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Predlog spremembe 1
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal;
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESSR in ESS;

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal;
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESRR in ESS, ter naj po potrebi 
prosijo Komisijo za pomoč; poziva 
Komisijo, naj posveti posebno pozornost 
prošnjam iz držav članic za tehnično 
pomoč, da zagotovi, da se sredstva EU 
uporabijo karseda uspešno in učinkovito, 
v korist romskih skupnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal;
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESSR in ESS;

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal;
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESRR in ESS, da se izboljša 
sodelovanje med nacionalnimi, 
evropskimi in mednarodnimi 
zainteresiranimi stranmi v prizadevanju 
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za izboljšanje učinkovitosti vseh 
razpoložljivih instrumentov za vključitev 
romskih skupnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 3
Csanád Szegedi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so Romi v številnih 
državah še vedno žrtve nenehne 
diskriminacije in da se je zaradi trenutne 
gospodarske in finančne krize njihov 
položaj še poslabšal; poziva tiste države 
članice, v katerih je Agencija EU za 
temeljne pravice odkrila resne težave, naj v 
celoti izkoristijo vire EU, ki so na voljo v 
strukturnih skladih, zlasti ESSR in ESS;

1. poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESSR in ESS;

Or. hu

Predlog spremembe 4
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal; 
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih,
zlasti ESSR in ESS;

1. priznava, da so romske skupnosti v 
številnih državah še vedno žrtve nenehne 
diskriminacije in da se je zaradi trenutne 
gospodarske in finančne krize njihov 
položaj še poslabšal; poziva vse države 
članice, zlasti pa tiste, v katerih je Agencija 
EU za temeljne pravice odkrila resne 
težave, naj z EU in predstavniki romskega 
prebivalstva sodelujejo pri pripravi 
celostnih politik, ki bi ob uporabi virov 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
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zlasti ESRR in ESS, zagotovile trajnostno 
vključevanje romskih skupnosti in njihovo 
zaščito pred diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal; 
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESSR in ESS;

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize in posledične izgube 
delovnih mest njihov položaj še poslabšal; 
poudarja, da so za vključevanje romskega 
prebivalstva odgovorne tako države 
članice kot institucije EU; poziva tiste 
države članice, v katerih je Agencija EU za 
temeljne pravice odkrila resne težave pri 
vključevanju Romov v družbo, naj v celoti 
izkoristijo vire EU, ki so na voljo v 
strukturnih skladih; zlasti ESRR in ESS 
poziva k spodbujanju vključevanja Romov 
na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni; ob tem pozdravlja pobudo Evropske 
komisije za racionalizacijo, ocenjevanje in 
ugotavljanje uspešnosti porabe sredstev za 
vključevanje Romov in ugotavljanje 
pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 6
Iosif Matula, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Joachim Zeller, Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so Romi v številnih državah 1. priznava, da se romsko prebivalstvo v 
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še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal; 
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESSR in ESS;

številnih državah sooča z diskriminacijo in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal; 
poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo finančne vire, ki so na voljo v 
skladih EU, zlasti ESRR, ESS in EKSRP;

Or. en

Predlog spremembe 7
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 
da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal; 
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESSR in ESS;

1. priznava, da so Romi in potujoče 
skupine v številnih državah še vedno žrtve 
nenehne diskriminacije in da se je zaradi 
trenutne gospodarske in finančne krize 
njihov položaj – pokazatelj stanja naših 
družb – še poslabšal; poziva tiste države 
članice, katere je Agencija EU za temeljne 
pravice opredelila kot države, ki se morajo 
še spopasti z izzivom integracije Romov in 
potujočih skupin, naj v celoti izkoristijo 
vire EU, ki so na voljo v strukturnih 
skladih, zlasti ESRR in ESS;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve nenehne diskriminacije in 

1. priznava, da so Romi v številnih državah 
še vedno žrtve številnih predsodkov in da 
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da se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal; 
poziva tiste države članice, v katerih je 
Agencija EU za temeljne pravice odkrila 
resne težave, naj v celoti izkoristijo vire 
EU, ki so na voljo v strukturnih skladih, 
zlasti ESSR in ESS;

se je zaradi trenutne gospodarske in 
finančne krize njihov položaj še poslabšal; 
poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo vire EU, ki so na voljo v 
strukturnih skladih, zlasti ESRR in ESS;

Or. en

Predlog spremembe 9
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. spodbuja, naj se sredstva EU 
uporabijo za gradnjo novih ali obnovo 
obstoječih hiš, izboljšanje komunalne 
infrastrukture in lokalnih komunalnih 
storitev, komunikacijskih sistemov, 
izobraževanja, ukrepov za dostop do trga 
dela itd., kar bi vodilo v družbeno in 
gospodarsko vključevanje na rob 
odrinjenih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. opozarja, da obstajajo evropski 
programi in finančna sredstva, ki jih je 
možno uporabiti za izobraževanje, 
stanovanja in zaposlovanje romskega 
prebivalstva, vendar pa lokalni organi, 
civilna družba in potencialne ciljne 
skupine o teh programih niso dovolj 
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obveščeni; poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo sporočanje in 
promocijo možnosti financiranja, ki so 
ponujene na teh področjih;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. izraža nestrinjanje z 
diskriminatornimi ukrepi, ki so jih 
nekatere države članice, zlasti Francija, 
sprejele proti romskemu prebivalstvu zgolj 
na osnovi njihove narodnostne 
pripadnosti; poziva Komisijo kot 
varuhinjo Pogodb, naj hitro in odločno 
ukrepa, če bi v prihodnosti še prišlo do 
podobnih primerov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poziva k večji podpori za nosilce tistih 
projektov, ki bi bili lahko upravičeni do 
evropskih sredstev za vključevanje 
romskega prebivalstva, in sicer z 
vzpostavitvijo platform za obveščanje, 
analizo in izmenjavo primerov dobre 
prakse;

Or. fr
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Predlog spremembe 13
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

2. se zaveda, da bi bilo treba Romom in 
potujočim skupinam s kakovostno 
izobrazbo, ustreznimi prebivališči in 
zaposlitvenimi priložnostmi omogočiti, da 
se vključijo v družbo; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje politike za gospodarsko in 
družbeno vključevanje marginaliziranih 
skupnosti na področju izobraževanja, 
kulture, zaposlovanja, zdravstva in zlasti 
stanovanj;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki v sebi nosi bogato 
dediščino in kulturo, omogočiti, da se 
povsem vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno
v strategiji EU 2020, kar naj se mu 
omogoči s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči, zaposlitvenimi 
priložnostmi, sistemom socialnega varstva 
in dejavnostmi za razvoj skupnosti; zato 
poziva države članice, naj odločneje 
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revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

ukrepajo, tako da okrepijo svoje učinkovite 
strategije za reševanje posebnih okoliščin 
in odpravo ovir za družbeno vključevanje, 
kot so huda revščina, pomanjkljiva 
izobrazba, slabe zdravstvene razmere, 
omejen dostop do osnovnih storitev in 
nepopolni matični registri teh, na rob 
odrinjenih skupnosti, s čimer bodo 
zagotovile njihovo družbeno in 
gospodarsko vključevanje; poudarja, da je 
uspešna politika mešanica pristopov, ki 
upoštevajo družbene, gospodarske in 
kulturne faktorje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romsko 
prebivalstvo, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi spodbuditi, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020, zlasti v tistih državah 
članicah, kjer število prebivalcev upada in 
ki bi lahko izkoristile dodatno številčno in 
mlado delovno silo; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva k 
pametnemu, trajnostnemu in celovitemu 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; meni, da je socialna 
vključenost pogoj za doseganje ciljev 
strategije EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

Or. xm

Predlog spremembe 17
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb in drugih 
procesov, ki vplivajo na celotno EU, 
romskemu prebivalstvu, ki je že stoletja del 
naše skupne dediščine, s kakovostno 
izobrazbo, ustreznimi prebivališči in 
zaposlitvenimi priložnostmi omogočiti, da 
se povsem vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
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članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo in izboljšajo svoje učinkovite 
strategije za reševanje posebnih okoliščin 
(huda revščina, pomanjkljiva izobrazba, 
slabe zdravstvene razmere) na rob 
odrinjenih skupnosti ter jih prilagodijo 
gospodarski in finančni krizi, s čimer 
bodo zagotovile družbeno in gospodarsko 
vključevanje teh skupin;

Or. ro

Predlog spremembe 18

Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo
družbeno in gospodarsko vključevanje;

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo storile pomemben 
in nujen korak v prizadevanjih za 
preprečevanje socialne izključenosti 
romskega prebivalstva ter prispevale k 
boljšemu vključevanju tega prebivalstva v 
vseh državah članicah EU;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

2. se zaveda, da bi bilo treba mlademu
romskemu prebivalstvu s kakovostno 
izobrazbo, ustreznimi prebivališči in 
zaposlitvenimi priložnostmi omogočiti, da 
se povsem vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju in trajnostnim 
pokojninam, kot je predvideno v strategiji 
EU 2020; zato poziva države članice, naj 
odločneje ukrepajo, tako da okrepijo svoje 
učinkovite strategije za reševanje posebnih 
okoliščin (huda revščina, pomanjkljiva 
izobrazba, slabe zdravstvene razmere,
ločena in podstandardna stanovanja, 
nizka stopnja zaposlitve) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 20
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 

2. se zaveda, da bi bilo treba romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine in je največja 
narodnostna manjšina v EU, s kakovostno 
izobrazbo, ustreznimi prebivališči in 
zaposlitvenimi priložnostmi omogočiti, da 
se povsem vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
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revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

revščina, pomanjkljiva izobrazba in 
socialne storitve, slabe zdravstvene 
razmere) na rob odrinjenih skupnosti, s 
čimer bodo zagotovile njihovo družbeno in 
gospodarsko vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice in lokalne ter regionalne oblasti, 
naj odločneje ukrepajo, tako da okrepijo 
svoje učinkovite strategije za uspešno 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

Or. es

Predlog spremembe 22
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
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demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice ter regionalne in lokalne javne 
organe, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020 ter evropski platformi 
za boj proti revščini, glavni pobudi, ki jo 
je Komisija predstavila kot del te 
strategije; zato poziva države članice, naj 
odločneje ukrepajo, tako da okrepijo svoje 
učinkovite strategije za reševanje posebnih 
okoliščin (huda revščina, pomanjkljiva 
izobrazba, slabe zdravstvene razmere) na 
rob odrinjenih skupnosti, s čimer bodo 
zagotovile njihovo družbeno in 
gospodarsko vključevanje;
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Or. ro

Predlog spremembe 24
Csanád Szegedi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi na trg dela in prispeva h 
gospodarskemu razvoju, kot je predvideno 
v strategiji EU 2020; zato poziva države 
članice, naj odločneje ukrepajo, tako da 
okrepijo svoje učinkovite strategije za 
reševanje posebnih okoliščin (huda 
revščina, pomanjkljiva izobrazba, slabe 
zdravstvene razmere) na rob odrinjenih 
skupnosti, s čimer bodo zagotovile njihovo 
družbeno in gospodarsko vključevanje;

2. se zaveda, da bi bilo treba v obdobju 
demografskih sprememb romskemu 
prebivalstvu, ki je že stoletja del naše 
skupne dediščine, s kakovostno izobrazbo, 
ustreznimi prebivališči in zaposlitvenimi 
priložnostmi omogočiti, da se povsem 
vključi v družbo in na trg dela in prispeva 
h gospodarskemu razvoju, kot je 
predvideno v strategiji EU 2020; zato 
poziva države članice, naj odločneje 
ukrepajo, tako da okrepijo svoje učinkovite 
strategije za reševanje posebnih okoliščin 
(huda revščina, pomanjkljiva izobrazba, 
slabe zdravstvene razmere) na rob 
odrinjenih skupnosti, s čimer bodo 
zagotovile njihovo družbeno in 
gospodarsko vključevanje;

Or. hu

Predlog spremembe 25
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. je prepričan, da je treba za uspešno 
pripravo in izvedbo omenjenih politik in 
strategij izboljšati ozaveščenost in celovito 
razumevanje problema na ravni 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov; v zvezi s tem meni, da so 
sredstva za tehnično pomoč pravo orodje;
vseeno poudarja, da bi bilo treba politike 
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in strategije za romsko prebivalstvo vsaj 
dolgoročno vključiti v splošne politike, da 
bi zagotovili učinkovitost, resnično 
vključenost in trajnostnost;

Or. en

Predlog spremembe 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice in regionalne ter 
lokalne oblasti, naj spodbujajo kampanje 
za obveščanje in ozaveščanje javnosti, da 
se olajša in izboljša dostop do izobrazbe in 
drugih storitev, zlasti na področju zdravja, 
socialnih služb, nasvetov v zvezi s 
socialnimi pravicami, zlasti pravicami 
žensk, storitvami v zvezi z otroki ter 
storitvami, ki spodbujajo vključevanje, s 
poudarkom na ponovni vstop na trg dela 
in storitvami poklicnega usposabljanja;

Or. es

Predlog spremembe 27
László Surján

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poziva države članice, naj za 
zmanjšanje revščine razvijejo 
medsektorske strategije, ki bodo 
obravnavale pogosto občutljivo vprašanje 
sobivanja romske in večinske skupnosti, 
ki ju obe prizadeva pomanjkanje 
zaposlitve, revščina in marginalizacija;
poudarja pomen spodbujevalnih ukrepov, 
ki z vidnimi koristmi revne spodbujajo k 



PE454.583v01-00 18/30 AM\851562SL.doc

SL

vstopu na trg dela, namesto da bi živeli od 
socialne pomoči in možnega dela na 
črnem trgu; poudarja, da so izrednega 
pomena programi za spodbujanje 
medsebojnega razumevanja in strpnosti 
drug do drugega;

Or. en

Predlog spremembe 28
Csanád Szegedi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v zvezi s tem poudarja, da je treba še 
naprej izvajati programe EU, kot je 
Progress za boj proti diskriminaciji, in 
poziva k temu, da se ti programi 
nadaljujejo in še naprej razvijajo tudi po 
letu 2013;

črtano

Or. hu

Predlog spremembe 29
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v zvezi s tem poudarja, da je treba še 
naprej izvajati programe EU, kot je 
Progress za boj proti diskriminaciji, in 
poziva k temu, da se ti programi 
nadaljujejo in še naprej razvijajo tudi po 
letu 2013;

3. v zvezi s tem poudarja, da je treba še 
naprej izvajati programe EU, kot je 
Progress za boj proti diskriminaciji in 
JASMINE za naložbe v krepitev 
zmogljivosti, in poziva k temu, da se ti 
programi nadaljujejo in še naprej razvijajo 
tudi po letu 2013;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo po bolj 
strukturiranem usklajevanju lokalnih, 
regionalnih, nacionalnih in evropskih 
politik v zvezi z romsko skupnostjo, da se 
doseže trajnostni učinek in izboljša 
oblikovanje politike na lokalni, 
regionalni, nacionalni in evropski ravni; 
spodbuja oblikovalce politik na vseh 
ravneh, naj se posvetujejo z romskimi 
skupnostmi, združenji in nevladnimi 
organizacijami, katerih namen je zaščititi 
pravice Romov in zagotoviti njihovo 
socialno vključitev in vključitev na trg 
dela, s posebnim poudarkom na ženskah;

Or. es

Predlog spremembe 31
László Surján, Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poudarja, da na socialno izključenost, 
ki jo trpijo Romi, zelo močno vpliva 
prostorska razsežnost revščine in 
marginalizacije, in da je je največ v slabo 
razvitih mikro regijah, kjer hudo 
primanjkuje potrebnih finančnih virov za 
prispevek, ki se od regij zahteva za 
pridobitev sredstev Skupnosti, do katerih 
so sicer upravičene, in ker na teh 
območjih zelo pogosto ni upravnih 
zmogljivosti in človeških virov za 
učinkovito uporabo dodeljenih sredstev;
poudarja, da je treba v te mikro regije, ki 
so pogosto obrobna območja znotraj 
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posameznih regij, usmeriti posebna 
prizadevanja, in da je treba bistveno 
poenostavitvi birokratska in izvedbena 
pravila, da bi zanje iz kohezijske politike 
dodelili kar največ možnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. v zvezi s tem poudarja, da je treba 
sistematično vključevati romska vprašanja 
v vse pomembne evropske in nacionalne 
politike, s čimer bi se odstranile politike, 
ki vzdržujejo ali spodbujajo segregacijo 
romskih skupnosti ali ločena prebivališča, 
izobrazbo in druge storitve za Rome;

Or. ro

Predlog spremembe 33
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 
določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESSR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice
tudi poziva, naj to novo možnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 
določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESSR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice 
tudi poziva, naj to novo možnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;
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poziva države članice, naj učinkovito 
izkoristijo možnost sodelovanja med 
ESRR, ESS in EKSRP pri razvoju 
programov financiranja vključevanja 
Romov; poziva Komisijo, naj ima pred 
očmi večje možnosti sodelovanja med 
strukturnimi skladi v naslednjem 
programskem obdobju;

Or. xm

Predlog spremembe 34
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 
določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 2010, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESSR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice 
tudi poziva, naj to novo možnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 
določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 2010, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESRR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice 
tudi poziva, naj to novo možnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;
priporoča, naj Komisija predloži letno 
poročilo o tem, kako države članice 
uporabljajo te sklade;

Or. ro

Predlog spremembe 35
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 
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določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESSR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice 
tudi poziva, naj to novo možnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;

določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESRR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; obžaluje, da 
zaenkrat še ni prišlo do spremembe 
operacijskih načrtov, s katerimi bi se med 
nove glavne prednostne naloge uvrstila 
stanovanja za romsko prebivalstvo; države 
članice tudi poziva, naj to novo možnost v 
okviru strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;
poziva Komisijo, naj ob tej uredbi pripravi 
poseben akcijski načrt za pospešeno 
uporabo teh sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 36
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 
določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESSR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice 
tudi poziva, naj to novo možnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;

4. pozdravlja priložnost, ki jo prinašajo 
določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESRR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice 
tudi poziva, naj to novo možnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 37
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 
določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESSR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice 
tudi poziva, naj to novo možnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;

4. opozarja na priložnost, ki jo prinašajo 
določbe Uredbe (EU) št. 437/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 20101, ki predvidevajo dodelitev 
3 % sredstev ESRR določenim programom 
oziroma 2 % skupnega dodeljenega 
proračuna za obnovo stavb v korist 
marginaliziranih skupnosti; države članice 
tudi poziva, naj to novo priložnost v okviru 
strukturnih skladov hitro in v celoti 
izkoristijo, da bodo povečale verjetnost 
učinkovitega družbenega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 38
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. se zaveda, da romske skupnosti v 
državah EU-27 in državah kandidatkah 
tvorijo izredno heterogene skupine, kar 
pomeni, da ena sama strategija ni možna;
zato poudarja, da so potrebni različni 
pristopi, ki bodo upoštevali razlike v 
zemljepisnem, gospodarskem, družbenem, 
kulturnem in pravnem kontekstu 
posameznih romskih skupnosti;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem 
robu pogojile z družbenimi zavezami, kot 
so primerna udeležba v procesu gradnje 
novih ustanov, obvezno obiskovanje šole 
za otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejansko, uspešno in trajnostno 
vključitev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem 
robu pogojile z družbenimi zavezami, kot 
so primerna udeležba v procesu gradnje 
novih ustanov, obvezno obiskovanje šole 
za otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejansko, uspešno in trajnostno 
vključitev.

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 41
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejansko, uspešno in trajnostno vključitev.

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejanska, uspešna in trajnostna vključitev; 
na ta način lahko države članice bistveno 
prispevajo k iskanju konkretne rešitve za 
namestitev marginaliziranih skupin, ki 
živijo v izredno slabih stanovanjskih 
pogojih.

Or. en

Predlog spremembe 42
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejansko, uspešno in trajnostno vključitev.

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke (pred šolo in ves čas šolanja) in 
sprejetje služb, ki jih ponudijo posredniki 
pri iskanju dela, da se zagotovi dejansko, 
uspešno in trajnostno vključitev.

Or. en
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Predlog spremembe 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejanska, uspešna in trajnostna vključitev;

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejanska, uspešna in trajnostna vključitev, 
ter poziva države članice, naj izkoristijo 
mrežo EURoma, da se spodbudi 
izmenjava najboljših praks;

Or. ro

Predlog spremembe 44
Csanád Szegedi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejansko, uspešno in trajnostno vključitev.

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč in druge pomoči skupnostim na 
družbenem robu pogojile z družbenimi 
zavezami, kot so primerna udeležba v 
procesu gradnje novih ustanov, obvezno 
obiskovanje šole za otroke, splošno 
spoštovanje zakonov in sprejetje služb, ki 
jih ponudijo posredniki pri iskanju dela, da 
se zagotovi dejansko, uspešno in trajnostno 
vključitev.

Or. hu
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Predlog spremembe 45
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj 
razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejansko, uspešno in trajnostno vključitev.

5. priporoča državam članicam ter 
regionalnim in lokalnim javnim organom, 
naj razmislijo o tem, ali bi dodelitev novih 
prebivališč skupnostim na družbenem robu 
pogojile z družbenimi zavezami, kot so 
primerna udeležba v procesu gradnje novih 
ustanov, obvezno obiskovanje šole za 
otroke in sprejetje služb, ki jih ponudijo 
posredniki pri iskanju dela, da se zagotovi 
dejanska, uspešna in trajnostna vključitev.

Or. fr

Predlog spremembe 46
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da je heterogena narava 
romskih skupnosti vzrok za težave pri 
njihovem vključevanju; zato priporoča, da 
lokalne in regionalne oblasti držav članic 
predlagajo učinkovite ukrepe za socialno 
vključitev Romov ob upoštevanju njihovih 
različnih izvorov; priporoča, naj Komisija 
uporabi izkušnje tistih organov, ki so 
dejavno prispevali k vključitvi romskih 
skupnosti, in naj spodbudi uporabo 
najboljših praks in receptov za uspeh, da 
se doseže njihova socialna vključitev;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. opozarja, da je prvenstveni pogoj za 
uspešno vključevanje v družbo skupno 
prizadevanje tako osrednje družbe kot 
romske skupnosti; zato države članice 
poziva, naj izboljšajo stanovanjske in 
zaposlitvene razmere romskega 
prebivalstva ter zagotovijo inkluzivno 
šolsko vzdušje ob aktivnem sodelovanju 
staršev; poziva k družbeni angažiranosti 
in ustreznem sodelovanju romskih 
skupnosti za izboljšanje njihovih 
stanovanjskih razmer ter zaposlitvenega 
in izobraževalnega položaja, da bi se 
zagotovila njihova resnična, učinkovita in 
trajnostna vključitev v družbo.

Or. en

Predlog spremembe 48
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. opozarja, da je del romskega 
prebivalstva nomadski in da je ta 
razsežnost sestavni del njihove identitete;
meni torej, da se morajo politike 
vključevanja razlikovati glede na to, ali so 
namenjene nomadskim Romom ali tistim, 
ki so se naselili za stalno;

Or. fr
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Predlog spremembe 49
Csanád Szegedi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je možno pomoč za obnovo 
hiš in zagotovitev novih bivališč tudi 
pogojevati, o čemer bi odločile države 
članice na podlagi posebne ocene 
primernosti prejemanja pomoči in 
bivališč, ki so že na voljo;

Or. hu

Predlog spremembe 50
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. priznava, da zapletena priprava 
dokumentacije lahko predstavlja oviro za 
nosilce projektov; vztraja na tem, da se je 
treba še bolj posvetiti delu v zvezi s 
poenostavitvijo postopkov za subvencije;
poudarja, da se evropska sredstva na tem 
področju premalo uporabljajo;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. vztraja, da je del rešitve v tem, da se 
države članice polno obvežejo in 
zagotovijo dejansko podporo nosilcem 
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projektov in da ob Evropski komisiji tudi 
same spodbujajo lokalne organe pri tem, 
da izberejo projekte za vključevanje v 
družbo Romov in potujočih skupin;

Or. fr


