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Grozījums Nr. 1
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda;

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda, un vajadzības gadījumā lūgt 
Komisiju tās atbalstīt; aicina Komisiju 
pievērst īpašu uzmanību dalībvalstu 
lūgumiem sniegt tehnisku palīdzību, lai 
nodrošinātu ES finansējuma iespējami 
efektīvu un lietderīgu izmantojumu romu 
kopienu labā;

Or. ro

Grozījums Nr. 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda;

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda, lai uzlabotu ieinteresēto personu 
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sadarbību valstu, Eiropas un 
starptautiskajā līmenī nolūkā efektīvāk 
izmantot visus pieejamos instrumentus 
romu kopienu integrācijai;

Or. ro

Grozījums Nr. 3
Csanád Szegedi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda;

1. aicina tās dalībvalstis, kuras ES 
Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda;

Or. hu

Grozījums Nr. 4
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu kopienu diskriminācija un ka šo 
situāciju pastiprina pašreizējā ekonomikas 
un finanšu krīze; aicina visas dalībvalstis 
un jo īpaši tās, kuras ES Pamattiesību 
aģentūra identificējusi kā tādas, kurās ir 
nopietnas problēmas, sadarboties ar ES un 
romu iedzīvotāju pārstāvjiem, lai 
izstrādātu integrētu politiku, ar kuru 
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fonda; vajadzētu arī garantēt romu kopienu 
stabilu integrāciju un viņu aizsardzību 
pret diskrimināciju, paredzot izmantot 
visus pieejamos ES struktūrfondu resursus, 
jo īpaši no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda;

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze, izraisot darbavietu 
zaudējumus; uzsver, ka romu iedzīvotāju 
integrācija ir gan visu dalībvalstu, gan ES 
iestāžu atbildība; aicina tās dalībvalstis, 
kuras ES Pamattiesību aģentūra 
identificējusi kā tādas, kurās ir nopietnas 
integrācijas problēmas, pilnībā izmantot 
pieejamos ES struktūrfondu resursus, jo 
īpaši no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un Eiropas Sociālā fonda; lai 
veicinātu romu integrāciju valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
iniciatīvu racionalizēt, novērtēt un noteikt 
standartu romu integrācijai paredzēto 
fondu izmantošanai un konstatēt 
pašreizējās finansējuma plūsmas;

Or. en



PE454.583v01-00 6/30 AM\851562LV.doc

LV

Grozījums Nr. 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi 
kā tādas, kurās ir nopietnas problēmas,
pilnībā izmantot pieejamos ES 
struktūrfondu resursus, jo īpaši no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda;

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs romu 
iedzīvotāji saskaras ar diskrimināciju un 
ka šo situāciju pastiprina pašreizējā 
ekonomikas un finanšu krīze; aicina 
dalībvalstis pilnībā izmantot pieejamos ES 
fondu finanšu resursus, jo īpaši no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF), 
Eiropas Sociālā fonda un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA);

Or. en

Grozījums Nr. 7
Catherine Grèze

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās ir nopietnas problēmas, 
pilnībā izmantot pieejamos ES 
struktūrfondu resursus, jo īpaši no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda;

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu un nomadu pastāvīga diskriminācija 
un ka šo situāciju, kura liecina par mūsu 
sabiedrības aktuālo stāvokli, pastiprina 
pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze; 
aicina tās dalībvalstis, kuras ES 
Pamattiesību aģentūra identificējusi kā 
tādas, kurās nepieciešams risināt romu un 
nomadu integrācijas problēmu, pilnībā 
izmantot pieejamos ES struktūrfondu 
resursus, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda;

Or. fr
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Grozījums Nr. 8
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs turpinās 
romu diskriminācija un ka šo situāciju 
pastiprina pašreizējā ekonomikas un 
finanšu krīze; aicina tās dalībvalstis, kuras 
ES Pamattiesību aģentūra identificējusi 
kā tādas, kurās ir nopietnas problēmas,
pilnībā izmantot pieejamos ES 
struktūrfondu resursus, jo īpaši no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda;

1. atzīst, ka daudzās dalībvalstīs romi 
joprojām bieži cieš no aizspriedumiem un 
ka šo situāciju pastiprina pašreizējā 
ekonomikas un finanšu krīze; aicina 
dalībvalstis pilnībā izmantot pieejamos ES 
struktūrfondu resursus, jo īpaši no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie 
Auconie

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a mudina izmantot ES fondu 
finansējumu jaunu māju būvniecībai vai 
esošo renovācijai, uzlabojot 
inženiertehnisko infrastruktūru, vietējos 
komunālos pakalpojumus, komunikāciju 
sistēmas, izglītību, pasākumus piekļuvei 
darba tirgum u. tml., ar kuriem vajadzētu 
panākt marginalizēto kopienu sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka ir pieejamas Eiropas 
programmas un finansējums un ka tos 
var izmantot romu iedzīvotāju izglītībai, 
mājokļiem un nodarbinātībai, taču 
vietējās iestādes, pilsoniskā sabiedrība un 
iespējamās mērķgrupas par šīm 
programmām nav pietiekami informētas; 
aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot 
saziņu un veicināt šajās jomās pieejamo 
finansējuma iespēju izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a nosoda dažu dalībvalstu, jo īpaši 
Francijas, veiktos diskriminējošos 
pasākumus pret romu iedzīvotājiem 
vienīgi viņu etniskās izcelsmes dēļ; aicina 
Komisiju kā Līgumu aizstāvi veikt 
tūlītējus un stingrus pasākumus, ja līdzīgi 
gadījumi atkārtotos nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.b prasa labāk konsultēt to projektu 
organizētājus, kuri tiesīgi saņemt Eiropas 
finansējumu, izveidojot informācijas, 
analīzes un labākās pieredzes apmaiņas 
platformas;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Catherine Grèze

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau 
gadsimtiem ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, 
proti kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi 
un darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka romiem un nomadiem būtu 
jānodrošina līdzekļi, proti, kvalitatīva 
izglītība, pienācīgi mājokļi un darba 
iespējas, lai viņi varētu integrēties; tāpēc 
aicina dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus 
pūliņus un pastiprināt ekonomiskās un 
sociālās integrācijas politikas īstenošanu 
attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos 
esošajām kopienām izglītības, kultūras, 
nodarbinātības, veselības un jo īpaši 
mājokļu jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau 
gadsimtiem ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, 
proti kvalitatīva izglītība, pienācīgi 
mājokļi un darba iespējas, lai viņi varētu 
pilnībā integrēties darbavietās un tādējādi 
sekmēt ekonomikas attīstību atbilstoši 
stratēģijai „ES 2020”; tāpēc aicina 
dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus 
pūliņus un pastiprināt efektīvas stratēģijas, 
lai novērstu īpašus apstākļus (dziļa 
nabadzība, izglītības trūkums, slikts 
veselības stāvoklis) nelabvēlīgos apstākļos 
esošās kopienās, tādējādi nodrošinot to 
sociālo un ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuriem ir bagāts 
mantojums un kultūra, būtu jānodrošina 
līdzekļi, lai viņi varētu pilnībā integrēties 
darbavietās un tādējādi sekmēt ekonomikas 
attīstību atbilstoši stratēģijai „ES 2020”, 
nodrošinot kvalitatīvu izglītību, 
pienācīgus mājokļus, darba iespējas, 
piekļuves iespējas politiskajai līdzdalībai, 
sociālās labklājības sistēmai un kopienas 
attīstības pasākumiem; tāpēc aicina 
dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus 
pūliņus un pastiprināt efektīvas stratēģijas, 
lai novērstu īpašus apstākļus un tādus 
šķēršļus sociālajai integrācijai kā dziļa 
nabadzība, izglītības trūkums, slikts 
veselības stāvoklis, ierobežota piekļuve 
pamatpakalpojumiem un civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas trūkums nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās, tādējādi 
nodrošinot to sociālo un ekonomisko 
integrāciju; uzsver, ka sekmīga politika ir 
tāda, kurā apvienotajās pieejās tiek ņemti 
vērā sociālie, ekonomikas un kultūras 
faktori;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina stimuli, sniedzot 
kvalitatīvu izglītību, pienācīgus mājokļus
un darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
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ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”, jo īpaši tajās dalībvalstīs, 
kurās samazinās iedzīvotāju skaits un 
kuras varētu gūt priekšrocības no 
skaitliski liela un gados jauna papildu 
darbaspēka; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti,
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
saprātīgu, ilgtspējīgu un visaptverošu 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; uzskata, ka sociālā integrācija 
ir stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanas priekšnoteikums; tāpēc 
aicina dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus 
pūliņus un pastiprināt efektīvas stratēģijas, 
lai novērstu īpašus apstākļus (dziļa 
nabadzība, izglītības trūkums, slikts 
veselības stāvoklis) nelabvēlīgos apstākļos 
esošās kopienās, tādējādi nodrošinot to 
sociālo un ekonomisko integrāciju;

Or. xm
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Grozījums Nr. 17
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu un citu procesu laikā, kas 
ietekmē visu ES kopumā, romiem, kuri ir 
daļa no Eiropas kopējā mantojuma jau 
gadsimtiem ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, 
proti, kvalitatīva izglītība, pienācīgi 
mājokļi un darba iespējas, lai viņi varētu 
pilnībā integrēties darbavietās un tādējādi 
sekmēt ekonomikas attīstību atbilstoši 
stratēģijai „ES 2020”; tāpēc aicina 
dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus 
pūliņus un pastiprināt, uzlabot un pielāgot 
ekonomikas un finanšu krīzes apstākļiem 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti,
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
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pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

pašlaik veltīt lielākus pūliņus, lai īstenotu 
nozīmīgu rīcību un neatliekamus 
centienus izskaust sociālo atstumtību un 
sekmēt turpmāku integrāciju visās ES 
dalībvalstīs, un pastiprināt efektīvas 
stratēģijas, lai novērstu īpašus apstākļus 
(dziļa nabadzība, izglītības trūkums, slikts 
veselības stāvoklis) nelabvēlīgos apstākļos 
esošās kopienās;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau 
gadsimtiem ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, 
proti kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi 
un darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka jaunajiem romiem būtu 
jānodrošina līdzekļi, proti, kvalitatīva 
izglītība, pienācīgi mājokļi un darba 
iespējas, lai viņi varētu pilnībā integrēties 
darbavietās un tādējādi sekmēt ekonomikas 
attīstību un pensiju stabilitāti atbilstoši 
stratēģijai „ES 2020”; tāpēc aicina 
dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus 
pūliņus un pastiprināt efektīvas stratēģijas, 
lai novērstu īpašus apstākļus (dziļa 
nabadzība, izglītības trūkums, slikts 
veselības stāvoklis, segregācija mājokļu 
jomā un standartiem neatbilstoši mājokļi, 
zems nodarbinātības līmenis) nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās, tādējādi 
nodrošinot to sociālo un ekonomisko 
integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka romiem, kuri ir daļa no Eiropas 
kopējā mantojuma jau gadsimtiem ilgi un 
ir lielākā etniskā minoritāte ES, būtu 
jānodrošina līdzekļi, proti, kvalitatīva 
izglītība, pienācīgi mājokļi un darba 
iespējas, lai viņi varētu pilnībā integrēties 
darbavietās un tādējādi sekmēt ekonomikas 
attīstību atbilstoši stratēģijai „ES 2020”; 
tāpēc aicina dalībvalstis jau pašlaik veltīt 
lielākus pūliņus un pastiprināt efektīvas 
stratēģijas, lai novērstu īpašus apstākļus 
(dziļa nabadzība, izglītības un sociālo 
pakalpojumu trūkums, slikts veselības 
stāvoklis) nelabvēlīgos apstākļos esošās 
kopienās, tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti, 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vietējās un reģionālās iestādes jau pašlaik 
veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
stratēģijas, lai efektīvi novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;
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Or. es

Grozījums Nr. 22
Alain Cadec

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti, 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vietējās un reģionālās varas iestādes jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti, 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
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„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

„ES 2020” un „Eiropas platformai cīņai
pret nabadzību”, kas ir vadošā iniciatīva 
un ko Komisija ierosinājusi kā daļu no 
iepriekš minētās stratēģijas; tāpēc aicina 
dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus 
pūliņus un pastiprināt efektīvas stratēģijas, 
lai novērstu īpašus apstākļus (dziļa 
nabadzība, izglītības trūkums, slikts 
veselības stāvoklis) nelabvēlīgos apstākļos 
esošās kopienās, tādējādi nodrošinot to 
sociālo un ekonomisko integrāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Csanád Szegedi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti 
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties darbavietās un tādējādi sekmēt 
ekonomikas attīstību atbilstoši stratēģijai 
„ES 2020”; tāpēc aicina dalībvalstis jau 
pašlaik veltīt lielākus pūliņus un pastiprināt 
efektīvas stratēģijas, lai novērstu īpašus 
apstākļus (dziļa nabadzība, izglītības 
trūkums, slikts veselības stāvoklis) 
nelabvēlīgos apstākļos esošās kopienās, 
tādējādi nodrošinot to sociālo un 
ekonomisko integrāciju;

2. atzīst, ka pašreizējā demogrāfisko 
pārmaiņu laikā romiem, kuri ir daļa no 
Eiropas kopējā mantojuma jau gadsimtiem 
ilgi, būtu jānodrošina līdzekļi, proti,
kvalitatīva izglītība, pienācīgi mājokļi un 
darba iespējas, lai viņi varētu pilnībā 
integrēties sabiedrībā un darbavietās un 
tādējādi sekmēt ekonomikas attīstību 
atbilstoši stratēģijai „ES 2020”; tāpēc 
aicina dalībvalstis jau pašlaik veltīt lielākus 
pūliņus un pastiprināt efektīvas stratēģijas, 
lai novērstu īpašus apstākļus (dziļa 
nabadzība, izglītības trūkums, slikts 
veselības stāvoklis) nelabvēlīgos apstākļos 
esošās kopienās, tādējādi nodrošinot to 
sociālo un ekonomisko integrāciju;

Or. hu

Grozījums Nr. 25
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata — lai sekmīgi izveidotu un 
īstenotu iepriekš minētās politikas jomas 
un stratēģijas, ir jāveicina informētība un 
pilnīga šīs problēmas izpratne valsts 
pārvaldes, reģionālo un vietējo pašvaldību 
līmenī; šajā sakarībā uzskata, ka pareizie 
instrumenti ir tehniskās palīdzības fondi; 
tomēr uzsver, ka politikas virzieni un 
stratēģijas attiecībā uz romu iedzīvotājiem 
būtu jāintegrē vispārējās politikas jomās, 
vismaz ilgtermiņā, lai nodrošinātu 
efektivitāti, patiesu integrāciju un 
ilgtspējību;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes veicināt informācijas un 
izpratnes veidošanas kampaņas, lai 
sekmētu un uzlabotu piekļuvi izglītībai un 
citiem pakalpojumiem, jo īpaši veselības 
jomā, sociālajiem pakalpojumiem, 
konsultācijām par tiesībām uz pabalstiem, 
it sevišķi sieviešu tiesībām, ar bērnu 
aprūpi saistītiem pakalpojumiem, un kā 
būtisku jautājumu izvirzīt atgriešanās 
darba tirgū iespēju radīšanu un 
profesionālās apmācības pakalpojumu 
izmantošanu;

Or. es
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Grozījums Nr. 27
László Surján

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis izstrādāt  kopējas
nozaru stratēģijas nabadzības 
izskaušanai, kurās tiktu ņemts vērā 
sensitīvais jautājums par romu kopienas 
un vairākuma sabiedrības 
līdzāspastāvēšanu, paturot prātā, ka 
nodarbinātības trūkums, nabadzība un 
galēja atstumtība ietekmē abas puses; 
uzsver, ka svarīgi ir stimulēšanas 
pasākumi, kuros paredz skaidras 
priekšrocības nabadzīgo iedzīvotāju 
iesaistīšanā darba tirgū, nevis atbalstot 
dzīvošanu no sociālajiem pabalstiem un 
iespēju strādāt „melnajā tirgū”; uzsver, 
ka būtiska nozīme ir programmām, ar 
kurām veicina savstarpēju izpratni un 
iecietību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Csanád Szegedi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. šajā sakarībā uzsver, ka jāturpina ES 
programmas cīņai pret diskrimināciju, 
piemēram, „Progresa programma”, un 
aicina šādas programmas turpināt un 
attīstīt arī pēc 2013. gada;

svītrots

Or. hu
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Grozījums Nr. 29
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. šajā sakarībā uzsver, ka jāturpina ES 
programmas cīņai pret diskrimināciju, 
piemēram, „Progresa programma”, un 
aicina šādas programmas turpināt un
attīstīt arī pēc 2013. gada;

3. šajā sakarībā uzsver, ka jāturpina ES 
programmas cīņai pret diskrimināciju, 
piemēram, „Progresa programma”, kā arī 
JASMINE (Kopīga palīdzība inovācijas 
tīkla veidošanas daudzveidīgu projektu 
īstenošanā), lai uzlabotu veiktspēju, un 
aicina šādas programmas attīstīt arī pēc 
2013. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir nepieciešama vietējo, 
reģionālo, dalībvalstu un Eiropas 
politikas jomu strukturētāka koordinācija 
attiecībā uz romu kopienu, lai radītu 
stabilu ietekmi un uzlabotu politikas 
veidošanu vietējā, reģionālā, valstu un 
Eiropas līmenī; mudina visu līmeņu 
politikas veidotājus apspriesties ar romu 
kopienām, biedrībām un NVO, kuras 
cenšas veicināt romu tiesību ievērošanu 
un nodrošināt viņu sociālo reintegrāciju, 
kā arī atgriešanos darba tirgū, jo īpaši 
attiecībā uz sievietēm;

Or. es
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Grozījums Nr. 31
László Surján, Lívia Járóka

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka romus skarošajai sociālajai 
atstumtībai ir ievērojama nabadzības un 
marginalizācijas teritoriālā dimensija un 
ka tā koncentrējas nabadzīgākajos 
mikrorajonos, kuriem trūkst nepieciešamo 
finanšu resursu, lai ar savu ieguldījumu 
papildinātu Kopienas finansējumu, uz 
kura saņemšanu tiem ir tiesības, un 
turklāt tiem visbiežāk trūkst 
administratīvas veiktspējas un 
cilvēkresursu, lai veiksmīgi izmantotu 
piešķirto finansējumu; uzsver, ka 
jāapvieno īpaši centieni to mikrorajonu 
atbalstam, kas bieži vien ir perifērās 
reģionu teritorijās, un būtiskai 
birokrātisko, īstenošanas noteikumu 
vienkāršošanai, lai iespējami maksimālā 
apjomā varētu iegūt saskaņā ar kohēzijas 
politiku piešķirtos līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a šajā sakarībā uzsver, ka visās 
attiecīgajās Eiropas un dalībvalstu 
politikas jomās ir sistemātiski jāintegrē 
jautājumi, kas saistīti ar romiem, tādējādi 
izskaužot politiku, ar kuru tiek saglabāta 
vai veicināta romu kopienu segregācija 
vai attiecībā uz romiem tiek sekmēta 
segregācija mājokļu jomā, izglītībā vai 
citos pakalpojumos;
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Or. ro

Grozījums Nr. 33
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, 
saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF 
piešķīruma attiecīgajām darbības 
programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo 
jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju;

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, 
saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF 
piešķīruma attiecīgajām darbības 
programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo 
jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju; aicina dalībvalstis, izstrādājot 
finansēšanas programmas romu 
integrācijai, lietderīgi izmantot iespējas, 
ko sniedz ERAF, ESF un ELVGF 
savstarpējā iedarbība; aicina Komisiju 
nākamajā plānošanas periodā paturēt 
prātā ievērojamās iespējas, kādas ir 
struktūrfondu savstarpējai iedarbībai;

Or. xm

Grozījums Nr. 34
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, 
saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF 
piešķīruma attiecīgajām darbības 

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, 
saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF 
piešķīruma attiecīgajām darbības 
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programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo 
jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju;

programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo 
jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju; iesaka Komisijai iesniegt gada 
ziņojumu par to, kā dalībvalstis 
izmantojušas šo fondu līdzekļus;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, 
saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF 
piešķīruma attiecīgajām darbības 
programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo 
jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju;

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, 
saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF 
piešķīruma attiecīgajām darbības 
programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; pauž nožēlu, ka 
līdz šim laikam rīcības programmas nav 
grozītas, lai romu mājokļu jautājumu no 
jauna izvirzītu par prioritāti, un tāpēc 
aicina dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot 
šo jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju; aicina Komisiju izstrādāt 
īpašu rīcības plānu attiecībā uz šo 
regulējumu, lai pasteidzinātu fondu 
izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Catherine Grèze

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, 
saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF 
piešķīruma attiecīgajām darbības 
programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo 
jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju;

4. atzinīgi vērtē iespējas, kuras radītas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 19. maija Regulu (ES) 
Nr. 437/2010, saskaņā ar kuru līdz pat 3 % 
no ERAF piešķīruma attiecīgajām darbības 
programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo 
jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver iespējas, kuras radītas ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
19. maija Regulu (ES) Nr. 437/2010, 
saskaņā ar kuru līdz pat 3 % no ERAF 
piešķīruma attiecīgajām darbības 
programmām vai 2 % no ERAF kopējā 
piešķīruma var izmantot izdevumiem 
saistībā ar mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās; tāpēc aicina 
dalībvalstis ātri un pilnībā izmantot šo 
jauno iespēju saistībā ar struktūrfondu 
līdzekļiem, lai stiprinātu efektīvu sociālo 
integrāciju;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka romu kopienas gan ES 
27 dalībvalstīs, gan kandidātvalstīs ir 
ārkārtīgi neviendabīgas grupas un ka 
tādēļ tām nevar piemērot tikai vienu 
stratēģiju; tādēļ uzsver, ka ir vajadzīgas 
atšķirīgas pieejas, kurās ņemti vērā 
dažādie ģeogrāfiskie, ekonomikas, 
sociālie, kultūras apstākļi un situācija 
tiesību aktu jomā, kas atbilst katrai 
atsevišķai romu kopienai;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Catherine Grèze

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju; tādējādi dalībvalstis var dot 
būtisku ieguldījumu, sniedzot konkrētu 
risinājumu to atstumto grupu vietējām 
vajadzībām, kurām ir pasliktināti sadzīves 
apstākļi.
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Or. en

Grozījums Nr. 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu (pirmskolas 
apmācību un izglītošanos visā skolas 
laikā) un pieņemt darbavietas, ko piedāvā 
darba starpnieki, lai tādējādi nodrošinātu šo 
kopienu faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
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integrāciju. integrāciju, un mudina dalībvalstis 
izmantot EURoma tīklu paraugprakses 
apmaiņai;

Or. ro

Grozījums Nr. 44
Csanád Szegedi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem un citu veidu 
atbalsts nelabvēlīgos apstākļos esošās 
kopienās piešķirami ar nosacījumu, ka tās 
arī pašas uzņemas sociālās saistības no 
savas puses, piemēram, pienācīgi 
iesaistīties jauno objektu būvniecībā, 
panākt bērnu obligātu skolas apmeklējumu 
un likumu vispārēju ievērošanu, kā arī
pieņemt darbavietas, ko piedāvā darba 
starpnieki, lai tādējādi nodrošinātu šo 
kopienu faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

Or. hu

Grozījums Nr. 45
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
skolas apmeklējumu un pieņemt 

5. iesaka dalībvalstīm un reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm apsvērt iespēju, ka 
līdzekļi jauniem mājokļiem nelabvēlīgos 
apstākļos esošās kopienās piešķirami ar 
nosacījumu, ka tās arī pašas uzņemas 
sociālās saistības no savas puses, 
piemēram, pienācīgi iesaistīties jauno 
objektu būvniecībā, panākt bērnu obligātu 
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darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

skolas apmeklējumu un pieņemt 
darbavietas, ko piedāvā darba starpnieki, 
lai tādējādi nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu par grūtībām romu 
kopienu integrācijā šo kopienu 
neviendabīgās būtības dēļ; tāpēc ierosina 
dalībvalstu vietējām un reģionālajām 
varas iestādēm izstrādāt efektīvus 
pasākumus romu sociālajai integrācijai, 
ņemot vērā specifiskos apstākļus; ierosina 
Komisijai izmantot pieredzi, ko guvušas 
šīs iestādes, aktīvi veicinot romu kopienu 
integrāciju, un mudināt izmantot 
paraugpraksi un sekmīgus piemērus, lai 
panāktu romu sociālo integrāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka galvenais sekmīgas 
integrācijas priekšnoteikums ir kopīgi 
centieni, ko velta gan dalībvalstu 
sabiedrība, gan romu kopienas; tādēļ 
mudina dalībvalstis palīdzēt romiem 
uzlabot mājokļu un nodarbinātības 
situāciju, nodrošināt integrējošu skolas 
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atmosfēru, aktīvi iesaistot skolēnu 
vecākus, un prasa romu kopienām 
uzņemties sociālas saistības mājokļu, 
nodarbinātības un izglītības situācijas 
uzlabošanai, lai nodrošinātu šo kopienu 
faktisku, efektīvu un ilgtspējīgu 
integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka romu iedzīvotāju daļa ir 
nomadi un ka šis aspekts ir to indentitātes 
neatņemama sastāvdaļa; tāpēc uzskata, ka 
integrācijas politikas pamatnostādnēm 
vajadzētu būt atšķirīgām, ņemot vērā to, 
vai tās attiecas uz romiem nomadiem vai 
romiem, kuri nepārvietojas;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Csanád Szegedi

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka atbalstu māju renovācijai 
un jaunu mājokļu būvniecībai vajadzētu 
arī noteikt ar zināmiem nosacījumiem, 
kurus izvirza dalībvalstu sarunās, 
pamatojoties uz īpašu novērtējumu, cik 
atbilstoši ir izmantots jau piešķirtais 
atbalsts un mājokļi;

Or. hu
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Grozījums Nr. 50
Catherine Grèze

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka dokumentu noformēšanas 
sarežģītība varētu būt šķērslis projektu 
organizētājiem; uzsver, ka jāpaātrina 
finansējuma piešķiršanas vienkāršošanas 
process; uzsver, ka šajā jomā Eiropas 
finansējums netiek pietiekami izmantots; 

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Catherine Grèze

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atkārtoti pauž viedokli, ka risinājuma 
daļas pamatā ir dalībvalstu pilnīgs un 
efektīvs atbalsts projektu organizētājiem 
un ka dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju 
ir pienākums mudināt vietējās pašvaldības 
izvēlēties projektus romu iedzīvotāju un 
nomadu integrācijai;

Or. fr


