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Pakeitimas 1
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų, iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF ir siekti 
Komisijos paramos, kai, jų manymu, tokia 
parama reikalinga; ragina Komisiją 
ypatingą dėmesį skirti susijusių valstybių 
narių prašymams suteikti techninę
pagalbą, kad būtų galima užtikrinti, jog 
ES finansavimas būtų naudojamas kuo 
veiksmingiau ir kuo rezultatyviau siekiant 
naudos romų bendruomenėms;

Or. ro

Pakeitimas 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų, iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF, 
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siekiant patobulinti nacionalinių, 
Europos ir tarptautinių suinteresuotųjų 
subjektų bendradarbiavimą, kad būtų 
galima pagerinti visų turimų romų 
bendruomenių integracijos priemonių 
veiksmingumą;

Or. ro

Pakeitimas 3
Csanád Szegedi

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

1. ragina tas valstybes nares, kurias ES 
Pagrindinių teisių agentūra nurodė kaip 
turinčias rimtų problemų, iki galo išnaudoti 
ES turimus struktūrinių fondų išteklius, 
ypač ERPF ir ESF;

Or. hu

Pakeitimas 4
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

1. pripažįsta, kad romų bendruomenės ir 
toliau yra nuolatinės diskriminacijos 
daugelyje valstybių narių aukos ir kad ši 
padėtis blogėja dėl dabartinės ekonominės 
bei finansų krizės; ragina visas valstybes 
nares ir ypač tas, kurias ES Pagrindinių 
teisių agentūra nurodė kaip turinčias rimtų 
problemų, bendradarbiauti su ES ir romų 
atstovais siekiant parengti integruotą 
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politiką, kurią vykdant ir iki galo 
išnaudojant  visus ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF, būtų 
galima užtikrinti tvarią romų 
bendruomenių įtrauktį ir jų apsaugą nuo 
diskriminacijos;

Or. en

Pakeitimas 5
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės, dėl kurios prarandamos 
darbo vietos; pabrėžia, kad už romų 
įtrauktį atsakingos ir visos valstybės 
narės, ir ES institucijos; ragina tas 
valstybes nares, kurias ES Pagrindinių 
teisių agentūra nurodė kaip turinčias rimtų 
įtraukties problemų, iki galo išnaudoti ES 
turimus struktūrinių fondų išteklius,  ypač 
ERPF ir ESF, siekiant skatinti romų 
įtrauktį nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis; taigi pritaria Europos 
Komisijos iniciatyvai įtraukti, įvertinti ir 
žymėti romų įtraukčiai skiriamų lėšų 
naudojimą bei nustatyti esamus 
trūkumus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

1. pripažįsta, kad gyventojai romai 
susiduria su diskriminacija daugelyje 
valstybių narių ir kad ši padėtis blogėja dėl 
dabartinės ekonominės bei finansų krizės; 
ragina valstybes nares iki galo išnaudoti 
turimus ES fondų finansinius išteklius, 
ypač ERPF, ESF ir EŽŪFKP;

Or. en

Pakeitimas 7
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

1. pripažįsta, kad romai ir klajokliai ir 
toliau yra nuolatinės diskriminacijos 
daugelyje valstybių narių aukos ir kad ši 
padėtis, kuri rodo mūsų visuomenės 
būklę, blogėja dėl dabartinės ekonominės 
bei finansų krizės; ragina tas valstybes 
nares, kurias ES Pagrindinių teisių 
agentūra nurodė kaip tokias, kurioms 
būtina spręsti romų ir klajoklių 
integravimo problemą, iki galo išnaudoti 
ES turimus struktūrinių fondų išteklius, 
ypač ERPF ir ESF;

Or. fr

Pakeitimas 8
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra 
nuolatinės diskriminacijos daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina tas valstybes nares, 
kurias ES Pagrindinių teisių agentūra 
nurodė kaip turinčias rimtų problemų iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

1. pripažįsta, kad romai ir toliau yra dažno 
išankstinio nusistatymo daugelyje 
valstybių narių aukos ir kad ši padėtis 
blogėja dėl dabartinės ekonominės bei 
finansų krizės; ragina valstybes nares iki 
galo išnaudoti ES turimus struktūrinių 
fondų išteklius, ypač ERPF ir ESF;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina ES lėšas naudoti naujiems 
namams statyti ar jau pastatytiems 
namams renovuoti, inžinerijos struktūrai, 
vietos komunalinėms paslaugoms, ryšių 
sistemoms, švietimui gerinti, galimybių 
patekti į darbo rinką nustatymui ir kt. 
tobulinti, nes tai turėtų padėti socialiniu ir 
ekonominiu aspektais integruoti atskirtas 
bendruomenes;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad esama Europos 
programų ir lėšų ir kad jas galima 
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naudoti romų švietimo, apgyvendinimo ir 
užimtumo srityse, tačiau kad vietos 
valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir 
potencialios tikslinės šių programų grupės 
nepakankamai apie jas informuotos; 
ragina Komisiją ir valstybes nares geriau 
informuoti apie šių sričių finansavimo 
galimybes ir skatinti jomis naudotis;

Or. fr

Pakeitimas 11
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. smerkia diskriminacines priemones, 
kurių romų atžvilgiu imasi kai kurios 
valstybės narės, ypač Prancūzija, ir kurios 
grindžiamos tik jų etnine kilme; ragina 
Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, imtis 
tinkamų ir griežtų priemonių , jei ateityje 
pasikartotų panašūs atvejai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina kuriant informacijos, analizių 
ir keitimosi gerąja patirtimi platformas 
geriau konsultuoti projektų, tinkamų 
romų integracijai skiriamam Europos 
finansavimui gauti, rengėjus;

Or. fr
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Pakeitimas 13
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, 
skirtas atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

2. pripažįsta, kad romai ir klajokliai geros 
kokybės švietimo, deramo būsto ir 
galimybių susirasti darbą dėka turėtų turėti 
galimybę integruotis; todėl ragina 
valstybes nares jau dabar padidinti 
pastangas sustiprinant savo ekonominės ir 
socialinės integracijos politiką, skirtą
atskirtų bendruomenių integracijai 
švietimo, kultūros, užimtumo, sveikatos ir 
ypač apgyvendinimo srityse;

Or. fr

Pakeitimas 14
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais romai, kurie turi turtingą paveldą ir 
kultūrą, turėtų turėti galimybę visapusiškai 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi, kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje, naudodamiesi 
kokybiška švietimo sistema, galimybėmis 
susirasti gerą būstą, susirasti darbą, 
galimybėmis dalyvauti politiniame 
gyvenime, naudotis socialinio draudimo 
sistema ir dalyvauti bendruomenės 
vystymo veikloje; todėl ragina valstybes 
nares jau dabar padidinti pastangas 
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apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
šių atskirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms pataisyti ir integracijos 
kliūtims, pvz., dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms, ribotoms galimybėms 
gauti pagrindines paslaugas, civilinės 
registracijos trūkumui, pašalinti siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją; pabrėžia, kad sėkminga 
politika yra metodų, kuriuos taikant 
atsižvelgiama į socialinius, ekonominius 
ir kultūrinius veiksnius, derinys;

Or. en

Pakeitimas 15
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais romams, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų būti suteiktos
paskatos visapusiškai integruotis į darbo 
rinką ir prisidėti prie ekonominio 
vystymosi kaip tai numatyta 2020 m. ES 
strategijoje, ypač tose valstybėse narėse, 
kuriose gyventojų skaičius mažėja ir 
kurios galėtų pasinaudoti papildoma 
didele ir jauna darbo jėga; todėl ragina 
valstybes nares jau dabar padidinti 
pastangas sustiprinant veiksmingas 
strategijas, skirtas atskirtų bendruomenių 
specifinėms aplinkybėms (dideliam 
skurdui, išsilavinimo stokai, prastoms 
sveikatos apsaugos sąlygoms) pataisyti, 
siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją;

Or. en
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Pakeitimas 16
Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
visapusiškai integruotis į darbo rinką ir 
prisidėti prie išmanaus, tvaraus ir 
nuoseklaus ekonominio vystymosi kaip tai 
numatyta 2020 m. ES strategijoje; laikosi 
nuomonės, kad socialinė įtrauktis yra 
išankstinė sąlyga norint pasiekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų; todėl 
ragina valstybes nares jau dabar padidinti 
pastangas sustiprinant veiksmingas 
strategijas, skirtas atskirtų bendruomenių 
specifinėms aplinkybėms (dideliam 
skurdui, išsilavinimo stokai, prastoms 
sveikatos apsaugos sąlygoms) pataisyti, 
siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją;

Or. xm

Pakeitimas 17
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių ir 
kitų visą ES veikiančių procesų laikais 
romai, kurie ištisus amžius buvo mūsų 
bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
visapusiškai integruotis į darbo rinką ir 
prisidėti prie ekonominio vystymosi kaip 
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valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

tai numatyta 2020 m. ES strategijoje; todėl 
ragina valstybes nares jau dabar padidinti 
pastangas sustiprinant, pagerinant ir 
pritaikant prie ekonomikos ir finansų 
krizės veiksmingas strategijas, skirtas 
atskirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms) pataisyti, siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją;

Or. ro

Pakeitimas 18
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
visapusiškai integruotis į darbo rinką ir 
prisidėti prie ekonominio vystymosi kaip 
tai numatyta 2020 m. ES strategijoje; todėl 
ragina valstybes nares jau dabar padidinti 
pastangas sustiprinant veiksmingas 
strategijas, skirtas atskirtų bendruomenių 
specifinėms aplinkybėms (dideliam 
skurdui, išsilavinimo stokai, prastoms 
sveikatos apsaugos sąlygoms) pataisyti, 
siekiant žengti svarbų ir būtiną žingsnį 
kovojant su socialine romų atskirtimi ir 
prisidėti prie tolesnės integracijos visose 
valstybėse narėse;

Or. en
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Pakeitimas 19
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

2. pripažįsta, kad romų jaunimas geros 
kokybės švietimo, deramo būsto ir 
galimybių susirasti darbą dėka turėtų turėti 
galimybę visapusiškai integruotis į darbo 
rinką ir prisidėti prie ekonominio 
vystymosi ir pensijų tvarumo, kaip tai 
numatyta 2020 m. ES strategijoje; todėl 
ragina valstybes nares jau dabar padidinti 
pastangas sustiprinant veiksmingas 
strategijas, skirtas atskirtų bendruomenių 
specifinėms aplinkybėms (dideliam 
skurdui, išsilavinimo stokai, prastoms 
sveikatos apsaugos sąlygoms, atskirtiems 
ir normų neatitinkantiems būstams, 
mažam užimtumo lygiui) pataisyti, 
siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją;

Or. en

Pakeitimas 20
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 

2. pripažįsta, kad romai, kurie ištisus 
amžius buvo mūsų bendro paveldo dalis ir 
kurie yra didžiausia ES etninė mažuma, 
geros kokybės švietimo, deramo būsto ir 
galimybių susirasti darbą dėka turėtų turėti 
galimybę visapusiškai integruotis į darbo 
rinką ir prisidėti prie ekonominio 
vystymosi, kaip tai numatyta 2020 m. ES 
strategijoje; todėl ragina valstybes nares 
jau dabar padidinti pastangas sustiprinant 
veiksmingas strategijas, skirtas atskirtų
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aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

bendruomenių specifinėms aplinkybėms 
(dideliam skurdui, išsilavinimo ir 
socialinių paslaugų stokai, prastoms 
sveikatos apsaugos sąlygoms) pataisyti, 
siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją;

Or. en

Pakeitimas 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
visapusiškai integruotis į darbo rinką ir 
prisidėti prie ekonominio vystymosi kaip 
tai numatyta 2020 m. ES strategijoje; todėl 
ragina valstybes nares ir vietos bei 
regionines valdžios institucijas jau dabar 
padidinti pastangas sustiprinant strategijas, 
skirtas atskirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms) veiksmingai pataisyti, 
siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją;

Or. es

Pakeitimas 22
Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 



AM\851562LT.doc 15/30 PE454.583v01-00

LT

laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

laikais romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
visapusiškai integruotis į darbo rinką ir 
prisidėti prie ekonominio vystymosi kaip 
tai numatyta 2020 m. ES strategijoje; todėl 
ragina valstybes nares ir regionines bei 
vietos viešąsias valdžios institucijas jau
dabar padidinti pastangas sustiprinant 
veiksmingas strategijas, skirtas atskirtų 
bendruomenių specifinėms aplinkybėms 
(dideliam skurdui, išsilavinimo stokai, 
prastoms sveikatos apsaugos sąlygoms) 
pataisyti, siekiant užtikrinti jų socialinę ir 
ekonominę integraciją;

Or. fr

Pakeitimas 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
visapusiškai integruotis į darbo rinką ir 
prisidėti prie ekonominio vystymosi kaip 
tai numatyta 2020 m. ES strategijoje ir 
„Europos kovos su skurdu plane“, kuris 
yra pagrindinė Komisijos pasiūlyta 
iniciatyva, sudaranti šios strategijos dalį; 
todėl ragina valstybes nares jau dabar 
padidinti pastangas sustiprinant 
veiksmingas strategijas, skirtas atskirtų 
bendruomenių specifinėms aplinkybėms 
(dideliam skurdui, išsilavinimo stokai, 
prastoms sveikatos apsaugos sąlygoms) 
pataisyti, siekiant užtikrinti jų socialinę ir 
ekonominę integraciją;
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Or. ro

Pakeitimas 24
Csanád Szegedi

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais, romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
integruotis į darbo rinką ir prisidėti prie 
ekonominio vystymosi kaip tai numatyta 
2020 m. ES strategijoje; todėl ragina 
valstybes nares padidinti pastangas 
sustiprinant veiksmingas strategijas, skirtas 
atkirtų bendruomenių specifinėms 
aplinkybėms (dideliam skurdui, 
išsilavinimo stokai, prastoms sveikatos 
apsaugos sąlygoms), siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją;

2. pripažįsta, kad demografinių pokyčių 
laikais romai, kurie ištisus amžius buvo 
mūsų bendro paveldo dalis, geros kokybės 
švietimo, deramo būsto ir galimybių 
susirasti darbą dėka turėtų turėti galimybę 
visapusiškai integruotis į visuomenę ir į 
darbo rinką ir prisidėti prie ekonominio 
vystymosi kaip tai numatyta 2020 m. ES 
strategijoje; todėl ragina valstybes nares 
jau dabar padidinti pastangas sustiprinant 
veiksmingas strategijas, skirtas atskirtų 
bendruomenių specifinėms aplinkybėms 
(dideliam skurdui, išsilavinimo stokai, 
prastoms sveikatos apsaugos sąlygoms) 
pataisyti, siekiant užtikrinti jų socialinę ir 
ekonominę integraciją;

Or. hu

Pakeitimas 25
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad norint sėkmingai parengti 
ir įgyvendinti anksčiau nurodytą politiką 
ir strategijas būtina gerinti informuotumą 
ir visapusišką problemos suvokimą 
nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios 
institucijų lygmeniu; taigi mano, kad 
techninės pagalbos fondai yra tinkama 
priemonė; vis dėlto pabrėžia, kad romams 
skiriama politika ir strategijos turėtų bent 
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jau ilgalaikiu laikotarpiu būti įtrauktos į 
bendrą politiką siekiant užtikrinti 
veiksmingumą, tikrą įtrauktį ir 
patvarumą;

Or. en

Pakeitimas 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares ir regionines 
bei vietos valdžios institucijas skatinti 
vykdyti informacijos ir sąmoningumo 
kėlimo kampanijas siekiant palengvinti ir 
pagerinti galimybes gauti švietimo ir kitas 
paslaugas, ypač sveikatos srityje, 
socialines paslaugas, konsultacijas dėl 
socialinių išmokų, ypač moterims 
skiriamų išmokų, su vaikais susijusias 
paslaugas bei tas paslaugas, kurios 
skatina reintegraciją, didelį dėmesį 
skiriant su grįžimu į darbo rinką ir su 
profesiniu mokymu susijusioms 
paslaugoms;

Or. es

Pakeitimas 27
László Surján

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares parengti 
įvairius sektorius apimančias skurdo 
mažinimo strategijas, kurias įgyvendinant 
būtų atsižvelgiama į dažnai jautrų romų 
bendruomenės ir daugumos 
bendruomenės, kurios abi patiria 
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užimtumo stoką, skurdą ir atskirtį, 
sugyvenimo klausimą; pabrėžia 
skatinamųjų priemonių svarbą, kurias 
taikant ir teikiant apčiuopiamą naudą 
skurdūs asmenys skatinami patekti į 
darbo rinką, o ne gyventi iš socialinių 
pašalpų ir galimo darbo juodojoje rinkoje; 
pabrėžia, kad ypatingai svarbios 
programos, kurias vykdant skatinamas 
abipusis supratimas ir tolerancija;

Or. en

Pakeitimas 28
Csanád Szegedi

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. šiame kontekste pabrėžia, kad reikia 
toliau vykdyti ES programas, pavyzdžiui, 
„Progress programme“, skirtą kovai su 
diskriminacija, ir ragina tokias programas 
tęsti ir toliau plėtoti po 2013 m.;

Išbraukta.

Or. hu

Pakeitimas 29
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. šiame kontekste pabrėžia, kad reikia 
toliau vykdyti ES programas, pavyzdžiui, 
„Progress programme“, skirtą kovai su 
diskriminacija, ir ragina tokias programas 
tęsti ir toliau plėtoti po 2013 m.;

3. šiame kontekste pabrėžia, kad reikia 
toliau vykdyti ES programas, pavyzdžiui, 
programą „Progress“, skirtą kovai su 
diskriminacija, ir programą JASMINE, 
skirtą investicijoms į gebėjimų ugdymą, ir 
ragina tokias programas toliau plėtoti po 
2013 m.;

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikalingas labiau 
struktūruotas vietinės, regioninės, 
nacionalinės ir Europos politikos romų 
bendruomenės atžvilgiu koordinavimas 
siekiant daryti tvarų poveikį ir gerinti 
politikos kūrimą vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis; 
ragina visų lygmenų politikus 
konsultuotis su romų bendruomenėmis, 
asociacijomis ir NVO, kurios siekia 
puoselėti romų teises ir užtikrinti jų 
socialinę reintegraciją bei reintegraciją į 
darbo rinką, ypač daug dėmesio skiriant 
moterims;

Or. es

Pakeitimas 31
László Surján, Lívia Járóka

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad romų patiriama 
socialinė atskirtis turi labai stiprų 
teritorinį skurdo ir atskirties aspektą ir 
kad šių reiškinių daugiausia 
nepakankamai išvystytuose 
mikroregionuose, kuriuose labai trūksta 
reikalingų finansinių išteklių, kad jie 
patys galėtų prisidėti prie Bendrijos 
finansavimo, kurį jie turi teisę gauti, taip 
pat trūksta administracinių pajėgumų ir 
žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima 
gerai pasinaudoti finansavimu; pabrėžia, 
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kad šiuose mikroregionuose, kurie dažnai 
yra labai atokios tarpregioninės vietovės, 
reikia sutelkti konkrečias pastangas ir iš 
esmės supaprastinti biurokratinę sistemą 
ir įgyvendinimo taisykles taip, kad pagal 
sanglaudos politiką būtų galima skirti kuo 
daugiau išteklių;

Or. en

Pakeitimas 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. taigi pabrėžia, kad reikia su romais 
susijusius klausimus sistemingai įtraukti į 
visas susijusias Europos ir nacionalinės 
politikos sritis ir taip panaikinti politiką, 
kurią vykdant išlaikoma ar skatinama 
romų bendruomenių diskriminacija ar 
diskriminuojant romams suteikiami 
būstai, teikiamos švietimo ar kitos 
paslaugos;

Or. ro

Pakeitimas 33
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/20101

atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būsto atnaujinimui; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/20101

atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būstams atnaujinti; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 
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visapusiškai naudotis šia nauja galimybe 
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas;

visapusiškai naudotis šia nauja galimybe 
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas; ragina valstybes nares 
rengiant romų integracijai skiriamas 
finansavimo programas veiksmingai 
naudotis ERPF, ESF ir EŽŪFKP 
sąveikos galimybėmis; ragina Komisiją 
turėti omenyje padidėjusias struktūrinių 
fondų sąveikos galimybes būsimuoju 
programavimo laikotarpiu;

Or. xm

Pakeitimas 34
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/2010 
atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būsto atnaujinimui; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 
visapusiškai naudotis šia nauja galimybe 
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/2010 
atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būstams atnaujinti; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 
visapusiškai naudotis šia nauja galimybe 
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas; rekomenduoja Komisijai 
pateikti šių fondų naudojimo valstybėse 
narėse metinę ataskaitą;

Or. ro

Pakeitimas 35
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
4 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/20101

atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būsto atnaujinimui; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 
visapusiškai naudotis šia nauja galimybe 
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/20101

atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būstams atnaujinti; 
apgailestauja, kad, perskirstant su romų 
apgyvendinimu susijusius prioritetus, iki 
šiol nepakeisti jokie veiklos planai, be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 
visapusiškai naudotis šia nauja galimybe 
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas; ragina Komisiją pasiūlyti 
konkrečius su šiuo reglamentu susijusius 
veiksmų planus siekiant paspartinti fondų 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 36
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/2010 
atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būsto atnaujinimui; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir
visapusiškai naudotis šia nauja galimybe 
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas;

4. džiaugiasi, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/2010 
atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būstams atnaujinti; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 
visapusiškai naudotis šia nauja galimybe 
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas;

Or. fr
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Pakeitimas 37
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/20101

atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būsto atnaujinimui; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 
visapusiškai naudotis šia nauja galimybe
pagal struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 437/20101

atsirado galimybė ne daugiau kaip 3 % 
ERPF skirti konkrečioms programoms arba 
2 % viso paskirto biudžeto skirti atskirtų 
bendruomenių būsto atnaujinimui; be to, 
ragina valstybes nares greitai ir 
visapusiškai naudotis šia nauja proga pagal 
struktūrinių fondų sistemą, siekiant 
sustiprinti veiksmingas socialinės įtraukties 
perspektyvas;

Or. en

Pakeitimas 38
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad romų bendruomenės, 
kaip nustatyta ir 27 valstybių narių ES, ir 
šalyse kandidatėse, yra labai nevienalytės 
grupės, todėl negalima taikyti tik vienos 
strategijos; taigi pabrėžia, kad reikalingi 
skirtingi metodai, kuriuos taikant būtų 
atsižvelgiama į įvairias geografines, 
ekonomines, socialines, kultūrines ir 
teisines aplinkybes, kuriomis gyvena romų 
bendruomenė;

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

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 40
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 41
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija.

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija; taip valstybės narės gali labai 
prisidėti ieškant konkretaus sprendimo, 
kaip patenkinti atskirtų grupių, kurios 
gyvena bloguose būstuose, apgyvendinimo 
poreikius.

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija.

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams (ikimokykliniu ir visu mokykliniu 
laikotarpiu), įdarbinimo tarpininkų 
siūlomų darbo pasiūlymų priėmimas, kad 
būtų užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija.

Or. en
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Pakeitimas 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija.

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija ir ragina valstybes nares 
naudoti tinklą „EURoma“ siekiant 
skatinti keitimąsi geriausia patirtimi;

Or. ro

Pakeitimas 44
Csanád Szegedi

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija.

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą ir kitokią 
paramą skirti atskirtoms bendruomenėms 
atsižvelgiant į jų socialinius 
įsipareigojimus, pavyzdžiui, deramas 
dalyvavimas kuriant naujas įstaigas, 
privalomas mokyklos lankymas vaikams, 
visuotinis įstatymų laikymasis ir 
įdarbinimo tarpininkų siūlomų darbo 
pasiūlymų priėmimas, kad būtų užtikrinta 
reali, veiksminga ir tvari jų integracija.

Or. hu



AM\851562LT.doc 27/30 PE454.583v01-00

LT

Pakeitimas 45
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti galimybę naują būstą skirti 
atskirtoms bendruomenėms atsižvelgiant į 
jų socialinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
deramas dalyvavimas kuriant naujas 
įstaigas, privalomas mokyklos lankymas 
vaikams, įdarbinimo tarpininkų siūlomų 
darbo pasiūlymų priėmimas, kad būtų 
užtikrinta reali, veiksminga ir tvari jų 
integracija.

5. rekomenduoja valstybėms narėms ir 
regioninėms bei vietos valdžios 
institucijoms apsvarstyti galimybę naują 
būstą skirti atskirtoms bendruomenėms 
atsižvelgiant į jų socialinius 
įsipareigojimus, pavyzdžiui, deramas 
dalyvavimas kuriant naujas įstaigas, 
privalomas mokyklos lankymas vaikams, 
įdarbinimo tarpininkų siūlomų darbo 
pasiūlymų priėmimas, kad būtų užtikrinta 
reali, veiksminga ir tvari jų integracija.

Or. fr

Pakeitimas 46
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad dėl romų 
bendruomenių nevienalytiškumo kyla 
sunkumų jas integruojant; taigi 
rekomenduoja, kad valstybių narių vietos 
ir regioninės valdžios institucijos, 
atsižvelgdamos į konkrečias romų 
aplinkybes, pasiūlytų veiksmingas romų 
socialinės įtraukties priemones; 
rekomenduoja Komisijai pasinaudoti tų 
valdžios institucijų, kurios jau aktyviai 
prisidėjo prie romų bendruomenių 
integracijos, įgyta patirtimi ir skatinti 
naudotis geriausia patirtimi ir sėkmingais 
metodais siekiant užtikrinti jų socialinę 
įtrauktį;

Or. ro
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Pakeitimas 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad svarbiausia išankstinė 
sėkmingos integracijos sąlyga yra bendros 
pastangos, kurias turi dėti ir vyraujanti 
visuomenė, ir romų bendruomenė; taigi 
ragina valstybes nares padėti pagerinti 
romų apgyvendinimo ir užimtumo padėtį, 
užtikrinti įtrauktį skatinančią aplinką 
mokyklose aktyviai įtraukiant tėvus ir 
ragina romų bendruomenes prisiimti 
socialinius įsipareigojimus bei tinkamai 
dalyvauti gerinant jų apgyvendinimo 
sąlygas, su užimtumu ir švietimu susijusią 
padėtį, siekiant užtikrinti jų tikrą, 
veiksmingą ir tvarią integraciją.

Or. en

Pakeitimas 48
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad dalį romų sudaro 
klajokliai ir kad šis aspektas yra 
neatskiriama jų identiteto dalis; vis dėlto 
mano, kad integracijos politika turėtų būti 
skirtinga, atsižvelgiant į tai, ar ji taikoma 
klajokliams, ar sėsliems romams;

Or. fr
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Pakeitimas 49
Csanád Szegedi

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad parama, skiriama namams 
atnaujinti ar naujiems būstams suteikti, 
kaip nustatyta valstybių narių 
svarstymuose, taip pat turėtų priklausyti 
nuo paramos įsisavinimo tinkamumo ir 
jau suteiktų būstų specialaus įvertinimo.

Or. hu

Pakeitimas 50
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad sudėtingas 
kanceliarinis darbas gali būti kliūtis 
projektų rengėjams; pabrėžia, kad reikia 
paspartinti su paramos suteikimo 
procedūrų supaprastinimu susijusį darbą; 
pabrėžia, kad šioje srityje nepakankamai 
panaudojamos Europos lėšos;

Or. fr

Pakeitimas 51
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. laikosi nuomonės, kad iš dalies 
sprendimą rasti padėtų visapusiškas 
valstybių narių įsipareigojimas teikti 
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veiksmingą paramą projektų rengėjams ir 
kad valstybės narės kartu su Komisija turi 
dalyvauti skatinant vietos valdžios 
institucijas atrinkti projektus, kuriais 
siekiama integruoti romus ir klajoklius;

Or. fr


