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Alteração 1
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles 
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais, 
enfrentam graves problemas, a que 
explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE;

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles 
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais, 
enfrentam graves problemas, a que 
explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE e a que solicitem o apoio da 
Comissão quando o considerem 
necessário; convida a Comissão a prestar 
uma particular atenção aos pedidos de 
assistência técnica desses Estados, de 
modo a que os recursos da UE sejam 
utilizados o mais eficaz e judiciosamente 
possível em benefício das comunidades 
Roma;

Or. ro

Alteração 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles 
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais, 

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles 
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais, 
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enfrentam graves problemas, a que 
explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE;

enfrentam graves problemas, a que 
explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE, a fim de assegurar uma maior 
cooperação entre as partes interessadas 
nacionais, europeias e internacionais com 
o intuito de melhorar a eficácia do 
conjunto de instrumentos disponíveis para 
a integração das comunidades Roma;

Or. ro

Alteração 3
Csanád Szegedi

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela 
àqueles Estados-Membros que, segundo a 
Agência da UE para os Direitos 
Fundamentais, enfrentam graves 
problemas, a que explorem plenamente os 
recursos disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE;

1. Apela àqueles Estados-Membros que, 
segundo a Agência da UE para os Direitos 
Fundamentais, enfrentam graves 
problemas, a que explorem plenamente os 
recursos disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE;

Or. hu

Alteração 4
Victor Boştinaru

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que a população Roma
continua a ser vítima de discriminação 

1. Reconhece que as comunidades Roma
continuam a ser vítimas de discriminação 
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persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais, 
enfrentam graves problemas, a que 
explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE;

persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela a todos 
os Estados-Membros, e em particular
àqueles que, segundo a Agência da UE 
para os Direitos Fundamentais, enfrentam 
graves problemas, a que cooperem com a 
UE e com os representantes da população 
Roma na definição de políticas integradas 
que explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE, no intuito de garantir a inclusão 
sustentável das comunidades Roma e a 
sua protecção contra a discriminação;

Or. en

Alteração 5
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles 
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais, 
enfrentam graves problemas, a que 
explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE;

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira, o que se 
traduz pela perda do emprego; sublinha 
que a inclusão da população Roma é da 
responsabilidade quer de todos os 
Estados-Membros, quer das instituições 
da UE; apela àqueles Estados-Membros
que, segundo a Agência da UE para os 
Direitos Fundamentais, enfrentam graves 
problemas de inclusão, a que explorem 
plenamente os recursos disponíveis ao 
abrigo dos Fundos Estruturais, e em 
particular do FEDER e FSE, no intuito de 
garantir a inclusão sustentável dos Roma 
ao nível nacional, regional e local;
enaltece a este respeito a iniciativa da 
Comissão Europeia tendente a 
racionalizar, a avaliar e a estabelecer 



PE454.583v01-00 6/32 AM\851562PT.doc

PT

parâmetros de referência em relação à 
utilização dos fundos destinados à 
inclusão dos Roma, e a identificar as 
deficiências existentes; 

Or. en

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

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que a população Roma
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais, 
enfrentam graves problemas, a que 
explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos
Estruturais, e em particular do FEDER e
FSE;

1. Reconhece que a população Roma
enfrenta discriminações em muitos 
Estados-Membros, situação esta que é 
agravada pela actual crise económica e 
financeira; apela aos Estados-Membros a 
que explorem plenamente os recursos
financeiros disponíveis ao abrigo dos 
Fundos da UE, e em particular do FEDER, 
FSE e FEADER;

Or. en

Alteração 7
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que a população Roma
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles 
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais,
enfrentam graves problemas, a que 

1. Reconhece que as populações Roma e 
itinerantes continuam a ser vítimas de 
discriminação persistente em muitos 
Estados-Membros, e que esta situação, 
sintomática do estado em que se encontra 
a nossa sociedade, é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles 
Estados-Membros que, segundo a Agência 
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explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE;

da UE para os Direitos Fundamentais, se 
vêem confrontados com o desafio da 
integração dos Roma e das populações 
itinerantes a que explorem plenamente os 
recursos disponíveis ao abrigo dos Fundos 
Estruturais, e em particular do FEDER e 
FSE;

Or. fr

Alteração 8
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser vítima de discriminação 
persistente em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela àqueles
Estados-Membros que, segundo a Agência 
da UE para os Direitos Fundamentais, 
enfrentam graves problemas, a que 
explorem plenamente os recursos 
disponíveis ao abrigo dos Fundos
Estruturais, e em particular do FEDER e
FSE;

1. Reconhece que a população Roma 
continua a ser frequentemente vítima de 
preconceito em muitos Estados-Membros, 
situação esta que é agravada pela actual 
crise económica e financeira; apela aos
Estados-Membros a que explorem 
plenamente os recursos disponíveis ao 
abrigo dos Fundos Estruturais da UE, e em 
particular do FEDER e FSE;

Or. en

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

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Encoraja o recurso aos fundos da 
UE para efeito da construção de novos 
alojamentos ou da renovação dos 
alojamentos existentes, para a melhoria 
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das infraestruturas técnicas, dos serviços 
públicos locais, dos sistemas de 
comunicação e de educação, da avaliação 
do acesso ao mercado de trabalho, etc., o 
que deveria conduzir à inclusão social e 
económica das comunidades 
marginalizadas;

Or. en

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

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Lembra que os programas e os 
financiamentos europeus se encontram 
disponíveis e podem ser utilizados para 
fins de educação, habitação e emprego 
dos Roma, mas que as autoridades locais, 
a sociedade civil e os grupos-alvo 
potenciais destes programas não foram 
suficientemente informados a seu 
respeito; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que melhorem a 
comunicação e a promoção das 
oportunidades de financiamento 
proporcionadas nestes domínios;

Or. fr

Alteração 11
Victor Boştinaru

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Denuncia as medidas 
discriminatórias adoptadas por alguns 
Estados-Membros, designadamente a 
França, contra a população Roma, 
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apenas com base na sua origem étnica; 
apela à Comissão, na sua qualidade de 
guardiã dos Tratados, a que adopte 
medidas céleres e severas na 
eventualidade de casos semelhantes 
voltarem a ocorrer no futuro;

Or. en

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

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-B. Apela a um melhor 
acompanhamento dos promotores de 
projectos susceptíveis de beneficiar de 
fundos europeus para a integração dos 
Roma, através da criação de plataformas 
de informação, de análises e de 
intercâmbios de boas práticas;

Or. fr

Alteração 13
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que 
desde há séculos faz parte da nossa 
herança comum, deve dispor dos meios,
por meio de uma educação de qualidade, 
alojamento decente e oportunidades 
profissionais, para integrar plenamente o 
mercado de trabalho e contribuir para o 
desenvolvimento económico, tal como 
previsto no âmbito da estratégia UE 2020;
solicita por conseguinte aos 

2. Reconhece que as populações Roma e 
itinerantes devem dispor dos meios com 
vista à sua integração, através de uma 
educação de qualidade, alojamento decente 
e oportunidades profissionais; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando as suas políticas em matéria de 
integração económica e social das 
comunidades marginalizadas, nos 
domínios da educação, cultura, emprego, 



PE454.583v01-00 10/32 AM\851562PT.doc

PT

Estados-Membros que aumentem de 
imediato os seus esforços, reforçando
estratégias eficazes tendentes a encontrar 
uma solução para as circunstâncias 
específicas (pobreza extrema, falta de 
formação, más condições sanitárias) das 
comunidades marginalizadas, de modo a 
garantir a sua integração social e 
económica;

saúde e, em particular, habitação;

Or. fr

Alteração 14
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, detentora 
de um rico património e cultura, deve 
dispor dos meios, através de uma educação 
de qualidade, alojamento decente,
oportunidades profissionais, acesso à 
participação política, sistema de 
segurança social e actividades em prol do 
desenvolvimento comunitário, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas e os obstáculos à 
integração social, como pobreza extrema, 
falta de formação, más condições 
sanitárias, acesso limitado aos serviços 
básicos e ausência de documentos de 
registo civil destas comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica; sublinha 
que uma política bem sucedida resulta de 
uma combinação de abordagens que têm 
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em conta factores sociais, económicos e 
culturais;

Or. en

Alteração 15
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor de incentivos, através 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020, em particular 
naqueles Estados-Membros com uma 
população em regressão e que poderiam 
beneficiar de uma mão-de-obra adicional, 
numerosa e jovem; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

Or. en

Alteração 16
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 2 



PE454.583v01-00 12/32 AM\851562PT.doc

PT

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, através de 
uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para um desenvolvimento 
económico inteligente, sustentável e 
global, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; considera que a 
inclusão social constitui um requisito 
prévio para atingir os objectivos da 
Estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

Or. xm

Alteração 17
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica e outros processos que 
afectam o conjunto da UE, a população 
Roma, que desde há séculos faz parte da 
nossa herança comum, deve dispor dos 
meios, por meio de uma educação de 
qualidade, alojamento decente e 
oportunidades profissionais, para integrar 
plenamente o mercado de trabalho e 
contribuir para o desenvolvimento 
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conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando, melhorando e adaptando às 
condições da crise económica e financeira 
estratégias eficazes tendentes a encontrar 
uma solução para as circunstâncias 
específicas (pobreza extrema, falta de 
formação, más condições sanitárias) das 
comunidades marginalizadas, de modo a 
garantir a sua integração social e 
económica;

Or. ro

Alteração 18
Lambert van Nistelrooij

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, através de 
uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a dar um passo 
importante e indispensável nos esforços 
tendentes a combater a exclusão social da 
população Roma e a contribuir para 
prosseguir a sua integração em todos os 
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Estados-Membros;

Or. en

Alteração 19
Kinga Göncz

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que 
desde há séculos faz parte da nossa
herança comum, deve dispor dos meios,
por meio de uma educação de qualidade, 
alojamento decente e oportunidades 
profissionais, para integrar plenamente o 
mercado de trabalho e contribuir para o 
desenvolvimento económico, tal como 
previsto no âmbito da estratégia UE 2020;
solicita por conseguinte aos 
Estados-Membros que aumentem de 
imediato os seus esforços, reforçando 
estratégias eficazes tendentes a encontrar 
uma solução para as circunstâncias 
específicas (pobreza extrema, falta de 
formação, más condições sanitárias) das 
comunidades marginalizadas, de modo a 
garantir a sua integração social e 
económica;

2. Reconhece que a jovem população Roma 
deve dispor dos meios, através de uma 
educação de qualidade, alojamento decente 
e oportunidades profissionais, para integrar 
plenamente o mercado de trabalho e 
contribuir para o desenvolvimento 
económico e para a sustentabilidade das 
pensões, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias, segregação e não conformidade 
às normas da habitação, baixo nível de 
emprego) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

Or. en

Alteração 20
Victor Boştinaru

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
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comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

comum e representa a maior minoria 
étnica na UE, deve dispor dos meios, por 
meio de uma educação de qualidade, 
alojamento decente e oportunidades 
profissionais, para integrar plenamente o 
mercado de trabalho e contribuir para o 
desenvolvimento económico, tal como 
previsto no âmbito da estratégia UE 2020;  
solicita por conseguinte aos 
Estados-Membros que aumentem de 
imediato os seus esforços, reforçando 
estratégias eficazes tendentes a encontrar 
uma solução para as circunstâncias 
específicas (pobreza extrema, falta de 
formação e de serviços sociais, más 
condições sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

Or. en

Alteração 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros e às 
autoridades regionais e locais que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a
abordar as circunstâncias específicas
(pobreza extrema, falta de formação, más 
condições sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
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integração social e económica; integração social e económica;

Or. es

Alteração 22
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros e ás 
autoridades públicas regionais e locais
que aumentem de imediato os seus 
esforços, reforçando estratégias eficazes 
tendentes a encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

Or. fr

Alteração 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
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comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020 e na “Plataforma 
europeia contra a pobreza”, a principal 
iniciativa proposta pela Comissão no 
âmbito desta estratégia; solicita por 
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 
marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

Or. ro

Alteração 24
Csanád Szegedi

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente o mercado de trabalho 
e contribuir para o desenvolvimento 
económico, tal como previsto no âmbito da 
estratégia UE 2020; solicita por
conseguinte aos Estados-Membros que 
aumentem de imediato os seus esforços, 
reforçando estratégias eficazes tendentes a 
encontrar uma solução para as 
circunstâncias específicas (pobreza 
extrema, falta de formação, más condições 
sanitárias) das comunidades 

2. Reconhece que, em tempos de mudança 
demográfica, a população Roma, que desde 
há séculos faz parte da nossa herança 
comum, deve dispor dos meios, por meio 
de uma educação de qualidade, alojamento 
decente e oportunidades profissionais, para 
integrar plenamente a sociedade e o 
mercado de trabalho e contribuir para o 
desenvolvimento económico, tal como 
previsto no âmbito da estratégia UE 2020;
solicita por conseguinte aos 
Estados-Membros que aumentem de 
imediato os seus esforços, reforçando 
estratégias eficazes tendentes a encontrar 
uma solução para as circunstâncias 
específicas (pobreza extrema, falta de 
formação, más condições sanitárias) das 
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marginalizadas, de modo a garantir a sua 
integração social e económica;

comunidades marginalizadas, de modo a 
garantir a sua integração social e 
económica;

Or. hu

Alteração 25
Victor Boştinaru

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Entende que, para garantir a 
instauração e implementação bem 
sucedidas das políticas e estratégias acima 
referidas, é necessário melhorar a tomada 
de consciência e a cabal compreensão do 
problema por parte das autoridades 
nacionais, regionais e locais; a este 
respeito, considera que os fundos de 
assistência técnica constituem o 
instrumento indicado; realça, porém, que 
as políticas e as estratégias relativas à 
população Roma devem, pelo menos a 
longo prazo, ser integradas nas políticas 
gerais, a fim de garantir a sua eficácia, 
inclusão efectiva e sustentabilidade; 

Or. en

Alteração 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Insta os Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais a que 
promovam campanhas de informação e de 
sensibilização para facilitar e melhorar o 
acesso à educação e a outros serviços, em 
particular, nos âmbitos da saúde, dos 
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serviços sociais, aconselhamento sobre 
direitos sociais, com especial atenção aos 
direitos das mulheres, serviços relativos à 
infância, serviços de reinserção centrados 
na reintegração no mercado de trabalho, 
e serviços de formação profissional;

Or. es

Alteração 27
László Surján

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Exorta os Estados-Membros a que 
desenvolvam estratégias intersectoriais de 
redução da pobreza que tenham em conta 
a questão muitas vezes sensível da 
coexistência entre a comunidade Roma e 
a comunidade maioritária, ambas 
afectadas pela falta de emprego, pela 
pobreza e marginalização; realça a 
importância de medidas de incentivo que, 
por meio de benefícios visíveis, encorajem 
os pobres a entrar no mercado de trabalho 
em vez de viverem de regalias sociais e de 
efectuarem eventualmente trabalho não 
declarado; sublinha que os programas 
que promovem a compreensão e a 
tolerância mútuas se revestem da máxima 
importância;

Or. en

Alteração 28
Csanád Szegedi

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Sublinha, neste contexto, a necessidade Suprimido
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de prosseguir os programas da UE, como 
o "programa Progress" de luta contra a 
discriminação, e apela a que estes 
programas sejam mantidos e que 
continuem a ser desenvolvidos para além 
de 2013;

Or. hu

Alteração 29
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Sublinha, neste contexto, a necessidade 
de prosseguir os programas da UE, como o
"programa Progress" de luta contra a 
discriminação, e apela a que estes 
programas sejam mantidos e que 
continuem a ser desenvolvidos para além 
de 2013;

3. Sublinha, neste contexto, a necessidade 
de prosseguir os programas da UE, como o
"programa Progress" de luta contra a 
discriminação e o programa JASMINE de 
investimento no desenvolvimento de 
capacidades, e apela a que estes programas 
sejam mantidos e que continuem a ser 
desenvolvidos para além de 2013;

Or. en

Alteração 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Sublinha a necessidade de uma 
coordenação mais estruturada das 
políticas locais, regionais, nacionais e 
europeias em relação à população Roma, 
a fim de alcançar um impacto sustentável 
e melhorar as políticas à escala local, 
regional, nacional e europeia; exorta os 
responsáveis políticos a todos os níveis a 
que consultem as comunidades Roma, as 
associações e as ONG que lutam pela 
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defesa dos direitos dos Roma e pela 
respectiva integração social e laboral, 
com especial atenção às mulheres;

Or. es

Alteração 31
László Surján, Lívia Járóka

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

3-A. Releva que a exclusão social que 
afecta os Roma comporta uma dimensão 
territorial muito acentuada de pobreza e 
de marginalização, fenómeno este que se 
concentra em microregiões 
subdesenvolvidas fortemente carenciadas 
dos recursos financeiros necessários para 
que possam prestar um contributo próprio 
para os financiamentos comunitários a 
que são elegíveis, e que, muitas vezes, não 
possuem as capacidades administrativas 
nem os recursos humanos necessários 
para retirar proveito desses 
financiamentos; sublinha que é 
necessário concentrar esforços específicos 
nestas microregiões, que muitas vezes são 
zonas intraregionais periféricas, e 
simplificar consideravelmente os trâmites 
burocráticos e as modalidades de 
execução, por forma a que seja concedido 
o maior número possível de recursos ao 
abrigo da Política de Coesão;

Or. en

Alteração 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo) 
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Projecto de parecer Alteração

3-A. Sublinha, neste contexto, que os 
aspectos referentes aos Roma devem ser 
sistematicamente introduzidos em todas as 
políticas europeias e nacionais relevantes, 
suprimindo as políticas que mencionem 
ou encorajem a segregação das 
comunidades de Roma ou a provisão de 
alojamentos, educação ou outros serviços 
especificamente destinados aos Roma com 
carácter segregativo;

Or. ro

Alteração 33
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE) n° 
437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas;
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE) n° 
437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas;
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;
exorta os Estados-Membros a que utilizem 
efectivamente o potencial de interacção 
entre o FEDER, FSE e o FEADER para 
efeitos do desenvolvimento de programas 
de financiamento destinados à integração 
dos Roma; apela à Comissão a que tenha 
em conta as maiores possibilidades de 
interacção entre os Fundos Estruturais 
durante o próximo período de 
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programação;

Or. xm

Alteração 34
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE) n° 
437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas; 
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE) n° 
437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas; 
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;
propõe que a Comissão apresente um 
relatório anual sobre a utilização destes 
fundos pelos Estados-Membros;

Or. ro

Alteração 35
Lambert van Nistelrooij

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE)
n.° 437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE) n° 
437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
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programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas;
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;

programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas;
lamenta que, até à data, nenhum plano 
operacional tenha sido modificado através 
de uma redefinição de prioridades em prol 
do alojamento da população Roma, e
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;
apela à Comissão a que apresente um 
plano de acção específico relativo a este 
regulamento por forma a acelerar a 
utilização destes fundos; 

Or. en

Alteração 36
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE)
n.° 437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas;
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;

4. Saúda a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE) n° 
437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas;
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;

Or. fr
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Alteração 37
Catherine Bearder

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE)
n.° 437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas;
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova possibilidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;

4. Sublinha a oportunidade criada pelas 
disposições do Regulamento (UE) n° 
437/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que 
prevêem a concessão de um montante 
máximo até 3% dos fundos do FEDER a 
programas específicos ou 2% do orçamento 
total atribuído à reabilitação de habitações 
a favor das comunidades marginalizadas;
apela além disso aos Estados-Membros a 
que utilizem de forma rápida e exaustiva 
esta nova oportunidade no quadro dos 
fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva;

Or. en

Alteração 38
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. Reconhece que as comunidades 
Roma representam grupos extremamente 
heterogéneos na UE-27 e nos países 
candidatos, pelo que não é possível definir 
uma estratégia única; sublinha, por isso, 
que é necessário adoptar abordagens 
distintas, que tenham em conta diferentes 
contextos geográficos, económicos, 
sociais, culturais e jurídicos de cada 
comunidade Roma;

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

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de 
assegurar a sua integração efectiva e 
sustentável.

Suprimido

Or. en

Alteração 40
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de 
assegurar a sua integração efectiva e 
sustentável.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 41
Lambert van Nistelrooij

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 
a sua integração efectiva e sustentável.

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 
a sua integração efectiva e sustentável; 
acrescenta que, deste modo, os 
Estados-Membros podem contribuir para 
uma solução concreta para as 
necessidades de alojamento dos grupos 
marginalizados, que moram em 
habitações degradadas;

Or. en

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

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças (ao 
nível da escola pré-primária e durante 
todo o período de escolarização) e a 
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a sua integração efectiva e sustentável. aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 
a sua integração efectiva e sustentável.

Or. en

Alteração 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 
a sua integração efectiva e sustentável;

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 
a sua integração efectiva e sustentável e 
encoraja os Estados-Membros a utilizar a 
rede EURoma para o intercâmbio das 
boas práticas;

Or. ro

Alteração 44
Csanád Szegedi

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento e de outras ajudas às 
comunidades marginalizadas de 
compromissos sociais por parte destas, 
como uma participação adequada no 
processo de construção de novos 
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escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 
a sua integração efectiva e sustentável.

estabelecimentos, a frequência escolar 
obrigatória para as crianças, o respeito 
geral da legislação e a aceitação dos 
empregos oferecidos pelos mediadores de 
emprego, a fim de assegurar a sua 
integração efectiva e sustentável.

Or. hu

Alteração 45
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recomenda aos Estados-Membros que 
ponderem fazer depender a atribuição de 
um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 
a sua integração efectiva e sustentável.

5. Recomenda aos Estados-Membros e às 
autoridades públicas regionais e locais
que ponderem fazer depender a atribuição 
de um novo alojamento às comunidades 
marginalizadas de compromissos sociais 
por parte destas, como uma participação 
adequada no processo de construção de 
novos estabelecimentos, a frequência 
escolar obrigatória para as crianças e a 
aceitação dos empregos oferecidos pelos 
mediadores de emprego, a fim de assegurar 
a sua integração efectiva e sustentável.

Or. fr

Alteração 46
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Deplora o facto de que a integração 
das comunidades de Roma se processe 
com dificuldade devido ao seu carácter 
heterogéneo; sugere, neste sentido, que as 
autoridades locais e regionais dos 
Estados-Membros proponham medidas 
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eficazes de inclusão social dos Roma que 
tenham em conta as especificidades locais 
dos seus locais de origem; recomenda à 
Comissão que faça uso das experiências 
das autoridades públicas que  
contribuíram activamente para a 
integração das comunidades de Roma e  
promova as suas boas práticas e os seus 
modelos de sucesso em termos de inclusão 
social dos Roma;

Or. ro

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

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Lembra que os esforços envidados 
conjuntamente pela sociedade e pela 
comunidade Roma constituem o principal 
requisito prévio com vista a uma 
integração bem sucedida; insta por isso os 
Estados-Membros a que contribuam para 
melhorar a situação dos Roma quanto ao 
alojamento e ao emprego, e para 
proporcionar um ambiente escolar 
inclusivo, implicando activamente os pais, 
e exorta as comunidades Roma a um 
empenho social e a uma participação 
adequada na melhoria da sua situação 
quanto ao alojamento, emprego e 
educação, no intuito de garantir a sua 
integração real, eficaz e sustentável;

Or. en

Alteração 48
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 
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Projecto de parecer Alteração

5-A. Lembra que uma parte das 
populações Roma é nómada, e que esta 
dimensão constitui parte integrante da 
sua identidade; considera por conseguinte 
que as políticas de integração devem ser 
diferenciadas consoante se destinem à 
população Roma nómada ou sedentária;

Or. fr

Alteração 49
Csanád Szegedi

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Considera que a ajuda à renovação 
do alojamento e o fornecimento de novos 
alojamentos podem igualmente ser 
condicionados, em conformidade com o 
que decorre das deliberações dos 
Estados-Membros, com base numa 
avaliação particular sobre a adequação da 
utilização dada às ajudas e aos 
alojamentos já fornecidos;

Or. hu

Alteração 50
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Reconhece que a complexidade dos 
dossiês pode constituir um obstáculo para 
os promotores de projectos; realça a 
necessidade de intensificar o trabalho de 
simplificação dos procedimentos de 
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subvenção; sublinha a subutilização do 
financiamento europeu neste domínio;

Or. fr

Alteração 51
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-B. Reitera que uma parte da solução 
reside no pleno empenho dos 
Estados-Membros em garantir um apoio 
efectivo aos promotores de projectos, e 
que os Estados-Membros, conjuntamente 
com a Comissão Europeia, têm um papel 
a desempenhar no encorajamento das 
autoridades locais a seleccionarem 
projectos destinados à integração dos 
Roma e das populações itinerantes;

Or. fr


