεων λαμβάνοντας υπόψη 
κοινωνικούς, οικονομικούς και 
πολιτιστικούς παράγοντες· 

Or. en

Τροπολογία 15
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα κίνητρα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020, ειδικά στα κράτη μέλη με φθίνοντα 
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αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

πληθυσμό, τα οποία θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από ένα πρόσθετο ευρύ και 
νέο εργατικό δυναμικό· καλεί, προς τούτο, 
τα κράτη μέλη, να αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους ενισχύοντας τις 
στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων προβλημάτων (ακραία 
φτώχεια, έλλειψη εκπαίδευσης, κακές 
συνθήκες υγιεινής), των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 16
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει  να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει  να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην ευφυή, αειφόρο και 
συνολική οικονομική ανάπτυξη όπως 
προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 2020·
θεωρεί ότι η κοινωνική ενσωμάτωση 
αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
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οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. xm

Τροπολογία 17
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών και
άλλων διεργασιών που επηρεάζουν
ολόκληρη την ΕΕ, θα πρέπει να δοθούν 
στους Ρομά, που αποτελούν τμήμα της 
κοινής κληρονομιάς μας για αιώνες, τα 
μέσα για την πλήρη ενσωμάτωσή τους 
στους τόπους εργασίας, με την παροχή 
καλής ποιότητος εκπαίδευσης, 
αξιοπρεπούς στέγασης και ευκαιριών 
απασχόλησης, ώστε να συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη όπως προβλέπεται 
στην στρατηγική ΕΕ 2020· καλεί, προς 
τούτο, τα κράτη μέλη, να αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους ενισχύοντας, 
βελτιώνοντας και προσαρμόζοντας στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
τις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων προβλημάτων (ακραία 
φτώχεια, έλλειψη εκπαίδευσης, κακές 
συνθήκες υγιεινής), των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. ro

Τροπολογία 18
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την πραγματοποίηση ενός 
σημαντικού βήματος στην προσπάθεια 
για την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των Ρομά και για τη 
συμβολή στην περαιτέρω ενσωμάτωση σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής 
κληρονομιάς μας για αιώνες, τα μέσα για 
την πλήρη ενσωμάτωσή τους στους τόπους 
εργασίας, με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 

2. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να δοθούν 
στους νέους Ρομά τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
και στην βιωσιμότητα των συντάξεων 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
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συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

2020 καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής, 
διαχωρισμός και κακές συνθήκες 
στέγασης, χαμηλό επίπεδο απασχόλησης), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

2. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να δοθούν 
στους Ρομά, που αποτελούν τμήμα της 
κοινής κληρονομιάς μας για αιώνες και 
είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα 
στην ΕΕ, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, 
κακές συνθήκες υγιεινής), των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. en
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Τροπολογία 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη 
και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
να αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
συγκεκριμένων προβλημάτων (ακραία 
φτώχεια, έλλειψη εκπαίδευσης, κακές 
συνθήκες υγιεινής), των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. es

Τροπολογία 22
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
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ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη 
και τις δημόσιες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους ενισχύοντας τις 
στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων προβλημάτων (ακραία 
φτώχεια, έλλειψη εκπαίδευσης, κακές 
συνθήκες υγιεινής), των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. fr

Τροπολογία 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020 και στην "Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
για την Καταπολέμηση της Φτώχειας", 
την κύρια πρωτοβουλία που προτείνει η 
Επιτροπή ως μέρος της στρατηγικής 
αυτής· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, 
να αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
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οικονομικής τους ενσωμάτωσης· προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. ro

Τροπολογία 24
Csanád Szegedi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει  να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στους τόπους εργασίας, 
με την παροχή καλής ποιότητος 
εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς στέγασης και 
ευκαιριών απασχόλησης, ώστε να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
όπως προβλέπεται στην στρατηγική ΕΕ 
2020· καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη, να 
αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
ενισχύοντας τις στρατηγικές τους για την
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων (ακραία φτώχεια, έλλειψη 
εκπαίδευσης, κακές συνθήκες υγιεινής), 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

2. αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα 
συγκυρία δημογραφικών αλλαγών, θα 
πρέπει  να δοθούν στους Ρομά, που 
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς 
μας για αιώνες, τα μέσα για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και 
στους τόπους εργασίας, με την παροχή 
καλής ποιότητος εκπαίδευσης, 
αξιοπρεπούς στέγασης και ευκαιριών 
απασχόλησης, ώστε να συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη όπως προβλέπεται 
στην στρατηγική ΕΕ 2020· καλεί, προς 
τούτο, τα κράτη μέλη, να αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους ενισχύοντας τις 
στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων προβλημάτων (ακραία 
φτώχεια, έλλειψη εκπαίδευσης, κακές 
συνθήκες υγιεινής), των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με 
σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και 
οικονομικής τους ενσωμάτωσης·

Or. hu

Τροπολογία 25
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. φρονεί ότι για να στεφθεί με επιτυχία
η εγκαθίδρυση και η εφαρμογή των
προαναφερθεισών πολιτικών και
στρατηγικών θα πρέπει να βελτιωθεί η
ευαισθητοποίηση και η πλήρης
κατανόηση του προβλήματος από τις
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές· 
εν προκειμένω, θεωρεί ότι η
χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας
αποτελεί το σωστό εργαλείο· τονίζει, 
ωστόσο, ότι οι πολιτικές και στρατηγικές 
για τους Ρομά θα πρέπει, τουλάχιστον 
μακροπρόθεσμα, να ενσωματωθούν σε 
γενικές πολιτικές προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η 
πραγματική ενσωμάτωση και η 
βιωσιμότητα· 

Or. en

Τροπολογία 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την 
διευκόλυνση και την βελτίωση της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση και τις 
υπηρεσίες, ιδιαίτερα στους τομείς της 
υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της 
παροχής συμβουλών σχετικά με 
κοινωνικά δικαιώματα, με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τα δικαιώματα των 
γυναικών, σε υπηρεσίες που έχουν σχέση 
με τα παιδιά, σε υπηρεσίες με αντικείμενο 
την επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
καθώς και σε υπηρεσίες επαγγελματικής 
κατάρτισης·
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Or. es

Τροπολογία 27
László Surján

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν
διαπεριφερειακές στρατηγικές
περιορισμού της φτώχειας, οι οποίες θα
λαμβάνουν υπόψη το συχνά ευαίσθητο
θέμα της συνύπαρξης της κοινότητας
των Ρομά και της μείζονος κοινότητας
που αναφύεται από την έλλειψη
απασχόλησης, από τη φτώχεια και από
την περιθωριοποίηση· τονίζει τη σημασία
κινήτρων τα οποία, μέσω ορατών
ωφελειών, ενθαρρύνουν τους φτωχούς να
εισέλθουν στην αγορά εργασίας αντί να 
ζουν με κοινωνικά επιδόματα και, 
ενδεχομένως, με εργασία στη μαύρη 
αγορά· υπογραμμίζει ότι προγράμματα 
που προωθούν την αμοιβαία κατανόηση 
και την αμοιβαία ανοχή έχουν εξέχουσα 
σημασία· 

Or. en

Τροπολογία 28
Csanád Szegedi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει, σ’ αυτό το πλαίσιο, την 
ανάγκη συνέχισης των προγραμμάτων 
της ΕΕ όπως είναι το "Πρόγραμμα 
PROGRESS" για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, και ζητεί την παράταση 
παρόμοιων προγραμμάτων και την 

διαγράφεται
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περαιτέρω ανάπτυξή τους πέραν του 
2013·

Or. hu

Τροπολογία 29
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει, σ’ αυτό το πλαίσιο, την 
ανάγκη συνέχισης των προγραμμάτων της 
ΕΕ όπως είναι το «Πρόγραμμα 
PROGRESS» για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, και ζητεί την παράταση 
παρόμοιων προγραμμάτων και την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους πέραν του 2013·

3. υπογραμμίζει, σ’ αυτό το πλαίσιο, την 
ανάγκη συνέχισης των προγραμμάτων της 
ΕΕ όπως είναι το «Πρόγραμμα 
PROGRESS» για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, και το πρόγραμμα JASMINE 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, και ζητεί την περαιτέρω 
ανάπτυξη παρόμοιων προγραμμάτων 
πέραν του 2013·

Or. en

Τροπολογία 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει την ανάγκη πιο δομημένου
συντονισμού των τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών που αφορούν τους Ρομά, με
στόχο να δημιουργηθεί ισχυρός
αντίκτυπος και να βελτιωθούν οι
πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, και ζητεί από
τους πολιτικούς ιθύνοντες σε όλα τα
επίπεδα να συμβουλεύονται τις
κοινότητες των Ρομά, τις ενώσεις και τις 
ΜΚΟ που μάχονται για την προστασία 
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των δικαιωμάτων των Ρομά και για την 
κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, 
ιδίως δε των γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 31
László Surján, Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι ο κοινωνικός
αποκλεισμός των Ρομά έχει μια πολύ
ισχυρή εδαφική διάσταση της φτώχειας
και της περιθωριοποίησης, με
επικέντρωση σε υπανάπτυκτες
μικροπεριοχές που στερούνται σε μεγάλο
βαθμό των αναγκαίων χρηματοδοτικών
πόρων για να πραγματοποιήσουν τη δική
τους συνεισφορά στην κοινοτική
χρηματοδότηση που δικαιούνται και, 
πολύ συχνά, δεν έχουν ούτε τις
διοικητικές ικανότητες ούτε τους
ανθρώπινους πόρους για αξιοποίηση της
χρηματοδότησης· τονίζει την ανάγκη για
επικέντρωση συγκεκριμένων
προσπαθειών σ' αυτές τις μικροπεριοχές 
που αποτελούν συχνά διαπεριφερειακές 
περιοχές για την ουσιαστική απλούστευση 
γραφειοκρατικών διατάξεων και κανόνων 
εφαρμογής έτσι ώστε η μέγιστη δυνατή 
κατανομή χρηματοδοτικών πόρων να 
μπορέσει να επιτευχθεί κάτω από την 
ομπρέλα της Πολιτικής Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι
πτυχές που αφορούν τους Ρομά θα πρέπει
να εισάγονται συστηματικά σε όλες τις
σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές
πολιτικές, εξαλείφοντας κατ' αυτόν τον
τρόπο τις πολιτικές που διατηρούν ή
προωθούν τον διαχωρισμό των 
κοινοτήτων Ρομά ή την παροχή χωριστής 
στέγασης, εκπαίδευσης ή άλλων 
υπηρεσιών στους Ρομά·

Or. ro

Τροπολογία 33
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 20101, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 20102, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης· καλεί τα κράτη μέλη να 
κάνουν αποτελεσματική χρήση του 
δυναμικού αλληλεπίδρασης μεταξύ του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΕΓΤΑΑ για την 
ανάπτυξη χρηματοδοτικών 

                                               
1 ΕΕ L 132, 29.5.2010, σελ.1.
2 ΕΕ L 132, 29.5.2010, σελ.1.
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προγραμμάτων για την ενσωμάτωση των 
Ρομά· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις αυξημένες δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
διαρθρωτικών ταμείων κατά την 
επερχόμενη προγραμματική περίοδο· 

Or. xm

Τροπολογία 34
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 2010, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 2010, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης· συνιστά όπως η Επιτροπή 
υποβάλλει ετήσια έκθεση για τη χρήση 
των ποσών αυτών από τα κράτη μέλη·

Or. ro

Τροπολογία 35
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 20101, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 20101, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·
έκφράζει τη λύπη του που έως τώρα τα 
επιχειρησιακά σχέδια δεν έχουν 
μεταβληθεί από την αναδιάταξη 
προτεραιοτήτων για τη στέγαση των 
Ρομά·  καλεί, περαιτέρω, τα κράτη μέλη, 
να χρησιμοποιήσουν σύντομα και 
πληρέστερα τις νέες δυνατότητες στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, για 
την ενίσχυση των προοπτικών μιας 
πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ειδικό σχέδιο 
δράσης σχετικά με τον εν λόγω κανονισμό 
προκειμένου να επιταχυνθεί η χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 36
Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 2010, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 

4. επικροτεί την ευκαιρία που 
δημιουργείται με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 437/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, που 
προβλέπουν τη χορήγηση του 3% της 
πίστωσης του ΕΤΠΑ σε συγκεκριμένα 
προγράμματα ή το 2% του συνολικού 
προϋπολογισμού για την αποκατάσταση 
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περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·

καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·

Or. fr

Τροπολογία 37
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 2010, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες δυνατότητες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·

4. τονίζει την ευκαιρία που δημιουργείται 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 2010, που προβλέπουν τη 
χορήγηση του 3% της πίστωσης του ΕΤΠΑ 
σε συγκεκριμένα προγράμματα ή το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
αποκατάσταση καταλυμάτων υπέρ των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· καλεί, 
περαιτέρω, τα κράτη μέλη, να 
χρησιμοποιήσουν σύντομα και πληρέστερα 
τις νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ενίσχυση 
των προοπτικών μιας πλήρους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 38
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει ότι οι κοινότητες των
Ρομά, τόσο στην ΕΕ-27 όσο και στις
υποψήφιες χώρες, αντιπροσωπεύουν
εξαιρετικά ετερογενείς ομάδες, με
συνέπεια να μην μπορεί να υπάρξει ενιαία
στρατηγική· υπογραμμίζει, κατά
συνέπεια, ότι χρειάζονται διακεκριμένες
προσεγγίσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
διάφορα γεωγραφικά, οικονομικά, 
κοινωνικά, πολιτιστικά και νομικά 
πλαίσια στα οποία διάγει κάθε κοινότητα 
Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 40
Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 41
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση· με αυτό τον τρόπο τα κράτη 
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μέλη μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά 
στην εξασφάλιση συγκεκριμένης λύσης 
για τις ανάγκες εγκατάστασης 
περιθωριοποιημένων ομάδων που 
διάγουν σε υποβαθμισμένες συνθήκες 
στέγασης.

Or. en

Τροπολογία 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim
Zeller, Sophie Auconie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση (προσχολική και για όλη την 
περίοδο της σχολικής φοίτησης), και την 
αποδοχή των εργασιών που προσφέρονται 
από μεσίτες εργασίας, ώστε να καταστεί 
δυνατή στην πράξη η αποτελεσματική και 
σταθερή τους ενσωμάτωση.

Or. en

Τροπολογία 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
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νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση και ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να κάνουν χρήση του δικτύου 
EURoma για την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών.

Or. ro

Τροπολογία 44
Csanád Szegedi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών και άλλης υποστήριξης σε 
περιθωριοποιημένες κοινότητες από την 
προϋπόθεση της δέσμευσης τους για 
συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, όπως 
π.χ. τη διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, την τήρηση της νομοθεσίας και 
την αποδοχή των εργασιών που 
προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, ώστε 
να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

Or. hu
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Τροπολογία 45
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να εξαρτήσουν την παροχή 
νέων κατοικιών σε περιθωριοποιημένες 
κοινότητες από την προϋπόθεση της 
δέσμευσης τους για συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις, όπως π.χ. τη 
διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

5. συνιστά στα κράτη μέλη και στις 
δημόσιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
εξαρτήσουν την παροχή νέων κατοικιών σε 
περιθωριοποιημένες κοινότητες από την 
προϋπόθεση της δέσμευσης τους για 
συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, όπως 
π.χ. τη διαδικασία κατασκευής νέων 
εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική 
παρουσία των παιδιών στη σχολική 
φοίτηση, και την αποδοχή των εργασιών 
που προσφέρονται από μεσίτες εργασίας, 
ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η 
αποτελεσματική και σταθερή τους 
ενσωμάτωση.

Or. fr

Τροπολογία 46
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι η ενσωμάτωση των κοινοτήτων Ρομά
πραγματοποιείται με δυσκολία λόγω του
ανομοιογενούς χαρακτήρα τους· συνιστά, 
στο πλαίσιο αυτό, στις περιφερειακές και
τοπικές αρχές των κρατών μελών να
προτείνουν αποτελεσματικά μέτρα για
την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των τόπων από όπου προέρχονται· 
συνιστά στην Επιτροπή να αξιοποιήσει 
τις εμπειρίες των δημοσίων αρχών που 
έχουν συμβάλει ενεργά στην ενσωμάτωση 
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των κοινοτήτων Ρομά και να προωθήσει 
τη χρήση των καλύτερων πρακτικών και 
συνταγών επιτυχίας τους σε ό,τι αφορά 
την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά·

Or. ro

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η πρωταρχική
προϋπόθεση πετυχημένης ενσωμάτωσης
είναι οι κοινές προσπάθειες τόσο από την
ευρύτερη κοινωνία όσο και από την
κοινότητα των Ρομά· προτρέπει, κατά
συνέπεια, τα κράτη μέλη να συμβάλουν
στη βελτίωση των στεγαστικών αναγκών
και της απασχόλησης των Ρομά, να
εξασφαλίσουν μη εκλεκτικό σχολικό
κλίμα με ενεργά εμπλεκόμενους γονείς, 
και ζητεί από τις κοινότητες των Ρομά
κοινωνική δέσμευση και δέουσα
συμμετοχή σε ό,τι αφορά τη βελτίωση 
των στεγαστικών τους αναγκών, της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
πραγματική, αποτελεσματική και 
βιώσιμη ενσωμάτωσή τους· 

Or. en

Τροπολογία 48
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι οι πολιτικές ενσωμάτωσης
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θα πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με το αν
απευθύνονται σε νομάδες Ρομά ή σε 
μόνιμα εγκατεστημένους Ρομά·

Or. fr

Τροπολογία 49
Csanád Szegedi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η υποστήριξη της
ανακαίνισης κατοικιών και η εξασφάλιση
νέων μπορεί επίσης να εξαρτηθεί, όπως
καθορίζεται από τις διαβουλεύσεις των 
κρατών μελών, επί τη βάσει ειδικής 
αξιολόγησης του βαθμού 
απορροφητικότητας της χορηγούμενης 
υποστήριξης και των κατοικιών που 
έχουν ήδη παραχωρηθεί. 

Or. hu

Τροπολογία 50
Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει ότι η πολυπλοκότητα των
φακέλων μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο
για τους οργανωτές σχεδίων· εμμένει
στην ανάγκη να εντατικοποιηθεί το έργο
απλοποίησης των διαδικασιών για την
παροχή επιχορηγήσεων· υπογραμμίζει την 
υποχρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών 
πιστώσεων που αφορούν τον εν λόγω 
τομέα·

Or. fr
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Τροπολογία 51
Catherine Grèze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι ένα μέρος της λύσης 
συνίσταται στην πλήρη δέσμευση των 
κρατών μελών να διασφαλίσουν μια 
αποτελεσματική στήριξη στους 
οργανωτές σχεδίων και ότι τα κράτη 
μέλη, από κοινού με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, έχουν να διαδραματίσουν το 
δικό τους ρόλο στην παρακίνηση των 
τοπικών αρχών να επιλέγουν τα σχέδια 
για την ενσωμάτωση των Ρομά και των 
νομάδων· 

Or. fr


