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Amendamentul 1
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state 
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
ca având probleme grave, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE;

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state 
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
ca având probleme grave, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE și să solicite sprijinul 
Comisiei atunci când consideră necesar;
invită Comisia să acorde o atenție 
deosebită solicitărilor de asistență tehnică 
din partea statelor menționate mai sus, 
astfel încât resursele UE să fie utilizate 
cât mai efectiv și eficient pentru 
comunitățile de romi;

Or. ro

Amendamentul 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state 
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
ca având probleme grave, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state 
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
ca având probleme grave, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
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Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE;

Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE; astfel încât să se asigure o 
mai bună cooperare între factorii 
naționali, europeni și internaționali 
pentru a îmbunătăți eficiența ansamblului 
de instrumente disponibile pentru 
realizarea incluziunii comunităților de 
romi.

Or. ro

Amendamentul 3
Csanád Szegedi

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state 
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
ca având probleme grave, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE;

1. invită acele state membre, considerate de 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene ca având probleme 
grave, să exploateze pe deplin resursele UE 
disponibile în cadrul Fondurilor structurale 
și, în special, FEDER și FSE;

Or. hu

Amendamentul 4
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state 

1. recunoaște că comunitățile rome 
continuă să fie victimele discriminării 
permanente în multe state membre și că 
această situație este exacerbată de criza 
economică și financiară actuală; invită 
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membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
ca având probleme grave, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE;

toate state membre, în special pe cele pe 
care Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene le-a 
identificat ca având probleme grave, să 
coopereze cu UE și cu reprezentanții 
populației rome pentru a institui politici 
integrate care, în același timp, să 
exploateze pe deplin toate resursele UE 
disponibile în cadrul Fondurilor structurale 
și, în special, FEDER și FSE și să 
garanteze incluziunea durabilă a 
comunităților rome și protejarea lor 
împotriva discriminării;

Or. en

Amendamentul 5
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
ca având probleme grave, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE;

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală, ducând la pierderea de 
locuri de muncă; subliniază faptul că 
incluziunea populației rome este 
responsabilitatea atât a statelor membre, 
cât și a instituțiilor UE; invită statele
membre pe care Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene le 
consideră ca având probleme grave  în 
materie de incluziune, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
Fondurilor structurale; invită în special 
FEDER și FSE să promoveze incluziunea 
romilor la nivel național, regional și local;
salută, în acest sens, inițiativa Comisiei 
Europene de a ușura, evalua și stabili 
indicatori pentru folosirea fondurilor 
destinate incluziunii romilor și 
identificarea deficiențelor existente;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene ca având probleme grave, să 
exploateze pe deplin resursele UE
disponibile în cadrul Fondurilor 
structurale și, în special, FEDER și FSE;

1. recunoaște că populația romă se 
confruntă cu discriminarea în multe state 
membre și că această situație este 
exacerbată de criza economică și financiară 
actuală; invită statele membre să 
exploateze pe deplin resursele financiare 
disponibile în cadrul Fondurilor UE, în 
special, FEDER, FSE și FEADR;

Or. en

Amendamentul 7
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state 
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 
ca având probleme grave, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE;

1. recunoaște că romii și nomazii continuă 
să fie victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație, 
caracteristică pentru starea în care se află 
societățile noastre, este exacerbată de criza 
economică și financiară actuală; invită 
acele state membre, considerate de Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene ca având nevoie să răspundă 
provocării reprezentate de integrarea 
romilor și nomazilor, să exploateze pe 
deplin resursele UE disponibile în cadrul 
Fondurilor structurale și, în special, 
FEDER și FSE;
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Or. fr

Amendamentul 8
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele discriminării permanente în 
multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită acele state
membre, considerate de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene ca având probleme grave, să 
exploateze pe deplin resursele UE 
disponibile în cadrul Fondurilor structurale 
și, în special, FEDER și FSE;

1. recunoaște că romii continuă să fie 
victimele unor prejudecăți larg răspândite
în multe state membre și că această situație 
este exacerbată de criza economică și 
financiară actuală; invită statele membre să 
exploateze pe deplin resursele financiare 
disponibile în cadrul Fondurilor structurale 
și, în special, FEDER și FSE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. încurajează folosirea fondurilor UE 
pentru construirea de noi case sau pentru 
renovarea caselor existente, îmbunătățind 
infrastructura energetică, utilitățile 
locale, sistemele de comunicare, educația, 
evaluările privind accesul la piața muncii 
etc., care ar trebui să conducă la 
incluziunea socială și economică a 
comunităților marginalizate;

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

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește disponibilitatea 
programelor și fondurilor europene și 
faptul că acestea pot fi folosite pentru 
educarea și asigurarea de locuințe și de 
locuri de muncă pentru romi, dar și faptul 
că autoritățile locale, societatea civilă și 
grupurile-țintă potențiale ale acestor 
programe nu sunt suficient de bine 
informate cu privire la acestea; solicită 
Comisiei și statelor membre să 
îmbunătățească atât informarea cu privire 
la posibilitățile de finanțare disponibile în 
domeniu, cât și promovarea acestora;

Or. fr

Amendamentul 11
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. denunță măsurile discriminatorii luate 
de anumite state membre, în special de 
către Franța, împotriva populației rome, 
doar pe baza originii lor etnice; solicită 
Comisiei să ia, în calitate de gardian al 
tratatelor, măsuri prompte și severe dacă 
vor avea lor asemenea cazuri pe viitor;

Or. en
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Amendamentul 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită să se asigure o consiliere mai 
bună a organizatorilor de proiecte 
eligibile pentru finanțare europeană 
pentru integrarea romilor prin crearea 
unor platforme de informare, prin analize 
și prin schimburi de bune practici;

Or. fr

Amendamentul 13
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care 
face parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, posibilitatea de a se integra 
la locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

2. recunoaște că romilor și nomazilor ar 
trebui să li se asigure posibilitatea de a se 
integra prin intermediul unei educații de 
calitate, al unei locuințe decente și al 
oportunităților de angajare; prin urmare, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile prin consolidarea 
politicilor lor cu privire la integrarea 
economică și socială a comunităților 
marginalizate în domeniul educației, 
culturii, ocupării forței de muncă, 
sănătății și, în special, al locuințelor;

Or. fr
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Amendamentul 14
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, posibilitatea de a se integra 
pe deplin la locul de muncă prin 
intermediul unei educații de calitate, al 
unei locuințe decente și al oportunităților 
de angajare, contribuind astfel la 
dezvoltarea economică, după cum se 
prevede în strategia UE 2020; cu toate 
acestea, solicită statelor membre să-și 
sporească acum eforturile de integrare 
socială și economică a acestora, prin 
consolidarea strategiilor eficiente care să 
vizeze situația specifică a comunităților
marginalizate (sărăcie extremă, lipsa 
educației, condiții precare de sănătate);

2. recunoaște că, în perioadele 
caracterizate prin schimbări demografice, 
ar trebui să se ofere populației rome, care 
beneficiază de o bogată moștenire și 
cultură, posibilitatea de a se integra pe 
deplin la locul de muncă, contribuind astfel
la dezvoltarea economică, după cum se 
prevede în strategia UE 2020, printr-o 
educație de bună calitate, locuințe 
decente, accesul la participarea politică, 
sistemul de asigurări sociale și activități 
de dezvoltare a comunității; prin urmare, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a acestor comunități 
marginalizate, precum și obstacolele din 
calea integrării sociale cum ar fi sărăcia
extremă, lipsa educației, condițiile precare 
de sănătate, accesul limitat la serviciile de 
bază și lipsa de documente de înregistrare 
civilă; subliniază faptul că o politică de 
succes este constituită dintr-un amestec de 
abordări care țin seama de factorii sociali, 
economici și culturali;

Or. en

Amendamentul 15
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 

2. recunoaște că, în perioadele 
caracterizate prin schimbări demografice, 
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trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

ar trebui să se ofere populației rome, care 
face parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, stimulentele pentru 
integrarea la locul de muncă prin 
intermediul unei educații de calitate, al 
unei locuințe decente și al oportunităților 
de angajare, contribuind astfel la 
dezvoltarea economică, după cum se 
prevede în strategia UE 2020, în special în 
statele membre în care se înregistrează o 
evoluție demografică negativă, care ar 
putea beneficia de o forță de muncă 
suplimentară, tânără și de dimensiuni 
extinse; prin urmare, solicită statelor 
membre să-și sporească acum eforturile de 
integrare socială și economică a acestora, 
prin consolidarea strategiilor eficiente care 
să vizeze situația specifică a comunităților 
marginalizate (sărăcie extremă, lipsa 
educației, condiții precare de sănătate);

Or. en

Amendamentul 16
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 

2. recunoaște că, în perioadele 
caracterizate prin schimbări demografice, 
ar trebui să se ofere populației rome, care 
face parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, posibilitatea de a se integra 
la locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la o dezvoltarea
economică inteligentă, durabilă și 
cuprinzătoare, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; consideră că 
incluziunea socială este o condiție 
preliminară pentru atingerea obiectivelor 
strategiei UE 2020; prin urmare, solicită 
statelor membre să-și sporească acum
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(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

eforturile de integrare socială și economică 
a acestora, prin consolidarea strategiilor 
eficiente care să vizeze situația specifică a 
comunităților marginalizate (sărăcie 
extremă, lipsa educației, condiții precare de 
sănătate);

Or. xm

Amendamentul 17
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, solicită 
statelor membre să-și sporească eforturile 
de integrare socială și economică a 
acestora, prin consolidarea strategiilor 
eficiente care să vizeze situația specifică a 
comunităților marginalizate (sărăcie 
extremă, lipsa educației, condiții precare de 
sănătate);

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice și alte 
procese ce afectează întreaga UE, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, solicită 
statelor membre să-și sporească eforturile 
de integrare socială și economică a 
acestora, prin consolidarea, îmbunătățirea 
și adaptarea la condițiile crizei economice 
și financiare a strategiilor eficiente care să 
vizeze situația specifică a comunităților 
marginalizate (sărăcie extremă, lipsa 
educației, condiții precare de sănătate);

Or. ro

Amendamentul 18
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

2. recunoaște că, în perioadele 
caracterizate prin schimbări demografice, 
ar trebui să se ofere populației rome, care 
face parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, posibilitatea de a se integra 
la locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; prin urmare, solicită 
statelor membre să-și sporească acum 
eforturile, prin consolidarea strategiilor 
eficiente care să vizeze situația specifică a 
comunităților marginalizate (sărăcie 
extremă, lipsa educației, condiții precare de 
sănătate), pentru a face un pas important 
în efortul de combatere a excluziunii 
sociale a populației rome, transformându-
l într-o imperativă, și pentru a contribui la 
o mai mare integrare a acestei populații în 
toate statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 19
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în perioadele 
caracterizate prin schimbări demografice,
ar trebui să se ofere populației rome, care 
face parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, posibilitatea de a se integra 
la locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 

2. recunoaște că ar trebui să se ofere
populației rome tinere posibilitatea de a se 
integra la locul de muncă prin intermediul 
unei educații de calitate, al unei locuințe 
decente și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea economică 
și la asigurarea caracterului durabil al 
pensiilor, după cum se prevede în strategia 
UE 2020; prin urmare, solicită statelor 
membre să-și sporească acum eforturile de 
integrare socială și economică a acestora, 



PE454.583v01-00 14/31 AM\851562RO.doc

RO

solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

prin consolidarea strategiilor eficiente care 
să vizeze situația specifică a comunităților 
marginalizate (sărăcie extremă, lipsa 
educației, condiții precare de sănătate, 
locuințe segregate și sub-standard, nivel 
scăzut de ocupare a forței de muncă);

Or. en

Amendamentul 20
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

2. recunoaște că ar trebui să se ofere
populației rome, care face parte din 
moștenirea noastră comună timp de secole 
și care este cea mai mare minoritate 
etnică din UE, posibilitatea de a se integra 
la locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; prin urmare, solicită 
statelor membre să-și sporească acum 
eforturile de integrare socială și economică 
a acestora, prin consolidarea strategiilor 
eficiente care să vizeze situația specifică a 
comunităților marginalizate (sărăcie 
extremă, lipsa educației și a serviciilor 
sociale, condiții precare de sănătate);

Or. en

Amendamentul 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

2. recunoaște că, în perioadele 
caracterizate prin schimbări demografice, 
ar trebui să se ofere populației rome, care 
face parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, posibilitatea de a se integra 
la locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; prin urmare, solicită 
statelor membre și autorităților locale și 
regionale să-și sporească acum eforturile 
de integrare socială și economică a 
acestora, prin consolidarea strategiilor care 
să vizeze o abordare eficientă a situației 
specifice a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

Or. es

Amendamentul 22
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 

2. recunoaște că, în perioadele 
caracterizate prin schimbări demografice, 
ar trebui să se ofere populației rome, care 
face parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, posibilitatea de a se integra 
la locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; prin urmare, solicită 
statelor membre și autorităților locale și 
regionale să-și sporească acum eforturile 
de integrare socială și economică a 
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strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

acestora, prin consolidarea strategiilor 
eficiente care să vizeze situația specifică a 
comunităților marginalizate (sărăcie 
extremă, lipsa educației, condiții precare de
sănătate);

Or. fr

Amendamentul 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, solicită 
statelor membre să-și sporească eforturile 
de integrare socială și economică a 
acestora, prin consolidarea strategiilor 
eficiente care să vizeze situația specifică a 
comunităților marginalizate (sărăcie 
extremă, lipsa educației, condiții precare de 
sănătate);

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; precum și în 
„Platforma europeană de luptă împotriva 
sărăciei”, inițiativa principală propusă de 
Comisie ca parte din Strategie; cu toate 
acestea, solicită statelor membre să-și 
sporească eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

Or. ro

Amendamentul 24
Csanád Szegedi

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că, în această perioadă, în 
care au loc schimbări demografice, ar 
trebui să oferim populației rome, care face 
parte din moștenirea noastră comună timp 
de secole, posibilitatea de a se integra la 
locul de muncă prin intermediul unei 
educații de calitate, al unei locuințe decente 
și al oportunităților de angajare, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
economică, după cum se prevede în 
strategia UE 2020; cu toate acestea, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

2. recunoaște că, în perioadele 
caracterizate prin schimbări demografice, 
ar trebui să se ofere populației rome, care 
face parte din moștenirea noastră comună 
timp de secole, posibilitatea de a se integra 
în societate și la locul de muncă prin 
intermediul unei educații de calitate, al 
unei locuințe decente și al oportunităților 
de angajare, contribuind astfel la 
dezvoltarea economică, după cum se 
prevede în strategia UE 2020; prin urmare, 
solicită statelor membre să-și sporească 
acum eforturile de integrare socială și 
economică a acestora, prin consolidarea 
strategiilor eficiente care să vizeze situația 
specifică a comunităților marginalizate 
(sărăcie extremă, lipsa educației, condiții 
precare de sănătate);

Or. hu

Amendamentul 25
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, pentru a institui și a 
pune în aplicare cu succes politicile și 
strategiile menționate mai sus, este 
necesar să se îmbunătățească gradul de 
cunoaștere și de înțelegere a problemei la 
nivelul autorităților naționale, regionale 
și locale; consideră, în această privință, 
că fondurile destinate asistenței tehnice 
reprezintă instrumentul potrivit; 
subliniază, totuși, că politicile și strategiile 
pentru populația romă ar trebui să fie
integrate în politicile generale, cel puțin 
pe termen lung, pentru a asigura 
eficacitatea, incluziunea reală și 
durabilitatea;
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Or. en

Amendamentul 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre și 
autorităților regionale și locale să 
promoveze campaniile de informare și de 
sensibilizare care să vizeze ușurarea și 
îmbunătățirea accesului la educație și la 
alte servicii, mai ales în ceea ce privește 
serviciile din domeniul sănătății, serviciile 
sociale, consilierea pe tema drepturilor 
sociale, cu accentul pe drepturile femeii, 
serviciile legate de copii și serviciile de 
facilitare a reintegrării, punându-se 
accentul pe revenirea pe piața muncii și 
pe serviciile de formare profesională;

Or. es

Amendamentul 27
László Surján

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să dezvolte 
strategii transsectoriale de reducere a 
sărăciei, care să țină seama de 
problematica adesea sensibilă a 
coexistenței comunității rome cu 
comunitatea majoritară, ambele fiind 
afectate de lipsa de locuri de muncă, de 
sărăcie și de fenomenul de marginalizare; 
evidențiază importanța măsurilor de 
stimulare care, oferind beneficii vizibile, 
încurajează persoanele sărace să intre pe 
piața muncii în loc de a trăi de pe urma 
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prestațiilor sociale sau poate de a munci 
în economia subterană; subliniază că 
programele care promovează înțelegerea 
și toleranța reciprocă sunt de importanță 
capitală;

Or. en

Amendamentul 28
Csanád Szegedi

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în acest context, necesitatea 
de a continua programele UE, cum ar fi 
„Programul Progress” de combatere a 
discriminării, și solicită continuarea și 
dezvoltarea acestor programe și după 
2013;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 29
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în acest context, necesitatea 
de a continua programele UE, cum ar fi 
„Programul Progress” de combatere a 
discriminării, și solicită continuarea și
dezvoltarea acestor programe și după 2013;

3. subliniază, în acest context, necesitatea 
de a continua programele UE, cum ar fi 
„Programul Progress” de combatere a 
discriminării și programul JASMINE de 
investiții în consolidarea capacităților, și 
solicită dezvoltarea acestor programe și 
după 2013;

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

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază nevoia să existe o 
coordonare mai structurată a politicilor 
locale, regionale, naționale și europene 
referitoare la comunitatea romă pentru a 
avea un impact mai durabil și pentru a 
îmbunătăți procesul de elaborare a 
politicilor la nivel local, regional, național 
și european; îndeamnă factorii de decizie 
politici de la fiecare nivel să consulte 
comunitățile, asociațiile și ONG-urile 
rome care urmăresc apărarea drepturilor 
romilor și garantarea reintegrării lor 
sociale și pe piața muncii, punând un 
accent special pe femei;

Or. es

Amendamentul 31
László Surján, Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază faptul că excluderea 
socială care afectează romii are o 
dimensiune teritorială foarte pregrantă, 
caracterizată prin sărăcie și 
marginalizare, concentrată în 
microregiunile subdezvoltate caracterizate 
prin lipsa acută a resurselor financiare 
necesare pentru a-și aduce contribuția la 
finanțările comunitare pentru care sunt 
eligibile și care cel mai adesea nu dispun 
de capacitatea administrativă și de 
resursele umane pentru a folosi 
finanțările în mod corespunzător; 
subliniază nevoia de a concentra 
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eforturile specifice în aceste microregiuni, 
care sunt adesea zone periferice intra-
regionale, precum și nevoia de a 
simplifica în mod substanțial normele 
birocratice și de aplicare pentru a putea 
asigura alocarea unui număr maxim de 
resurse sub egida politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază, în acest context, că 
aspectele referitoare la romi ar trebui 
introduse sistematic în toate politicile 
europene și naționale relevante, in acest 
fel eliminându-se politicile care mențin 
sau promovează segregarea comunităților 
de romi sau furnizarea de locuințe, 
educație sau alte servicii segregate pentru 
romi;

Or. ro

Amendamentul 33
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 2010, 
și anume acordarea a până la 3% din 
contribuția FEDER la programele specifice 
sau 2% din bugetul total alocat pentru 
reabilitarea locuințelor în favoarea 

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 2010, 
și anume acordarea a până la 3% din 
contribuția FEDER la programele specifice 
sau 2% din bugetul total alocat pentru 
reabilitarea locuințelor în favoarea 
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comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă posibilitate 
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente;

comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă posibilitate 
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente; solicită statelor membre 
să folosească efectiv potențialul de 
interacțiune dintre FEDER, FSE și 
FEADR pentru dezvoltarea programelor 
de finanțare pentru integrarea romilor; 
solicită Comisiei să țină seama de 
posibilitățile crescute de interacțiune 
dintre fondurile structurale în următoarea 
perioadă de programare;

Or. xm

Amendamentul 34
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 
20101 , și anume acordarea a până la 3% 
din contribuția FEDER la programele 
specifice sau 2% din bugetul total alocat 
pentru reabilitarea locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă posibilitate 
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente;

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 
20101 , și anume acordarea a până la 3% 
din contribuția FEDER la programele 
specifice sau 2% din bugetul total alocat 
pentru reabilitarea locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă posibilitate 
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente; propune ca anual 
Comisia să prezinte un raport privind 
utilizarea acestor sume de către statele 
membre;

Or. ro
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Amendamentul 35
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 2010, 
și anume acordarea a până la 3% din 
contribuția FEDER la programele specifice 
sau 2% din bugetul total alocat pentru 
reabilitarea locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă posibilitate 
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente;

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 2010, 
și anume acordarea a până la 3% din 
contribuția FEDER la programele specifice 
sau 2% din bugetul total alocat pentru 
reabilitarea locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate; regretă faptul 
că, până acum, planurile operaționale nu 
au fost modificate pentru a acorda 
prioritate locuințelor pentru populația 
romă; în plus, invită statele membre să 
utilizeze cât mai rapid și la maximum 
această nouă posibilitate oferită în cadrul 
Fondurilor structurale pentru a consolida 
perspectivele integrării sociale eficiente;
solicită Comisiei să propună un plan 
specific de acțiune cu privire la acest 
regulament și să crească gradul de 
utilizare a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 36
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 2010, 
și anume acordarea a până la 3% din 
contribuția FEDER la programele specifice 
sau 2% din bugetul total alocat pentru 

4. salută oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 2010, 
și anume acordarea a până la 3% din 
contribuția FEDER la programele specifice 
sau 2% din bugetul total alocat pentru 
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reabilitarea locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă posibilitate 
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente;

reabilitarea locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă posibilitate 
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente;

Or. fr

Amendamentul 37
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 2010, 
și anume acordarea a până la 3% din 
contribuția FEDER la programele specifice 
sau 2% din bugetul total alocat pentru 
reabilitarea locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă posibilitate
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente;

4. subliniază oportunitatea creată prin 
intermediul prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 437/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 mai 2010, 
și anume acordarea a până la 3% din 
contribuția FEDER la programele specifice 
sau 2% din bugetul total alocat pentru 
reabilitarea locuințelor în favoarea 
comunităților marginalizate; în plus, invită 
statele membre să utilizeze cât mai rapid și 
la maximum această nouă oportunitate
oferită în cadrul Fondurilor structurale 
pentru a consolida perspectivele integrării 
sociale eficiente;

Or. en

Amendamentul 38
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște faptul că, în conformitate 
cu studiile efectuate în UE-27 și în țările 
candidate, comunitățile rome reprezintă 



AM\851562RO.doc 25/31 PE454.583v01-00

RO

grupuri extrem de eterogene, ceea ce 
înseamnă că nu poate exista doar o 
singură strategie; subliniază, prin 
urmare, că este nevoie de abordări 
diferite, care să țină seama de diversele 
contexte geografice, economice, sociale, 
culturale și juridice în care se află fiecare 
comunitate romă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să ia în 
considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția 
ca acestea să-și ia un angajament social, 
cum ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să ia în 
considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția 
ca acestea să-și ia un angajament social, 
cum ar fi participarea corespunzătoare la 

eliminat
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procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora.

Or. fr

Amendamentul 41
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să ia în 
considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca 
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora.

5. recomandă statelor membre să ia în 
considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca 
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora; în acest fel, 
statele membre pot contribui în mod 
substanțial la conceperea unei soluții 
concrete pentru necesarul de locuințe al 
grupurilor marginalizate care trăiesc în 
condiții locative deteriorate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să ia în 5. recomandă statelor membre să ia în 
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considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca 
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora.

considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca 
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii (în cazul învățământului preșcolar și 
pe întreaga durată de școlarizare) și 
acceptarea locurilor de muncă oferite de 
mediatorii de locuri de muncă, cu scopul 
de a asigura integrarea reală, eficientă și 
durabilă a acestora.

Or. en

Amendamentul 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să ia în 
considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca 
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora.

5. recomandă statelor membre să ia în 
considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca 
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora și 
încurajează statele membre să folosească 
rețeaua EURoma pentru schimbul de cele 
mai bune practici.

Or. ro

Amendamentul 44
Csanád Szegedi

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să ia în 
considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora.

5. recomandă statelor membre să analizeze 
posibilitatea de a condiționa acordarea de
locuințe și de alte forme de sprijin
comunităților marginalizate de asumarea 
de către acestea a unui angajament social, 
cum ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii, respectarea generală a legii și 
acceptarea locurilor de muncă oferite de 
mediatorii de locuri de muncă, cu scopul 
de a asigura integrarea reală, eficientă și 
durabilă a acestora.

Or. hu

Amendamentul 45
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă statelor membre să ia în 
considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca 
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora.

5. recomandă statelor membre și 
autorităților publice regionale și locale să 
ia în considerare alocarea noilor locuințe 
comunităților marginalizate cu condiția ca 
acestea să-și ia un angajament social, cum 
ar fi participarea corespunzătoare la 
procesul de construire a noilor locuințe, 
frecventarea obligatorie a școlii de către 
copii și acceptarea locurilor de muncă 
oferite de mediatorii de locuri de muncă, 
cu scopul de a asigura integrarea reală, 
eficientă și durabilă a acestora.

Or. fr
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Amendamentul 46
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă faptul că integrarea 
comunităților de romi se realizează greu 
datorită caracterului eterogen al acestora, 
sugerează în acest sens, autorităților 
locale și regionale din statele membre să 
propună măsuri eficiente de incluziune 
socială a romilor ținând cont de 
particularitățile locale de unde aceștia 
provin; recomandă Comisiei să folosească 
experiențele autorităților publice care au 
contribuit activ la integrarea 
comunităților de romi și să promoveze 
cele mai bune practici și modele lor de 
succes privind incluziunea socială a 
romilor;

Or. ro

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

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește faptul că cerința 
preliminară principală pentru a asigura 
succesul integrării este realizarea de 
eforturi comune atât de societatea 
tradițională, cât și de comunitatea romă;  
prin urmare, îndeamnă statele membre să 
ajute la îmbunătățirea situației romilor în 
domeniul locativ și cel al muncii, să 
asigure la școală un climat de incluziune, 
inclusiv prin implicarea activă a 
părinților, și solicită comunităților rome 
să se angajeze social și să participe în 
mod corespuzător la îmbunătățirea 
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locuițelor lor și a situației în domeniul 
educației și cel al locurilor de muncă 
pentru a asigura integrarea lor reală,
efectivă și durabilă.

Or. en

Amendamentul 48
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că o parte a populației 
rome constă din nomazi și că această 
dimensiune face parte integrantă din 
identitatea lor; consideră, prin urmare, că 
politicile în materie de integrare ar trebui 
să fie diferite dacă se adresează populației 
rome nomade sau celei sedentare;

Or. fr

Amendamentul 49
Csanád Szegedi

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că sprijinul acordat pentru 
renovarea locuințelor și acordarea de noi 
locuințe poate fi condiționat, în urma 
deliberărilor desfășurate de statele 
membre, pe baza unei evaluări care să 
stabilească dacă fondurile alocate deja 
pentru ajutoare și pentru alocațiilor 
pentru locuințe au fost sau nu folosite în 
mod adecvat;

Or. hu
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Amendamentul 50
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că complexitatea dosarelor 
poate constitui un obstacol pentru 
organizatorii proiectelor; subliniază 
nevoia de a intensifica munca de 
simplificare a procedurilor de 
subvenționare; subliniază că fondurile 
europene din domeniu sunt subutilizate;

Or. fr

Amendamentul 51
Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. susține că o parte din soluție constă 
din angajarea deplină a statelor membre 
pentru a asigura susținerea efectivă a 
organizatorilor de proiecte și că statele 
membre, împreună cu Comisia 
Europeană, au un rol de jucat pentru a 
încuraja autorităților locale să 
selecționeze proiectele pentru integrarea 
romilor și a nomazilor;

Or. fr


