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Pozměňovací návrh 1
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že podle článku 
9 Smlouvy o fungování Evropské unie při 
vymezování a provádění svých politik a 
činností Unie přihlíží k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že přijetí 
evropského pilíře sociálních práv má 
zásadní význam pro posílení sociálních 
práv osob patřících k marginalizovaným 
skupinám, jako jsou osoby romského 
původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-Ab. vzhledem k tomu, že velmi vítáme 
závazek Komise vytvořit posílený evropský 
strategický rámec pro rovnost Romů, 
sociální a hospodářskou spravedlnost a 
boj proti protiromskému smýšlení na 
období po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-Ac. vzhledem k tomu, že nepřijatelně 
vysoký podíl Romů trpí chudobou (v roce 
2016 v průměru 80 %)1a;
_________________
1a EU FRA, 2016, Druhé šetření o 
menšinách a diskriminaci v Evropské 
unii: Romové.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
má určitou formu placeného zaměstnání1; 
vzhledem k tomu, že 63 % mladých Romů 
(mezi 16 a 24 roky) není zaměstnáno ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy (NEET)2; vzhledem k tomu, že 
zvyšující se podíl těchto Romů představuje 

A. vzhledem k tomu, že pouze 43 % 
Romů (56 % mužů a 29 % žen) má nějaký 
druh placené práce1; vzhledem k tomu, že 
Romové se potýkají s vyšší mírou intenzity 
práce, větší nejistotou v oblasti 
zaměstnání a nezaměstnanosti a 
nedostatkem pracovních sítí a trpí 
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oblast, kde se situace v roce 2016 zhoršila 
ve srovnání s rokem 20113;

diskriminací v oblasti práce; vzhledem k 
tomu, že 63 % mladých Romů mezi 16 a 
24 roky není zaměstnáno ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET)2, přičemž v případě mladých 
romských žen tato míra dosahuje 72 %1b; 
vzhledem k tomu, že zvyšující se podíl 
těchto Romů představuje oblast, kde se 
situace v roce 2016 zhoršila ve srovnání s 
rokem 20113;

_________________ _________________
1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3; EU FRA, 2019, Druhé 
šetření o menšinách a diskriminaci v 
Evropské unii: Romské ženy v devíti 
členských státech EU.
1b EU FRA, 2019, Druhé šetření o 
menšinách a diskriminaci v Evropské 
unii: Romské ženy v devíti členských 
státech EU.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
má určitou formu placeného zaměstnání1; 
vzhledem k tomu, že 63 % mladých Romů 
(mezi 16 a 24 roky) není zaměstnáno ani se 
neúčastní vzdělávání nebo profesní 
přípravy (NEET)2; vzhledem k tomu, že 
zvyšující se podíl těchto Romů představuje 

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
má určitou formu placeného zaměstnání1; 
vzhledem k tomu, že 63 % mladých Romů 
(mezi 16 a 24 roky) není zaměstnáno ani se 
neúčastní vzdělávání nebo profesní 
přípravy (NEET)2; vzhledem k tomu, že 
zvyšující se podíl těchto Romů představuje 
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oblast, kde se situace v roce 2016 zhoršila 
ve srovnání s rokem 20113;

oblast, kde se situace v roce 2016 zhoršila 
ve srovnání s rokem 20113; vzhledem k 
tomu, že míra předčasného ukončování 
školní docházky Romů je obzvláště 
důležitá; vzhledem k tomu, že značný 
podíl romských žen žije ve velmi obtížné 
situaci; vzhledem k tomu, že krize 
způsobená pandemií COVID-19 obtíže 
Romů prohloubila;

_________________ _________________
1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
má určitou formu placeného zaměstnání1; 
vzhledem k tomu, že 63 % mladých Romů 
(mezi 16 a 24 roky) není zaměstnáno ani se 
neúčastní vzdělávání nebo profesní 
přípravy (NEET)2; vzhledem k tomu, že 
zvyšující se podíl těchto Romů představuje 
oblast, kde se situace v roce 2016 zhoršila 
ve srovnání s rokem 20113;

A. vzhledem k tomu, že Romové jsou 
největší etnickou menšinou Evropy a 
přibližně 6 milionů z nich žije v EU; 
vzhledem k tomu, že přibližně 80 % Romů 
žije pod hranicí ohrožení chudobou ve své 
zemi; 43 % Romů má určitou formu 
placeného zaměstnání1; vzhledem k tomu, 
že 63 % mladých Romů (mezi 16 a 24 
roky) není zaměstnáno ani se neúčastní 
vzdělávání nebo profesní přípravy 
(NEET)2; vzhledem k tomu, že zvyšující se 
podíl těchto Romů představuje oblast, kde 
se situace v roce 2016 zhoršila ve srovnání 
s rokem 20113;
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_________________ _________________
1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
má určitou formu placeného zaměstnání1; 
vzhledem k tomu, že 63 % mladých Romů 
(mezi 16 a 24 roky) není zaměstnáno ani se 
neúčastní vzdělávání nebo profesní 
přípravy (NEET)2; vzhledem k tomu, že 
zvyšující se podíl těchto Romů představuje 
oblast, kde se situace v roce 2016 zhoršila 
ve srovnání s rokem 20113;

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
má určitou formu placeného zaměstnání1; 
vzhledem k tomu, že 50 % Romů ve věku 
od 6 do 24 let nenavštěvuje školu a 63 % 
mladých Romů (mezi 16 a 24 roky) není 
zaměstnáno ani se neúčastní vzdělávání 
nebo profesní přípravy (NEET)2; vzhledem 
k tomu, že zvyšující se podíl těchto Romů 
představuje oblast, kde se situace v roce 
2016 zhoršila ve srovnání s rokem 20113;

_________________ _________________
1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
má určitou formu placeného zaměstnání1; 
vzhledem k tomu, že 63 % mladých Romů 
(mezi 16 a 24 roky) není zaměstnáno ani se 
neúčastní vzdělávání nebo profesní 
přípravy (NEET)2; vzhledem k tomu, že 
zvyšující se podíl těchto Romů představuje 
oblast, kde se situace v roce 2016 zhoršila 
ve srovnání s rokem 20113;

A. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
má určitou formu placeného zaměstnání1; 
vzhledem k tomu, že 63 % mladých Romů 
(mezi 16 a 24 roky) není zaměstnáno ani se 
neúčastní vzdělávání nebo profesní 
přípravy (NEET)2; vzhledem k tomu, že 
zvyšující se podíl těchto Romů představuje 
oblast, kde se situace v roce 2016 zhoršila 
ve srovnání s rokem 20113; vzhledem k 
tomu, že značný počet romských dívek je 
veden nebo nucen k brzkému uzavření 
manželství;

_________________ _________________
1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

1 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 3.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Zpráva o provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů – 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

3 Opatření na začleňování Romů uváděná 
podle evropského rámce pro NRIS, 
SWD(2019) 320 final, ČÁST 1/2, s. 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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Aa. vzhledem k tomu, že stávající 
rámec EU pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů do roku 2020 v zásadě 
považuje Romy v EU za homogenní 
skupinu, vykazuje malou citlivost vůči 
místním souvislostem a má omezenou 
kapacitu pro řešení problematiky 
národnostní a sociálně-ekonomické 
rozmanitosti a vícenásobné identity a 
vícenásobné diskriminace Romů1a;
_________________
1a Zprávy odborníků vycházející z 
výhledových aspektů hodnocení rámce 
EU pro vnitrostátní strategie integrace 
Romů s ohledem na rozmanitost romské 
populace v rámci iniciativy EU pro 
rovnost a začlenění Romů na období po 
roce 2020, leden 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Romové mají 
obtíže nalézt stabilní zaměstnání, neboť 
nesplňují pracovní požadavky z důvodu 
svých často omezených šancí na rozvoj 
svých dovedností a schopností;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů a situace romských dětí a mládeže 
jsou dvě klíčové oblasti intervence za 
účelem integrace a začleňování Romů, 
které nejsou dostatečně řešeny ani na 
evropské úrovni, ani na úrovni členských 
států2a;
_________________
2aZprávy odborníků vycházející z 
výhledových aspektů hodnocení rámce 
EU pro vnitrostátní strategie integrace 
Romů s ohledem na rozmanitost romské 
populace v rámci iniciativy EU pro 
rovnost a začlenění Romů na období po 
roce 2020, leden 2020, s. 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že přetrvávající 
sociálně-ekonomická nerovnost a 
nerovnost v oblasti zdraví a 
mnohostranná diskriminace, včetně 
protiromského smýšlení a diskriminace na 
základě věku, staví Romy do obzvláště 
zranitelné pozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
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Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že boj proti 
strukturální diskriminaci Romů, včetně 
prioritních oblastí vzdělávání, 
zaměstnanosti, přístupu ke zdravotní péči 
a bydlení, a také výrazné zlepšení jejich 
sociálně-ekonomického postavení závisí 
na zvýšení sociálního a kulturního 
kapitálu v prostředí s romskými 
komunitami a na dlouhodobém přístupu k 
integraci Romů zahrnujícím aktivní účast 
Romů ve všech fázích;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že 
shromažďováním údajů o rovnosti se 
rozumí všechny druhy rozčleněných údajů 
používaných k posouzení relativní situace 
konkrétních skupin ohrožených 
diskriminací, k navrhování veřejných 
politik, které přispívají k prosazování 
rovnosti, a k posouzení jejich provádění 
na základě důkazů, nikoli pouhých 
předpokladů; vzhledem k tomu, že 
shromažďování těchto údajů (tj. údajů 
odhalujících etnický původ nebo 
náboženské vyznání) vyžaduje výhradní 
souhlas subjektů, o kterých se údaje 
shromažďují, a může být často 
kontroverzní; vzhledem k tomu, že rasové 
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nebo etnické profilování je jednoznačně 
zakázáno, pokud jsou lidé bez svého 
souhlasu identifikováni na základě 
vnímání třetí stranou nebo zobecnění 
vycházejících z rasy, etnického původu, 
náboženského vyznání nebo země původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že dostupné 
údaje a průzkumy ukazují mnohem vyšší 
míru nezaměstnanosti a výrazně nižší výši 
příjmu Romů než u většiny obyvatel nebo 
jiných znevýhodněných etnických menšin; 
vzhledem k tomu, že Romové čelí 
podobným překážkám jako ostatní etnické 
menšiny, avšak v důsledku začarovaného 
kruhu nízkého vzdělání, nízké kvalifikace 
a vyloučení z trhu práce jim čelí častěji;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že jednotlivci 
patřící k menšinovým skupinám jsou i 
nadále diskriminováni, když žádají o 
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zaměstnání, a dokonce i když jsou 
zaměstnáni, bývají nadále vystaveni 
nerovnému zacházení; vzhledem k tomu, 
že nižší mzdy, nedostatek kariérních 
vyhlídek, nejisté a obtížné pracovní 
podmínky, překážky bránící pracovnímu 
postupu příslušníků menšin, genderové 
stereotypy, obtěžování a zneužívání jsou 
pouze některé z projevů nerovného 
zacházení; vzhledem k tomu, že etnické 
menšiny mají s větší pravděpodobností 
omezenější přístup k pracovním právům a 
ochraně; vzhledem k tomu, že etnický 
původ je patrně rovněž důležitý, pokud jde 
o obtěžování na pracovišti, a je hlavní 
překážkou kariérního postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ah. vzhledem k tomu, že šetření EU-
MIDIS II3a zjistilo, že pouze jeden ze čtyř 
Romů ve věku 16 let nebo starších uvádí v 
době šetření „zaměstnaná/ý“ nebo „osoba 
samostatně výdělečná činná“ jako svou 
hlavní činnost a že romské ženy vykazují 
mnohem nižší míru zaměstnanosti než 
muži – 16 % ve srovnání s 34 %; vzhledem 
k tomu, že z šetření celkově vyplývá, že 
míra placené práce, pokud jde o Romy ve 
věku od 20 do 64 let, činí 43 %, což je 
výrazně pod průměrem EU, který v roce 
2015 činil 70 %; vzhledem k tomu, že 
situace mladých lidí je podstatně horší: v 
průměru 63 % mladých Romů ve věku 
16–24 let nebylo v době, kdy probíhalo 
šetření EU MIDIS II, zaměstnáno ani se 
neúčastnilo vzdělávání či odborné 
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přípravy, přičemž v průměru EU to bylo 
ve stejné věkové skupině 12 %; vzhledem 
k tomu, že pro tuto věkovou skupinu 
výsledky rovněž ukazují značné rozdíly 
mezi ženami a muži, neboť 72 % mladých 
romských žen není zaměstnáno ani se 
neúčastní vzdělávání či odborné přípravy 
ve srovnání s 55 % mladých romských 
mužů a v hlubokém rozporu se zbytkem 
obyvatelstva;
_________________
3a Evropská komise, EU-MIDIS II: Druhé 
šetření o menšinách a diskriminaci v 
Evropské unii, říjen 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že třetina 
romských domácností nemá vodovod, 
pouze polovina má vnitřní splachovací 
toaletu nebo sprchu a 78 % Romů žije v 
přeplněných bytech4 ;

B. vzhledem k tomu, že třetina 
romských domácností nemá vodovod, 
pouze polovina má vnitřní splachovací 
toaletu nebo sprchu a 78 % Romů žije v 
přeplněných bytech4; vzhledem k tomu, že 
většina romských komunit, zejména ve 
střední a východní Evropě, žije v 
oddělených osídleních, čelí prostorové 
segregaci a mnohé z těchto komunit jsou 
nepřiměřeně vystaveny zhoršování 
životního prostředí a znečištění 
způsobenému odpadními skládkami a 
skládkami, kontaminovanými lokalitami 
nebo znečišťujícím průmyslem4a;

_________________ _________________
4 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

4 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.
4a Zpráva Evropského úřadu pro životní 
prostředí, 2020, Vytlačeni do pustiny: 
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Environmentální rasismus proti romským 
komunitám ve střední a východní Evropě, 
s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že třetina 
romských domácností nemá vodovod, 
pouze polovina má vnitřní splachovací 
toaletu nebo sprchu a 78 % Romů žije v 
přeplněných bytech4 ;

B. vzhledem k tomu, že romské 
komunity jsou nejzranitelnější skupinou, 
často žijí v slumech vyloučených ze 
společnosti a v nestandardních 
podmínkách; vzhledem k tomu, že třetina 
romských domácností nemá vodovod, 
pouze polovina má vnitřní splachovací 
toaletu nebo sprchu a 78 % Romů žije v 
přeplněných bytech4;

_________________ _________________
4 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

4 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že třetina 
romských domácností nemá vodovod, 
pouze polovina má vnitřní splachovací 
toaletu nebo sprchu a 78 % Romů žije v 
přeplněných bytech4 ;

B. vzhledem k tomu, že Romové se 
rodí do extrémní generační chudoby a 
třetina romských domácností nemá 
vodovod, pouze polovina má vnitřní 
splachovací toaletu nebo sprchu a 78 % 
Romů žije v přeplněných bytech4;
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_________________ _________________
4 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

4 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že třetina 
romských domácností nemá vodovod, 
pouze polovina má vnitřní splachovací 
toaletu nebo sprchu a 78 % Romů žije v 
přeplněných bytech4 ;

B. vzhledem k tomu, že třetina 
romských domácností nemá vodovod, 
pouze polovina má vnitřní splachovací 
toaletu nebo sprchu a 78 % Romů žilo v 
roce 2016 v přeplněných bytech4;

_________________ _________________
4 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

4 Evropská komise, zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že šetření EU-
MIDIS II4a ukazuje, že 80 % Romů i 
nadále žije pod hranicí ohrožení 
chudobou ve své zemi, že každý desátý 
Rom žije v bytě bez elektřiny a že každý 
čtvrtý Rom (27 %) a každé třetí romské 
dítě (30 %) žije v domácnosti, která se 
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alespoň jednou v předchozím měsíci 
potýkala s hladem;
_________________
4a Evropská komise, EU-MIDIS II: Druhé 
šetření o menšinách a diskriminaci v 
Evropské unii, říjen 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. zdůrazňuje, že osídlení Romů se 
často nachází v oblastech, na které mají 
vysoký dopad na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
čelí diskriminaci při koupi nebo pronájmu 
bydlení a nemá dostatečné povědomí o 
svých právech v oblasti rovnosti5 ;

C. vzhledem k tomu, že prostorová 
segregace je i nadále jednou z hlavních 
výzev v oblasti bydlení; vzhledem k tomu, 
že značný pokrok, jehož bylo v oblasti 
sociálního bydlení dosaženo, by měl být 
zachován prostřednictvím veřejné podpory 
a nezbytných právních předpisů5a; 
vzhledem k tomu, že 43 % Romů čelí 
diskriminaci při koupi nebo pronájmu 
bydlení a nemá dostatečné povědomí o 
svých právech v oblasti rovnosti5;
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_________________ _________________
5 Evropská komise, Zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

5 Evropská komise, Zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.
5a Evropská komise, Zpráva o provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů za 
rok 2019, s. 8–9.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
čelí diskriminaci při koupi nebo pronájmu 
bydlení a nemá dostatečné povědomí o 
svých právech v oblasti rovnosti5 ;

C. vzhledem k tomu, že 43 % Romů 
čelí diskriminaci při koupi nebo pronájmu 
bydlení a nemá dostatečné povědomí o 
svých právech v oblasti rovnosti5; 
vzhledem k tomu, že dostupné údaje a 
ukazatele výsledků reprezentativních 
průzkumů z devíti členských států EU 
naznačují, že situace v oblasti bydlení 
zůstala v letech 2011 až 2016 do značné 
míry stejná, přičemž v některých zemích 
došlo pouze k určitým zlepšením v 
přístupu k vodě a základnímu vybavení;

_________________ _________________
5 Evropská komise, Zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

5 Evropská komise, Zpráva o vnitrostátních 
strategiích integrace Romů za rok 2019: 
hlavní závěry, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Romové jsou 
v období pandemie způsobené 
onemocněním COVID-19 jednou z 
nejzranitelnějších skupin; vzhledem k 
tomu, že hospodářské a sociální důsledky 
zdravotní krize ohrožují nejvíce romské 
obyvatelstvo a prohlubují stávající 
nerovnost ve všech prioritních oblastech 
integrace Romů; vzhledem k tomu, že 
protiromské smýšlení je přítomno i v 
takové formě, kdy se Romové stávají 
obětními beránky a dochází k etnizaci 
koronavirové krize6a;
_________________
6a Evropská komise, Přehled o dopadu 
koronavirových opatření na 
marginalizované romské komunity v EU, 
květen 2020, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že životní 
podmínky Romů, úroveň jejich vzdělání a 
jejich zdravotní stav určují jejich sociální 
situaci a situaci na trhu práce a často 
slouží jako záminka pro jejich vyloučení a 
rasismus, a vzhledem k tomu, že to vše 
brání jejich šanci prolomit začarovaný 
kruh chudoby a uplatňování 
nejzákladnějších lidských a občanských 
práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. zdůrazňuje, že chybějící osobní 
doklady, jako jsou rodné listy a doklady 
totožnosti, často brání Romům v nákupu 
nebo pronájmu bytových prostor a v 
přístupu k základním službám státní 
podpory; vzhledem k tomu, že chybějící 
dokumenty o majetku jsou překážkou 
přístupu k veřejným službám, jako je 
vytápění nebo dodávky vody;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů musí být zajištěna a podporována ve 
všech oblastech, včetně účasti na trhu 
práce, pracovních podmínek, mezd, 
odborné přípravy, kvalifikace, změny 
profesní dráhy a kariérního postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že lidé z různých 
etnických menšin, včetně osob z romského 
prostředí, se uchylují k žebrání; vzhledem 
k tomu, že žebrání omezuje integraci, 
oslabuje sociální zabezpečení a brání 
mladým lidem v dokončení studií;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že romské ženy a 
dívky se nacházejí v obzvlášť zranitelném 
postavení v důsledku průřezové 
diskriminace, což vede k vysoké míře 
předčasného ukončování školní docházky 
a vysoké míře nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že špatná 
dopravní infrastruktura, úbytek veřejných 
správních orgánů a služeb, zejména 
vysoce kvalitních vzdělávacích institucí, a 
nedostatečné poskytování zdravotní péče 
zhoršují regionální rozdíly a podporují 
vznik ghett;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že Romové, 
zejména ženy, se potýkají s neúměrným 
dopadem pandemie způsobené 
onemocněním COVID-19, pokud jde o 
přístup a poskytování pomoci, zboží a 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že Romové jsou 
vystaveni zvýšenému riziku nakažení 
onemocněním COVID-19 a hrozí jim 
mimořádné riziko negativních důsledků 
koronavirové krize, pokud jde o přístup ke 
zdravotní péči, vzdělávání, sociálním 
dávkám, včetně dávek v nezaměstnanosti, 
nebo jakýmkoli jiným opatřením, jejichž 
cílem je zmírnit dopad koronavirové krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
Vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes hospodářskou 
prosperitu v EU a existenci rámce EU pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů a 
fondů soudržnosti a přes opatření 
zavedená v posledním desetiletí celková 
situace Romů v EU stagnovala; pokrok v 
oblasti bydlení, zaměstnanosti, vzdělání a 
zdravotní péče je velmi omezený a v 
některých oblastech došlo kvůli 
nedostatku politické vůle často ke 
zhoršení; vyzývá proto Komisi, aby šla 
příkladem a zavedla „politiku začleňování 
Romů“ s cílem začlenit hledisko Romů do 
všech fází a úrovní politik, programů a 
projektů, zejména do plánu obnovy, 
nového víceletého finančního rámce na 
období 2021–2027, Zelené dohody pro 
Evropu, nové společné zemědělské 
politiky, Fondu pro spravedlivý přechod, 
Nové agendy dovedností pro Evropu, 
Digitální agendy pro Evropu a strategie 
pro udržitelnou a digitální Evropu 
zaměřené na malé a střední podniky; 
vyzývá Komisi, aby se obecně vyhýbala 
diskriminaci v politikách EU a aby 
usnadnila zavádění pozitivních opatření; 
zároveň vyzývá členské státy, aby se 
rovněž vydaly touto cestou a vypracovaly 
politiky, které napomohou aktivnímu 
začleňování Romů do naší společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby, 
diskriminace a sociálního vyloučení a 
jejichž základní práva, zejména 
hospodářská a sociální práva, nejsou 
dodržována, což jim brání v jejich 
využívání; s politováním konstatuje, že 
přes opatření týkající se sociálního 
začleňování Romů zavedená v posledním 
desetiletí došlo pouze k omezenému 
pokroku v oblasti bydlení, zaměstnanosti, 
vzdělání a zdravotní péče; vyzývá místní, 
regionální a vnitrostátní orgány a vlády, 
aby si stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS) a posílily úlohu vnitrostátních 
kontaktních míst při navrhování, 
harmonizaci a rozvoji vnitrostátních 
strategií integrace Romů (NRIS);

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
největší etnickou menšinou Evropy a 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení, trvalé diskriminaci a 
nerovnému přístupu k různým základním 
službám, což nejenom vede k vysokému 
počtu případů porušování lidských práv 
jednotlivců, ale také oslabuje sociální 
soudržnost a hospodářský a sociální 
potenciál EU; s politováním konstatuje, že 
přes opatření zavedená v posledním 
desetiletí, došlo pouze k omezenému 
pokroku v oblasti bydlení, zaměstnanosti, 
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vzdělání a zdravotní péče; vyzývá místní 
orgány a vlády, aby si stanovily jako 
prioritu provádění vnitrostátních strategií 
integrace Romů (NRIS);

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému měřitelnému pokroku v 
oblasti bydlení, zaměstnanosti, vzdělání a 
zdravotní péče; vyzývá místní orgány a 
vlády, aby si stanovily jako prioritu 
provádění vnitrostátních strategií integrace 
Romů (NRIS); zdůrazňuje, že je důležité 
pokrok měřit a vytvořit důkladný systém 
sledování za použití příslušných 
ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
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konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
zdůrazňuje, že hospodářský dopad 
pandemie způsobené onemocněním 
COVID-19 na zranitelné Romy je 
katastrofální, neboť často pracují v 
neformálním odvětví a ocitli se bez 
jakéhokoli příjmu nebo sociální pomoci; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové, 
zejména romské ženy jsou jednou z 
minoritních skupin v Evropě, které čelí 
nejvyšší míře chudoby a sociálního 
vyloučení; s politováním konstatuje, že 
přes opatření zavedená v posledním 
desetiletí, došlo pouze k omezenému 
pokroku v oblasti bydlení, zaměstnanosti, 
vzdělání a zdravotní péče, což narušuje 
hospodářskou a sociální soudržnost Unie 
a brání snižování regionálních 
nerovností; vyzývá místní orgány a vlády, 
aby si stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení, a jsou oběťmi 
zvláštní formy strukturálního rasismu, tzv. 
protiromského smýšlení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby 
asociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby, 
sociálního vyloučení a strukturální 
diskriminace; s politováním konstatuje, že 
přes opatření zavedená v posledním 
desetiletí, došlo pouze k omezenému 
pokroku v oblasti bydlení, zaměstnanosti, 
vzdělání a zdravotní péče; vyzývá místní 
orgány a vlády, aby si stanovily jako 
prioritu provádění vnitrostátních strategií 
integrace Romů (NRIS);

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
konstatuje, že trhy práce se rychle mění, 
což vede ke zhoršování postavení nejméně 
kvalifikovaných Romů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní orgány a vlády, aby si 
stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

1. poukazuje na to, že Romové jsou 
jednou z minoritních skupin v Evropě, 
které čelí nejvyšší míře chudoby a 
sociálního vyloučení; s politováním 
konstatuje, že přes opatření zavedená v 
posledním desetiletí, došlo pouze k 
omezenému pokroku v oblasti bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělání a zdravotní péče; 
vyzývá místní, regionální a vnitrostátní 
orgány, aby účinně prováděly vnitrostátní 
strategie integrace Romů (NRIS);

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. února 2019 o 
nutnosti posílit strategický rámec EU pro 
vnitrostátní strategie pro začleňování 
Romů po roce 2020 a posílit boj proti 
protiromskému smýšlení; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby navrhly 
ambiciózní, komplexní a závazný 
strategický rámec EU pro rovnost Romů, 
sociální a hospodářskou spravedlnost a 
boj proti protiromskému smýšlení pro 
období po roce 2020 s konkrétními 
společnými cíli na úrovni EU a 
minimálními standardy, které mohou 
členské státy převést do vnitrostátních cílů 
a v nichž budou zohledněna specifika 
jednotlivých zemí, pokud mají za cíl 
dosáhnout vyšších než minimálních 
standardů, aby se k tomuto strategickému 
rámci zavázaly a aby zajistily náležité 
řešení vícenásobné a průřezové 
diskriminace, začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a přístup zaměřený 
na děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že ačkoli mnoho Romů 
bylo úspěšně začleněno do měnících se 
trhů práce, velká část Romů trvá na 
setrvání na okraji společnosti, protože si 
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přejí zachovat svou identitu a tradiční 
hodnoty; konstatuje, že mnoho Romů 
nesplňuje základní administrativní 
požadavky a nemá žádný doklad o 
vlastnictví pozemků a budov, v důsledku 
čehož úředně neexistují celá sousedství; 
konstatuje, že mnozí dospělí a děti 
zůstávají administrativně neviditelní s 
velmi omezeným přístupem ke zdravotní 
péči, vzdělávání a sociálním službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby stanovila 
závazné cíle a opatření pro členské státy, 
jasný harmonogram a jasné a závazné 
požadavky ohledně pokroku, jakož i 
ukazatele úspěchu a odpovídající finanční 
prostředky pro provádění příštího rámce 
EU pro vnitrostátní strategii integrace 
Romů; vyzývá místní orgány a vlády, aby 
si stanovily jako prioritu provádění 
vnitrostátních strategií integrace Romů 
(NRIS);

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba překonat 
začarovaný kruh chudoby těchto Romů 
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prostřednictvím přijetí účinných cílených 
opatření od co nejranějšího věku, neboť 
cílená opatření na všech úrovních 
vzdělávání mohou být účinným nástrojem 
v boji proti chudobě; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit přechod na vyšší úroveň 
vzdělání a podpořit tato opatření 
sociálními investicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. požaduje, aby byla věnována větší 
pozornost členským státům, které mají 
značnou romskou populaci a historii spíše 
neúčinných opatření; Komise by měla tyto 
členské státy a jejich politiky a opatření 
monitorovat a lépe podporovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
ve všech oblastech života zaručily 
inkluzivní rovnost Romů – se zvláštní 
pozorností věnovanou ženám a dívkám a 
osobám se zdravotním postižením, které 
jsou oběťmi průřezové diskriminace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
směrnici Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu 
na náboženské vyznání nebo víru, 
zdravotní postižení, věk nebo sexuální 
orientaci, COM(2008)0426 final, 2. 
července 2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby začlenily chudobu, se zvláštním 
zaměřením na chudobu dětí, spolu se 
sociálním vyloučením a protiromským 
smýšlením a diskriminací jako průřezové 
aspekty prostřednictvím čtyř klíčových 
oblastí strategie EU pro Romy a 
vnitrostátních strategií integrace Romů, a 
zajistily tak, že rovnost, udržitelné 
pracovní příležitosti, inkluzivní 
vzdělávání, kvalitní bydlení a odpovídající 
zdravotní péče přispějí k celkovému 
zlepšení životních podmínek Romů a že 
bude ve strategickém rámci EU a ve 
vnitrostátních strategiích pro začleňování 
Romů náležitě řešena vícenásobná a 
průřezová diskriminace, začleňování 
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hlediska rovnosti žen a mužů a přístup 
zohledňující problematiku dětí; vyzývá 
místní a regionální orgány a vlády, aby v 
souladu se strategickým rámcem EU pro 
období po roce 2020 upřednostňovaly 
přijetí, revizi a provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů, a zaručily tak 
pevné propojení těchto strategií s 
klíčovými politikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala rámec EU pro vnitrostátní 
strategie integrace Romů na období po 
roce 2020, který bude odrážet stávající 
rozmanitost a vícenásobnou identitu 
Romů, aby začlenila zásadu rovnosti žen a 
mužů a důraz na romské děti a mládež 
jako klíčové faktory pozitivní změny a aby 
prosazovala průřezový a mnohostranný 
přístup k vnitrostátním integračním 
strategiím, na nichž se Romové aktivně 
podílejí od přípravné fáze až po fázi 
provádění integračních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi, aby zajistila rovné 
zapojení romských organizací občanské 
společnosti, odborníků a členů komunity, 
zejména těch, kteří působí na místní a 
regionální úrovni, do politické diskuse a 
rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. uznává, že má-li být zaručena 
sociální a hospodářská práva Romů, je 
třeba zvážit komplexnější přístup, který 
posílí institucionální uznání romské 
menšiny jako sociálního aktéra a účinnou 
a organizovanou účast zastupujících 
organizací romské občanské společnosti a 
umožní jejich smysluplnou účast na 
provádění, sledování a hodnocení 
hospodářských a sociálních politik; 
vyzývá Komisi, aby považovala účast 
Romů za závazný společný standard 
kvality pro budoucí strategický rámec EU 
a vnitrostátní strategie a aby finanční a 
strukturální mechanismy zajišťovaly 
rovné a kvalitní zapojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že hlavní cestou k 
sociálnímu začleňování je zaměstnanost, a 
proto musí mít etnické menšiny možnost 
plně se podílet na trhu práce a na všechny 
pracovníky se musí vztahovat zásada 
„rovné postavení a stejná odměna za 
stejnou práci“;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vyzývá Komisi, aby předložila 
sdělení o pokynech a standardech pro 
náborové politiky bez diskriminace pro 
členské státy a zaměstnavatele, včetně 
doporučení ohledně přijímání plánů 
rovnosti na úrovni podniků a odvětvových 
kolektivních smluv a ohledně provádění 
úkolů v oblasti rozmanitosti na pracovišti, 
včetně boje proti stereotypům, 
předsudkům a negativním postojům, 
předcházení diskriminaci při náboru, 
kariérním postupu, odměňování a 
přístupu k odborné přípravě; zdůrazňuje, 
že tyto akční plány pro rovnost žen a 
mužů by měly být rovněž využívány k 
podpoře etnické a kulturní rozmanitosti 
na pracovišti, k rozvoji vnitřních předpisů 
proti rasismu, související diskriminaci a 
obtěžování na pracovišti, ke sledování a 
přezkumu náboru, postupu a udržení 
pracovní síly s ohledem na rovnost žen a 
mužů s cílem identifikovat přímé nebo 
nepřímé diskriminační praktiky a 
přijmout nápravná opatření ke snížení 
nerovnosti v každé z těchto oblastí a za 



PE652.565v01-00 36/96 AM\1206434CS.docx

CS

tímto účelem shromažďovat údaje o 
rovnosti, pokud jde o ochranu soukromí a 
základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. vyzývá Komisi, aby přijala 
společný rámec EU pro shromažďování a 
analýzu spolehlivých a srovnatelných 
údajů rozčleněných podle pohlaví za 
účelem boje proti diskriminaci, a to i v 
zaměstnání; dodává, že by to mělo 
zahrnovat ukazatele trhu práce pro 
měření rovnosti, včetně postavení 
migrantů a menšinových skupin v 
zaměstnání, při plném respektování zásad 
ochrany soukromí a základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s diskriminací 
ze strany zaměstnavatelů, sladění pracovní 
poptávky s nabídkou a rostoucí počet 
mladých Romů bez vzdělání;

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, který je 
zpomalován vysokou mírou předčasného 
ukončování školní docházky zejména u 
romských dětí a mládeže, boj s 
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diskriminací ze strany zaměstnavatelů, 
sladění pracovní poptávky s nabídkou a 
rostoucí počet mladých Romů bez 
vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan 
Štefanec

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s diskriminací 
ze strany zaměstnavatelů, sladění pracovní 
poptávky s nabídkou a rostoucí počet 
mladých Romů bez vzdělání;

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s negativními 
stereotypy, které jsou často největší 
překážkou při hledání zaměstnání, boj s 
diskriminací ze strany zaměstnavatelů, 
sladění pracovní poptávky s nabídkou a 
rostoucí počet mladých Romů bez 
vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s diskriminací 
ze strany zaměstnavatelů, sladění pracovní 
poptávky s nabídkou a rostoucí počet 

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s diskriminací 
ze strany zaměstnavatelů, a rostoucí počet 
mladých Romů bez vzdělání, se 
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mladých Romů bez vzdělání; zaměřením na romské ženy a dívky a 
opatření nezbytná k odstranění překážek 
spočívajících v tradičních genderových 
rolích;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s diskriminací 
ze strany zaměstnavatelů, sladění pracovní 
poptávky s nabídkou a rostoucí počet 
mladých Romů bez vzdělání;

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s diskriminací 
ze strany zaměstnavatelů, sladění pracovní 
poptávky s nabídkou, řešení 
nestandardních pracovních podmínek a 
vykořisťování a rostoucí počet mladých 
Romů bez vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s diskriminací 
ze strany zaměstnavatelů, sladění pracovní 
poptávky s nabídkou a rostoucí počet 
mladých Romů bez vzdělání;

2. poukazuje na to, že nejkritičtějšími 
body, jež je třeba řešit v oblasti zaměstnání 
Romů, je efektivní přechod od vzdělání k 
otevřenému trhu práce, boj s různými 
formami nehlášené práce, diskriminací ze 
strany zaměstnavatelů, sladění pracovní 
poptávky s nabídkou a rostoucí počet 
mladých Romů bez vzdělání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby splnila svůj 
závazek přijmout akční plán k provádění 
evropského pilíře sociálních práv a aby 
začleňování Romů zařadila jako ukazatel 
do srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů evropského pilíře sociálních 
práv; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby se zaměřily na Romy s cílem 
zohlednit jejich specifickou situaci, zajistit 
jim kvalitní zaměstnání, přístup k 
důstojným pracovním místům, 
spravedlivým mzdám a pracovním 
podmínkám a zaručit, aby systémy 
sociální ochrany a sociální služby byly 
přiměřené, přístupné a využívané 
potenciálními příjemci, včetně 
všeobecného zdravotního pojištění bez 
diskriminace, systémů minimálního 
příjmu a nároků na důchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že vzdělávání je v 
romských komunitách tradičně 
podceňováno a že mnoho Romů má 
hluboce zakořeněný skeptický vztah k 
formálnímu vzdělávání; poukazuje na to, 
že kvůli nedostatečné socializaci má 
mnoho romských dětí ve škole potíže; 
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zdůrazňuje, že romské dívky jsou kvůli 
patriarchálním tradicím nuceny brzy 
opustit školu; zdůrazňuje, že romské ženy 
a dívky jsou obecně ve své komunitě 
výrazně diskriminovány a jsou 
podceňovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat přístup Romů ke vzdělání, 
vysokoškolskému vzdělávání, učňovské a 
odborné přípravě s cílem podpořit jejich 
hospodářské a sociální začlenění; 
předčasné ukončování školní docházky a 
ukončování školní docházky brání 
odborné přípravě mladých Romů a jejich 
přístupu na trh práce; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby Romové plně využívali 
kvalitního vzdělávání a získali tak 
základní dovednosti, včetně digitálních 
dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že členské státy přijaly 
několik opatření na podporu školní 
docházky romských dětí, jako je například 
poskytování bezplatného stravování a 



AM\1206434CS.docx 41/96 PE652.565v01-00

CS

bezplatných učebnic ve školách, jakož i 
rozšíření povinnosti účastnit se vzdělávání 
v mateřských školách a účastnit se 
předškolního vzdělávání pro všechny děti 
od útlého věku; tyto osvědčené postupy by 
měly pokračovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že se program Iniciativa na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí bude 
výslovně zaměřovat na mladé Romy, 
zejména romské ženy, spolu s účinnými 
aktivními informačními opatřeními 
prostřednictvím romských a nevládních 
organizací podporujících Romy;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly větší zapojení podniků, 
zejména na místní úrovni, a zvážily 
podporu rozvoje sociálních podniků s 
cílem vytvořit udržitelná pracovní místa 
pro Romy se zaměřením na romské ženy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že osoby romského původu, které 
uplatňují svá práva na mobilitu, budou 
mít přístup k veškeré nezbytné zdravotní 
péči v členském státě, v němž mají 
bydliště, a že chudoba ani místo trvalého 
pobytu nebudou představovat překážku 
pro přístup k potřebným zdravotnickým a 
sociálním službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že hlavní programy, včetně 
programů, na něž se vztahují strukturální 
fondy, budou aktivně oslovovat Romy a 
jejich dosah bude pravidelně sledován za 
účasti romských a nevládních organizací 
podporujících Romy;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá členské státy, aby 
investovaly do mechanismů sledování 
práce a podávání stížností, které existují 
pro všechny pracovníky bez ohledu na 
jejich státní příslušnost nebo místo 
trvalého bydliště a jsou přístupné a 
účinné, s cílem chránit pracovníky před 
odvetnými opatřeními ze strany 
zaměstnavatelů a nepříznivými důsledky a 
podpořit organizace občanské společnosti 
v poskytování informací o jejich právech a 
prostředcích k jejich výkonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby bylo plánování rozpočtu EU 
pevně propojeno s procesem začleňování 
Romů na úrovni EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby bylo plánování rozpočtu EU 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby bylo plánování rozpočtu EU 
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pevně propojeno s procesem začleňování 
Romů na úrovni EU;

pevně propojeno s procesem začleňování 
Romů na úrovni EU; za tímto účelem 
zdůrazňuje, že je třeba systematicky 
shromažďovat spolehlivé údaje 
rozčleněné podle pohlaví a věku, z nichž 
by mohly vycházet informace o potřebách 
a kontextová analýza, což by pomohlo při 
stanovování cílů a ukazatelů dopadu s 
cílem zajistit nejlepší výsledek, pokud jde 
o sladění potřeb s plánováním a 
sestavováním rozpočtu, a to jak na 
vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby bylo plánování rozpočtu EU 
pevně propojeno s procesem začleňování 
Romů na úrovni EU;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby byly plán obnovy a nový 
víceletý finanční rámec na období 2021–
2027 pevně propojeny s rámcem EU pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů, se 
závaznými cíli a s jejich plněním 
prostřednictvím vnitrostátních strategií 
integrace Romů;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a Radu, aby 
zajistily, že příští VFR usnadní součinnost 
mezi těmi zastřešujícími politikami EU, 
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které jsou relevantní pro romské 
záležitosti, a strategickým rámcem EU pro 
období po roce 2020 a že snižování 
chudoby, začleňování Romů a přístup ke 
zdravotní péči budou zachovány jako 
tematické priority v rámci ESI fondů a 
budou propojeny s vnitrostátními 
strategiemi a akčními plány v oblasti 
snižování chudoby; naléhavě vyzývá 
Komisi a Radu, aby se v rámci ESF+ 
zabývaly nerovným postavením, s nímž se 
Romové potýkají v celé EU, a připomíná 
usnesení Evropského parlamentu o 
návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o Evropském sociálním fondu plus 
(ESF+), jehož specifickým cílem je „viiia) 
bojovat proti diskriminaci a podporovat 
sociálně-ekonomické začlenění 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové“;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby důkladně 
posoudila ukazatele dopadu začleňování 
Romů na období 2014–2020 a určila 
osvědčené postupy a nedostatky; 
připomíná, že sledování začleňování 
Romů mělo být zlepšeno na základě 
investiční priority ESF č. 9 ii), 
příslušných specifických cílů v rámci ESF 
a operačních programů EFRR a 
využívání společného ukazatele výstupů 
ESF pro účastníky, jakož i specifických 
ukazatelů a cílů programu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. doporučuje, aby Komise usnadnila 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy a sledovala situaci, aby ji 
mohla pravidelně hodnotit;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
do konzultací a rozhodovacích procesů 
jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní 
úrovni zahrnuly zástupce romských 
komunit, včetně mládeže;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. připomíná, že úloha místních a 
vnitrostátních vlád, silná partnerství a 
zapojení místních zúčastněných stran, 
jako jsou místní obce a školní 
inspektoráty, jsou rozhodující pro 
udržitelnost začleňování Romů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 82
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích, přičemž dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích, přičemž dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami; 
připomíná, že Komise zahájila řízení o 
nesplnění povinnosti týkající se segregace 
romských dětí ve vztahu k třem členským 
státům; je toho názoru, že v posledních 
letech nebylo navzdory úsilí Komise 
dosaženo žádného zlepšení; vyzývá proto 
Komisi, aby podnikla další kroky a 
postoupila tyto případy Evropskému 
soudnímu dvoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích, přičemž dosud 

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích; vyjadřuje 
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běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami;

hluboké politování nad tím, že dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami, která 
vede k nepřiměřenému počtu romských 
dětí docházejících do „zvláštních“ škol, 
což je vyděluje z hlavního školního 
systému a často kvůli tomu dosahují 
nižšího vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích, přičemž dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány usilovaly o 
desegregaci romských žáků ve školách;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
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segregovaných prostředích, přičemž dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami;

segregovaných prostředích, přičemž dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami; bere 
na vědomí, že mnoho dětí používá 
romštinu jako svůj mateřský jazyk a že 
tento jazyk musí být poskytnut jako 
vzdělávací možnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích, přičemž dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích, přičemž dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami; vyzývá 
k většímu úsilí o zvýšení účasti romských 
dětí v celém vzdělávacím cyklu, od 
předškolního až po terciární vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách, protože romské 
děti jsou často vzdělávány v 
segregovaných prostředích, přičemž dosud 
běžnou diskriminační praxí je chybná 
diagnóza romských dětí jakožto dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
příslušné státní orgány naléhavě a 
rozhodně usilovaly o desegregaci 
romských žáků ve školách a o zajištění 
stejně kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dostupného pro všechny, jako 
mají neromští žáci, protože romské děti 
jsou často vzdělávány v segregovaných 
prostředích, přičemž dosud běžnou 
diskriminační praxí je chybná diagnóza 
romských dětí jakožto dětí se zvláštními 
vzdělávacími potřebami;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby v rámci EU pro 
Romy na období 2021–2027 kladla větší 
důraz na mladé lidi, zejména na přechod 
ze vzdělávání do zaměstnání, a aby 
zajistila, že členské státy ve svých 
vnitrostátních strategiích pro mládež učiní 
zaměstnanost mladých lidí prioritou; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že při provádění Iniciativy 
„záruka pro mladé lidi“ na období 2021–
2027 budou mladí Romové považováni za 
příjemce, a aby přijaly ambiciózní a 
inkluzivní Evropskou záruku pro děti, 
která zohlední také jejich práva a potřeby; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
reformovaly Evropskou záruku pro mladé 
lidi a Iniciativu na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí a věnovaly zvláštní pozornost 
nejzranitelnějším skupinám, včetně 
opatření, jako je lepší zacílení programů 
odborné přípravy konkrétně na 
marginalizované skupiny, zvláštní 
odborná příprava pro veřejné služby 
zaměstnanosti týkající se toho, jak oslovit 
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marginalizované skupiny a jak s nimi 
jednat, nebo posílené partnerství se 
vzdělávacími institucemi a nevládními 
organizacemi, aby dokázaly oslovit Romy 
a další marginalizované skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že existence 
segregovaných škol odrazuje od 
sociálního a hospodářského začleňování; 
připomíná za tímto účelem příslušná 
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 
práva, jakož i řízení o nesplnění 
povinnosti týkající se diskriminace Romů 
ve školách vůči třem členským státům, 
konkrétně České republice (2014), 
Slovensku (2015) a Maďarsku (2016); 
vyzývá Komisi, aby posoudila příslušná 
nápravná opatření a jejich dopad na 
romské děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k přepracování SZP, které 
by umožnilo a podpořilo inovativní formy 
zemědělské práce, včetně sociálních 
družstev pro romské komunity, jež by 
rovněž mohly hrát důležitou úlohu při 
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vytváření spravedlivého a zdravého 
potravinového systému šetrného k 
životnímu prostředí, což by přispělo k 
dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu; 
vyzývá k prosazování a výměně 
osvědčených postupů v této oblasti mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že mimořádně 
důležitou úlohu při desegregaci 
vzdělávání mají romští pedagogičtí 
pracovníci, kteří by měli být součástí 
řešení zeměpisně segregovaných škol, a 
dále zdůrazňuje, že je velmi důležité 
rozšířit jejich přítomnost ve vzdělávacích 
zařízeních, a napomoci tak procesu 
desegregace, snížit nevzdělanost a 
podporovat programy celoživotního 
vzdělávání a vzdělávání dospělých;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. důrazně doporučuje pokračovat v 
odborné přípravě a zaměstnávání Romů 
jako mladých mentorů a mediátorů s 
cílem podpořit přechod ze vzdělávání na 
trh práce; zdůrazňuje, že je třeba se 



AM\1206434CS.docx 53/96 PE652.565v01-00

CS

zřetelněji zaměřit na Romy (mládež a 
ženy) prostřednictvím aktivních politik na 
trhu práce, včetně záruky pro mladé lidi, a 
systematicky sledovat diskriminaci a 
bojovat proti ní, pokud jde o přístup na trh 
práce a pracoviště;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly koordinované přístupy pro 
začleňování romských dětí do společnosti; 
v tomto smyslu vyzývá k urychlenému 
přijetí Evropské záruky pro děti v rámci 
ESF+ s vyčleněnými zdroji ve výši 20 
miliard EUR na podporu vymanění 
generace z chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že překážky v přístupu 
ke zdravotnickým službám a nedostatečné 
základní povědomí o zdraví přispívají k 
rozsáhlé segregaci romských žáků a 
studentů ve školách; kromě toho 
představuje rozšířené protiromské 
smýšlení ve společnostech, v nichž 
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Romové žijí, strukturální znevýhodnění, 
jemuž čelí v souvislosti se zápisem dětí do 
předškolního vzdělávání, a sociální 
vyloučení, základní příčiny segregovaných 
škol a diskriminace romských dětí vedoucí 
k začarovanému kruhu nezaměstnanosti a 
chudoby; za tímto účelem je nanejvýš 
důležité řešit tyto hlavní příčiny a zároveň 
zvyšovat povědomí;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vítá snahu některých členských 
států, které přijaly legislativní nástroje s 
cílem zajistit soulad mezi kvalitou a 
rovným postavením v oblasti vzdělávání a 
zároveň zavedly inkluzivní vzdělávání; 
domnívá se, že cílem těchto opatření je co 
nejvíce integrovat romské děti a všechny 
další znevýhodněné skupiny do systému 
vzdělávání od vzdělávání v raném věku až 
po vyšší střední stupeň, což je podmínkou 
osobního rozvoje a dosažení kariéry;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje význam zapojení 
rodičů do školních a vzdělávacích 
činností, jakož i význam zvyšování jejich 
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povědomí, pokud jde o význam 
předškolního vzdělávání, zápis dětí do 
vzdělávacího systému a jejich účast na 
vzdělávání; vyjadřuje politování nad tím, 
že navzdory významu a přínosům 
předškolního vzdělávání na další cestě ke 
vzdělání se romské děti v některých 
členských státech stále potýkají s 
omezeným přístupem k předškolnímu 
vzdělávání a péči ve srovnání s většinovým 
obyvatelstvem, což vede ke vzniku rozdílů 
v celkové účasti romských dětí v 
zařízeních předškolního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyjadřuje politování nad tím, že 
výsledky v oblasti vzdělávání a 
zaměstnanosti ukazují, že EU a její 
členské státy zdaleka neplní cíle stanovené 
rámcem EU pro začleňování Romů, 
zejména pokud jde o konkrétní a stěžejní 
ukazatele, jako je podíl osob předčasně 
ukončujících školní docházku, což bývá 
spojeno s omezeným přístupem k 
inkluzivnímu vzdělávání na základní a 
sekundární úrovni1a, nedostatečné služby 
v oblasti vzdělávání a profesního 
poradenství a nedostatečná podpůrná 
opatření;
_________________
1a Poměrná míra předškolního vzdělávání 
romské populace ve srovnání s celkovou 
populací činila v České republice 34 % (ve 
srovnání s 86 % u celkové populace), v 
Polsku 42 % (ve srovnání s 94 % u 
celkové populace) a na Slovensku 34 % 
(ve srovnání s přibližně 77 % u celkové 
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populace). Zdroj: EPRS – Romské 
komunity na Slovensku, 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. připomíná, že obecný postoj k 
romským mediátorům a programům na 
podporu zdraví je pozitivní, například 
pokud jde o usnadnění přístupu ke 
zdravotnickým službám, zlepšení 
hygienických návyků Romů nebo řešení 
specifických zdravotních potřeb romských 
žen; zdůrazňuje, že programy mediátorů v 
oblasti zdraví Romů v Bulharsku, 
Rumunsku a na Slovensku byly tamními 
vládami rozšířeny a jejich hodnocení 
ukazuje pozitivní změny, tj. méně 
diskriminační chování poskytovatelů 
zdravotní péče a méně dalších překážek 
bránících přístupu ke zdravotní péči spolu 
se vzdělávacími činnostmi zaměřenými na 
komunity; zdůrazňuje však, že hodnocení 
těchto programů ukazuje, že je třeba přejít 
k novým a účinnějším přístupům a 
pokročit od romských mediátorů k 
institucionální reformě, která se bude 
zabývat institucionální diskriminací v 
celém systému1b;
_________________
1b Metahodnocení intervencí pro 
začleňování Romů, Společné výzkumné 
středisko, 2019, Úřad pro publikace 
Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. důrazně doporučuje pokračovat v 
odborné přípravě a zaměstnávání Romů 
jako mladých mentorů a mediátorů s 
cílem podpořit přechod ze vzdělávání na 
trh práce; zdůrazňuje, že je třeba se 
jasněji zaměřit na Romy, a to jak na 
mládež, tak na ženy, pomocí aktivních 
politik trhu práce, včetně Záruky pro 
mladé lidi, a systematicky sledovat 
diskriminaci a bojovat proti ní, pokud jde 
o přístup na trh práce a pracoviště;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 
zaměstnanosti a zaměstnavatelů a aby 
podporovaly paralelní umisťování do 
zaměstnání nebo stáží s odbornou 
přípravou v oblasti informačních 
technologií a cizích jazyků; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu veřejných služeb 
zaměstnanosti při podpoře zaměstnávání 
Romů ve veřejném sektoru a oslovování 
znevýhodněných romských uchazečů o 

5. zdůrazňuje, že je důležité při 
provádění vnitrostátních strategií 
integrace Romů zaujmout ucelený a 
inkluzivní přístup, který zapojí místní a 
regionální orgány, občanskou společnost 
a hospodářské partnery; žádá členské 
státy, aby ve spolupráci s příslušnými 
regionálními a místními orgány zavedly 
politiku zaměstnanosti a sociální politiky 
zaměřené na Romy a aby monitorovaly 
výsledky těchto politik; rovněž je vyzývá, 
aby učinily z posílení postavení romských 
uchazečů o zaměstnání prioritu u veřejných 
služeb zaměstnanosti a zaměstnavatelů a 
aby podporovaly paralelní umisťování 
prostřednictvím odborní přípravy do 
zaměstnání nebo stáží s odbornou 
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zaměstnání; přípravou v oblasti informačních 
technologií a cizích jazyků, včetně podpory 
podnikatelských dovedností; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu veřejných služeb 
zaměstnanosti při podpoře zaměstnávání 
Romů ve veřejném sektoru a oslovování 
znevýhodněných romských uchazečů o 
zaměstnání, zejména romských žen; 
zdůrazňuje, že plné začlenění Romů na 
trh práce by vedlo k významným 
hospodářským přínosům; všechny tyto 
hospodářské a finanční důsledky spojené 
s integrací Romů by mohly podpořit 
atmosféru větší otevřenosti vůči 
romskému obyvatelstvu ve společnosti, a 
tím posílit sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 
zaměstnanosti a zaměstnavatelů a aby 
podporovaly paralelní umisťování do 
zaměstnání nebo stáží s odbornou 
přípravou v oblasti informačních 
technologií a cizích jazyků; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu veřejných služeb 
zaměstnanosti při podpoře zaměstnávání 
Romů ve veřejném sektoru a oslovování 
znevýhodněných romských uchazečů o 
zaměstnání;

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 
zaměstnanosti a zaměstnavatelů, přijaly 
opatření k překonání stereotypů a 
protiromského smýšlení na trhu práce, 
aby podporovaly paralelní umisťování do 
zaměstnání, odbornou přípravu a 
rekvalifikaci, zejména pro ekologický a 
digitální přechod, na podporu počátečních 
pracovních zkušeností, školení na 
pracovišti a stáží s odbornou přípravou v 
oblasti informačních technologií a cizích 
jazyků; zdůrazňuje klíčovou úlohu 
veřejných služeb zaměstnanosti při 
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podpoře zaměstnávání Romů ve veřejném 
sektoru a oslovování znevýhodněných 
romských uchazečů o zaměstnání; vyzývá 
Komisi, aby prosazovala využívání osy 
týkající se mikrofinancování a sociálního 
podnikání programu EaSI s výslovným 
zaměřením na Romy s cílem zlepšit jejich 
přístup k mikrofinancování, a naléhavě 
vyzývá členské státy, aby zajistily přístup k 
financování pro romské podnikatele tím, 
že jim poskytnou technickou pomoc, 
finanční podporu a přístup k tržním 
příležitostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 
zaměstnanosti a zaměstnavatelů a aby 
podporovaly paralelní umisťování do 
zaměstnání nebo stáží s odbornou 
přípravou v oblasti informačních 
technologií a cizích jazyků; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu veřejných služeb 
zaměstnanosti při podpoře zaměstnávání 
Romů ve veřejném sektoru a oslovování 
znevýhodněných romských uchazečů o 
zaměstnání;

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly sociální politiky zaměřené na 
Romy a aby monitorovaly výsledky těchto 
politik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 
zaměstnanosti a zaměstnavatelů a aby 
podporovaly paralelní umisťování do 
zaměstnání nebo stáží s odbornou 
přípravou v oblasti informačních 
technologií a cizích jazyků; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu veřejných služeb 
zaměstnanosti při podpoře zaměstnávání 
Romů ve veřejném sektoru a oslovování 
znevýhodněných romských uchazečů o 
zaměstnání;

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 
zaměstnanosti a zaměstnavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik, aniž 
by současně vylučovaly jiné společenské 
skupiny v podobné situaci; rovněž je 
vyzývá, aby učinily z posílení postavení 
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zaměstnanosti a zaměstnavatelů a aby 
podporovaly paralelní umisťování do 
zaměstnání nebo stáží s odbornou 
přípravou v oblasti informačních 
technologií a cizích jazyků; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu veřejných služeb 
zaměstnanosti při podpoře zaměstnávání 
Romů ve veřejném sektoru a oslovování 
znevýhodněných romských uchazečů o 
zaměstnání;

romských uchazečů o zaměstnání prioritu u 
veřejných služeb zaměstnanosti a 
zaměstnavatelů a aby podporovaly 
paralelní umisťování do zaměstnání nebo 
stáží s odbornou přípravou v oblasti 
informačních technologií a cizích jazyků; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejných 
služeb zaměstnanosti při podpoře 
zaměstnávání Romů ve veřejném sektoru a 
oslovování znevýhodněných romských 
uchazečů o zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 
zaměstnanosti a zaměstnavatelů a aby 
podporovaly paralelní umisťování do 
zaměstnání nebo stáží s odbornou 
přípravou v oblasti informačních 
technologií a cizích jazyků; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu veřejných služeb 
zaměstnanosti při podpoře zaměstnávání 
Romů ve veřejném sektoru a oslovování 
znevýhodněných romských uchazečů o 
zaměstnání;

5. žádá členské státy o zajištění toho, 
aby příslušné regionální a místní orgány 
zavedly politiku zaměstnanosti a sociální 
politiky zaměřené na Romy a aby 
monitorovaly výsledky těchto politik; 
rovněž je vyzývá, aby učinily z posílení 
postavení romských uchazečů o 
zaměstnání prioritu u veřejných služeb 
zaměstnanosti a zaměstnavatelů a aby 
podporovaly paralelní umisťování do 
zaměstnání nebo stáží s odbornou 
přípravou v rámci tvůrčích odvětví, v 
oblasti informačních technologií a cizích 
jazyků; zdůrazňuje klíčovou úlohu 
veřejných služeb zaměstnanosti při 
podpoře zaměstnávání Romů ve veřejném 
sektoru a oslovování znevýhodněných 
romských uchazečů o zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je toho názoru, že odborné 
vzdělávání a příprava jsou stále 
nedostatečně uznávány jako priorita a 
jako řešení nabízející prostředky k 
mobilizaci a poskytnutí příležitostí pro 
Romy a zaručující jejich ekonomickou 
nezávislost; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly větší zapojení podniků, 
zejména na místní úrovni, a zvážily 
podporu rozvoje sociálních podniků s 
cílem vytvořit udržitelná pracovní místa 
pro Romy;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby v rámci 
aktualizované Nové agendy dovedností 
pro Evropu zohlednila romskou populaci 
a aby vnitrostátní orgány veřejné správy 
vybízela k zajištění toho, že systémy 
odborné přípravy zaměřené na Romy 
budou odrážet jejich specifickou situaci, 
jakož i zvýšené požadavky trhu práce v 
tomto odvětví; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly odbornou přípravu romské 
populace a odborné vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je toho názoru, že odborné 
vzdělávání a příprava jsou stále 
nedostatečně uznávány jako priorita a 
jako řešení nabízející prostředek k 
mobilizaci a poskytnutí příležitostí pro 
Romy a zaručující jejich ekonomickou 
nezávislost; zdůrazňuje, že programy, 
které fungují nejlépe, jsou programy 
poskytující cílené odborné vzdělávání a 
přípravu s odpovídající podporou na 
místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že Romové často 
pracují v nejistých pracovních 
podmínkách nebo v atypických 
pracovních situacích; je pevně 
přesvědčen, že nový nástroj pro dočasnou 
podporu ke zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v případě nouze by měl 
být zaměřen na nejzranitelnější osoby v 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
zaměstnanost Romů přijetím různých 
opatření, včetně aktivních opatření na 
trhu práce, a prostřednictvím podpory 
sociálního hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy a aby sledovala pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je toho názoru, že Romové patří 
mezi nejvíce postižené pandemií 
způsobenou onemocněním COVID-19 a 
především jejími hospodářskými důsledky 
v Evropě; zdůrazňuje, že se EU musí 
zaměřit na okamžité potřeby svých občanů 
a rychlá a přiměřená reakce na nově 
vznikající problémy je nepostradatelná 
pro posílení soudržnosti a důvěry vůči 
orgánům EU a rovněž pro uplatňování 
evropských hodnot, zejména solidarity; 
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vyzývá Komisi, aby posílila Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám s cílem 
podpořit rodiny prostřednictvím 
zásobování trvanlivými potravinami, 
dezinfekčními přípravky a informacemi o 
tomto onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby zajistila soulad 
právních předpisů EU s právním rámcem 
OSN, pokud jde o lidské právo na vodu, 
aby rozšířila použitelnost směrnic 
týkajících se vody tak, že budou zahrnovat 
problémy s přístupností a cenovou 
dostupností dodávek vody a služeb a aby 
vypracovala ukazatele a sledovací 
mechanismy pro sociální rovnost v 
přístupu k vodě a hygienickým zařízením 
v členských státech, pověřila Agenturu 
EU pro základní práva prováděním 
každoročního shromažďování údajů a 
vyčlenila finanční prostředky na řešení 
omezeného přístupu k službám 
zásobování vodou a hygienických službám 
pro sociálně vyloučené a skupiny 
diskriminované na základě etnické 
příslušnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. konstatuje, že stárnoucí Evropa 
čelí nedostatku kvalifikovaných 
pracovníků a mladí Romové by tudíž 
neměli být vnímáni jako břemeno, nýbrž 
jako příležitost a potenciální budoucí 
pracovní síla;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby vynaložily 
co největší úsilí s cílem učinit veřejné 
mínění citlivějším k otázce začleňování 
Romů;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
urychleně přijaly právní předpisy, které 
výslovně uznávají lidské právo na vodu a 
hygienu, a zajistily, že všichni lidé budou 
mít přístup k nezávadné pitné vodě a 
hygienickým zařízením, aby zajistily, že 
neformální podmínky bydlení nebudou 
lidem bránit ve využívání práva na 
nezávadnou pitnou vodu a hygienu, aby 
přijaly politiky a vyčlenily rozpočtové 
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prostředky na propojení osídlení Romů s 
veřejnými systémy pitné vody a kanalizace 
a aby zajistily, že v romských sousedstvích 
a osídleních bude k dispozici odpovídající 
nezávadná pitná voda a hygienická 
zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že obyvatelé neformálních bytových 
jednotek budou chráněni před 
vystěhováním a demolicemi svých 
domovů, pokud jim nebude poskytnuto 
alternativní standardní bydlení v 
desegregovaném prostředí s přístupem k 
veřejným službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vyzývá členské státy, aby 
minimalizovaly účinky pandemie 
způsobené onemocněním COVID-19 v 
přeplněných a nehumánních podmínkách 
bydlení Romů prostřednictvím legalizace 
neformálního osídlení Romů, investic do 
infrastruktury a zlepšení bydlení pro nově 
legalizované neformální osídlení a 
zajištění dostatečných a vhodných míst 
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pro kočující Romy, popřípadě aby zajistily 
trvalé, důstojné, cenově dostupné, z 
ekologického hlediska bezpečné a 
desegregované bydlení Romů, kteří v 
současné době žijí v neformálních 
osídleních;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. vyzývá členské státy, aby v rámci 
koronavirové krize přijaly naléhavá 
opatření k řešení chybějící vody, 
odpovídající hygieny, elektřiny a potřebné 
infrastruktury v chudých romských 
komunitách, plně začlenily romská 
osídlení do dezinfekčních opatření, 
zakázaly rušení základních služeb během 
pandemie, zvážily dotování nákladů na 
spotřebu nejzranitelnějších osob a osob, 
které mají nízké příjmy nebo zmrazené 
příjmy, do konce plánu na podporu 
oživení a aby poskytovaly finanční 
podporu rodičům samoživitelům / matkám 
samoživitelkám na péči o děti, platby za 
pronájem a jiné výdaje na domácnost s 
cílem zmírnit jejich finanční obtíže, 
zejména s ohledem na úbytek pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že žádný Rom nebude v rámci 
koronavirové krize opomenut, a to 
prostřednictvím podpory zranitelných 
romských pracovníků, zejména matek 
samoživitelek / rodičů samoživitelů a 
prostřednictvím začlenění zvláštních 
ustanovení a ukazatelů týkajících se 
Romů do provádění evropských nástrojů 
pro dočasnou podporu (RERE a FEAD);

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád;

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád, a že neúčinné 
provádění směrnice o rasové rovnosti a 
směrnici o rovnosti v zaměstnání na 
vnitrostátní úrovni je spojeno se ztrátou 
HDP 224–305 miliard EUR a se ztrátou 
daňových příjmů ve výši 88–110 EUR; 
vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala 
jejich dodržování, a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ukončily strukturální 
diskriminaci v přístupu k zaměstnání a na 
pracovišti, aby podporovaly pozitivní 
projevy rozmanitosti a aby poskytovaly 
školení v oblasti boje proti diskriminaci 
pro veřejné služby zaměstnanosti, 
zaměstnavatele a zaměstnance a aby 
postihovaly diskriminaci;

_________________ _________________
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6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22

6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád;

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád; vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad tím, že členské státy 
nadále porušují práva Romů na bydlení, 
kteří často žijí v segregovaných osídlením, 
jež se vyznačují nedostatečnými životními 
podmínkami, včetně chybějících veřejných 
služeb, špatné hygieny, hrozeb pro životní 
prostředí a zcela chybějících veřejných 
služeb, včetně vzdělávání, zdravotní péče a 
pracovních příležitostí, silnic a 
dopravních spojení, což vede k ohrožení 
zdraví Romů, hluboce zakořeněné 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

_________________ _________________
6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22

6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád;

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád; zdůrazňuje, že 
nedostatečný přístup k bydlení a veřejným 
službám má negativní dopad na výsledky v 
oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a zdraví 
a obecně má negativní dopad na sociální 
začleňování;

_________________ _________________
6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22

6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
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regionálních vlád; regionálních vlád; zdůrazňuje, že 
nedostatečný přístup k bydlení a veřejným 
službám má negativní dopad na výsledky v 
oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a zdraví 
a má negativní dopad na sociální 
začleňování;

_________________ _________________
6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22

6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád;

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád; vyzývá Radu, aby 
odblokovala jednání o horizontální 
antidiskriminační směrnici, neboť je 
nezbytným předpokladem pro dosažení 
rovnosti v EU;

_________________ _________________
6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22

6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád;

6. připomíná skutečnost, že směrnice 
o rasové rovnosti6 poskytuje ochranu a 
zaručuje rovné zacházení v přístupu ke 
zboží a službám a k jejich dodávaní a 
poskytování včetně bydlení, jež především 
spadá do oblasti působností národních nebo 
regionálních vlád; zdůrazňuje, že je 
nezbytné zajistit řádné a účinné provádění 
a náležité uplatňování této směrnice;

_________________ _________________
6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22

6 Čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou 
se zavádí zásada rovného zacházení s 
osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, Úř. věst. L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. doporučuje, aby v oblasti cílených 
intervencí v oblasti bydlení fungoval 
participativní proces, do nějž budou 
Romové zapojeni od samého začátku; 
navrhuje, aby politiky v oblasti bydlení 
byly založeny na sdílení nákladů nebo 
příspěvků příjemců na bydlení a služby, 
kdy by si romští příjemci mohli 
organizovat své vlastní iniciativy a podílet 



PE652.565v01-00 74/96 AM\1206434CS.docx

CS

se na plánování svých osad1c;
_________________
1c Metahodnocení intervencí pro 
začleňování Romů, Společné výzkumné 
středisko, 2019, Úřad pro publikace 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy;

7. vyzývá členské státy, aby v souladu 
s Mezinárodní úmluvou o odstranění 
všech forem rasové diskriminace 
definovaly segregaci bydlení jako 
protiprávní a aby podpořily prostorovou 
desegregaci a zapojily romské příjemce do 
návrhu a provádění bytových projektů, s 
cílem zakázat a vymýtit nucená 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy; 
prevence nuceného vystěhování by měla 
být posílena prostřednictvím služeb, jako 
je sociální poradenství, řízení dluhu a 
mediace a aktivní odhalování domácností 
nebo oblastí s vyšším rizikem, přičemž by 
nemělo docházet k žádným nuceným 
vystěhováním bez náhrady cenově 
dostupného bydlení v odděleném prostředí 
s přístupem k veřejným službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
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Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu, provádění, sledování a 
hodnocení bytových projektů, s cílem 
předcházet nuceným vystěhováním, a aby 
poskytly dostatečná a vhodná tábořiště pro 
kočující Romy zdůrazňuje v tomto ohledu 
naléhavou potřebu veřejných investic, a to 
i kvůli nebezpečím pandemie způsobené 
onemocněním COVID-19, a naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby využily 
plánovaný Fond pro spravedlivý přechod 
ke zlepšení situace Romů v oblasti 
bydlení, zdraví a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy;

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy; řešení 
nucených vystěhování prostřednictvím 
zapojení různých orgánů má zásadní 
význam a opatření zaměřená na romské 
bydlení by měla být začleněna do širších 
vnitrostátních činností a legislativních 
iniciativ zaměřených na sociální bydlení 
nebo programy pomoci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy;

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy;

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy; 
poukazuje na to, že zeměpisná izolovanost 
a segregace bydlení ponechávají 
příslušníky etnických menšin stranou 
důstojných pracovních míst bez ohledu na 
jejich kvalifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
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Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet, a aby poskytly dostatečná a 
vhodná tábořiště pro kočující Romy;

7. vyzývá členské státy, aby podpořily 
prostorovou desegregaci a zapojily romské 
příjemce do návrhu a provádění bytových 
projektů, s cílem snížit počet nucených 
vystěhování a těmto vystěhováním 
předcházet a řešit otázku bezdomovectví, a 
aby poskytly dostatečná a vhodná tábořiště 
pro kočující Romy;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zajistily integraci politik za 
účelem boje proti protiromskému smýšlení 
ve všech jeho podobách a aby uznaly 
diskriminaci v oblasti životního prostředí 
jako zvláštní projev protiromského 
smýšlení; právní ochrana v otázkách 
životního prostředí musí být začleněna 
jako samostatná oblast do rámce pro 
období po roce 2020 a měla by řešit různé 
formy diskriminace v oblasti životního 
prostředí, jako je problém nucených 
vystěhování do znečištěných či 
kontaminovaných oblastí, systematické 
odmítání služeb v oblasti životního 
prostředí a zdravotní rizika spojená se 
špatným životním prostředím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby 
odkazovaly na územní nerovnosti, 
segregaci bydlení a komplexní a 
vícenásobný charakter znevýhodnění při 
plánování, cílení a provádění opatření v 
oblasti začleňování Romů, neboť územní 
přístup může mít význam pro plánování a 
provádění opatření v oblasti sociálního 
začleňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
své úsilí při poskytování přístupu k 
nezávadné pitné vodě a hygienickým 
zařízením a uplatňování práva na 
přiměřenou životní úroveň, jakož i práva 
na zdravé životní prostředí, se zvláštním 
důrazem na nejzranitelnější skupiny 
Romů, jako jsou děti, ženy a starší osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
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Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. odsuzuje diskriminaci při 
pronajímání domů nebo při podávání 
žádostí o zaměstnání a zároveň připomíná 
povinnost členských států podle směrnice 
o rasové rovnosti1e určit specializovaný 
orgán na podporu všech osob bez 
diskriminace na základě rasy a etnického 
původu;
_________________
1e Článek 13 směrnice Rady 2000/43/ES 
ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí 
zásada rovného zacházení s osobami bez 
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ 
(Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22–26).

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. odsuzuje diskriminaci při 
pronajímání domů nebo při podávání 
žádostí o zaměstnání a zároveň připomíná 
povinnost členských států podle směrnice 
o rasové rovnosti1e určit specializovaný 
orgán na podporu všech osob bez 
diskriminace na základě rasy a etnického 
původu;
_________________
1e Článek 13 směrnice Rady 2000/43/ES 
ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí 
zásada rovného zacházení s osobami bez 
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ 
(Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22–26).

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby se 
zaměřily na politiky, jež pomohou lidem, 
kteří se uchýlili k žebrání, včetně osob z 
romského prostředí, získat běžná kvalitní 
pracovní místa, a zejména aby se zaměřily 
na mladé lidi a pomohly jim vystudovat 
školu;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá členské státy, aby řešily 
otázky bydlení a bezdomovectví 
prostřednictvím rozvíjení sociálního 
bydlení a podpory nediskriminačního 
přístupu k sociálnímu bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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7b. vybízí členské státy, aby 
podporovaly úspěšné projekty, jako jsou 
mikropůjčky pro romské rodiny, s cílem 
zlepšit jejich životní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje slibné přístupy iniciativ 
„nejprve bydlení“ s cílem předcházet 
bezdomovectví a bydlení v segregovaných 
oblastech a bojovat proti nim a vyzývá 
členské státy, aby zvážily přechod od 
postupného modelu poskytování služeb ke 
službám v oblasti bydlení, které by 
doplňovaly bydlení o doprovodnou 
podporu spojující prvky zaměstnanosti, 
vzdělávání, zdraví a rozvoje komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá přidanou hodnotu EU, kterou 
přináší zřízení úzkého propojení mezi 
evropským semestrem, evropskými 
strukturálními a investičními fondy 
(ESIF) v jejich programovém období 
2014–2020 a NRIS, a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby veřejně vyhlásily, jaký 
podíl svých vnitrostátních rozpočtů na 

vypouští se
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tento účel vyčlenily;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá přidanou hodnotu EU, kterou 
přináší zřízení úzkého propojení mezi 
evropským semestrem, evropskými 
strukturálními a investičními fondy (ESIF) 
v jejich programovém období 2014–2020 a 
NRIS a naléhavě vyzývá členské státy, aby 
veřejně vyhlásily, jaký podíl svých 
vnitrostátních rozpočtů na tento účel 
vyčlenily;

8. je toho názoru, že přidaná hodnota 
EU je ohrožena, ačkoli existuje propojení 
mezi evropským semestrem, evropskými 
strukturálními a investičními fondy (ESIF) 
v jejich programovém období 2014–2020 a 
NRIS, neboť ESI fondy nedosáhnou k 
nejvíce znevýhodněným osobám, zejména 
Romům; vyzývá Komisi, aby aktivně 
oslovovala romské komunity 
prostřednictvím svých politik a programů, 
a naléhavě vyzývá členské státy, aby tak 
učinily a veřejně vyhlásily, jaký podíl 
svých vnitrostátních rozpočtů na tento účel 
vyčlenily;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá přidanou hodnotu EU, kterou 
přináší zřízení úzkého propojení mezi 
evropským semestrem, evropskými 
strukturálními a investičními fondy (ESIF) 
v jejich programovém období 2014–2020 a 
NRIS, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby veřejně vyhlásily, jaký podíl svých 
vnitrostátních rozpočtů na tento účel 

8. vítá přidanou hodnotu EU, kterou 
přináší zřízení úzkého propojení mezi 
evropským semestrem, evropskými 
strukturálními a investičními fondy (ESIF) 
v jejich programovém období 2014–2020 a 
NRIS, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby veřejně vyhlásily, jaký podíl svých 
vnitrostátních rozpočtů na tento účel 
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vyčlenily; vyčlenily, a aby zároveň zveřejnily seznam 
financovaných projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá přidanou hodnotu EU, kterou 
přináší zřízení úzkého propojení mezi 
evropským semestrem, evropskými 
strukturálními a investičními fondy 
(ESIF) v jejich programovém období 
2014–2020 a NRIS, a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby veřejně vyhlásily, jaký 
podíl svých vnitrostátních rozpočtů na 
tento účel vyčlenily;

8. vyzývá Evropskou unii a členské 
státy, aby nadále usilovaly o sladění 
evropského semestru, ESF + a všech 
fondů EU v období 2014–2020 s NRIS a 
evropským pilířem sociálních práv, a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby veřejně 
vyhlásily, jaký podíl svých vnitrostátních 
rozpočtů na tento účel vyčlenily;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že otázka zacházení s 
Romy přilákala politickou pozornost v 
Evropské unii až po jejich migraci do 
západní Evropy a že tento migrační tok po 
přistoupení Bulharska a Rumunska 
zesílil; vyjadřuje politování nad tím, že 
tato migrace vedla k nárůstu 
bezdomovectví v ulicích, agresivnímu 
žebrání a „nouzovému“ bydlení v 
táborech na okrajích měst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní 
projekty ve prospěch Romů na místě8.

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní 
projekty ve prospěch Romů na místě8 bez 
ohledu na kategorii regionu; vyzývá 
Komisi, aby sledovala provádění strategií 
na pravidelných setkáních s členskými 
státy a aby v tomto směru zveřejňovala 
zprávy o rozdělení finančních prostředků.

_________________ _________________
7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 
budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 
budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.
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Or. en

Pozměňovací návrh 149
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní 
projekty ve prospěch Romů na místě8.

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní 
projekty ve prospěch Romů na místě8, a 
aby se zabývaly příčinami nízké míry 
čerpání v některých členských státech, a 
to i v souladu s doporučeními Účetního 
dvora v jeho zvláštní zprávě č. 1 určené 
členským státům a Komisi4/20167a.

_________________ _________________
7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
7a Evropský účetní dvůr, Politické 
iniciativy EU a finanční podpora 
integrace Romů: v posledním desetiletí 
bylo dosaženo významného pokroku, ale v 
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praxi je zapotřebí dalšího úsilí, 2016.
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 
budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, , Revisiting 
the EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 
budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní 
projekty ve prospěch Romů na místě8 .

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace;

_________________ _________________
7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, , Revisiting 
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the EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 
budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní 
projekty ve prospěch Romů na místě8 .

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
prováděly programy a politiky, které 
budou dlouhodobé, rozsáhlé a ambiciózní 
jak z hlediska cíle, tak z hlediska 
začleňování8.

_________________ _________________
7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
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European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 
budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.

European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 
budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se integrace Romů 
se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní 
projekty ve prospěch Romů na místě8.

9. konstatuje, že nařízení o společných 
ustanoveních7 zavedlo pro Romy konkrétní 
priority financování a že doporučení pro 
jednotlivé země týkající se začleňování 
Romů se stala požadavkem na uvolnění 
prostředků na podporu této integrace; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že tyto změny vyústí v konkrétní 
projekty ve prospěch Romů na místě8.

_________________ _________________
7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

7 Příloha XI podmínek ex ante, část I: 
Tematické podmínky ex ante, Investiční 
priority 9.2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
,Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Přezkoumání rámce EU pro Romy: 
posouzení evropské dimenze pro 
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budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.

budoucnost po roce 2020), Open Society 
Institute, červen 2017, s.17.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy, aby rozvíjely 
programy mentoringu, terciární 
vzdělávání a vzdělávací kurzy pro vedoucí 
představitele a aby na místní úrovni 
podporovaly zrovnoprávnění mladých 
vedoucích představitelů jakožto aktérů 
integrace a aby spíše než proromské 
mezinárodní nevládní organizace 
podporovaly místní romské nevládní 
organizace; naléhavě vyzývá k vytvoření 
účinného systému monitorování 
finančních prostředků EU; připomíná, že 
jsou zapotřebí nejen jasné desegregační 
referenční hodnoty a řešení problému 
geografické segregace, ale zdůrazňuje 
také, že zásadní změny by se měly nejprve 
uskutečnit ve veřejném vzdělávání; dále 
trvá na tom, že v zájmu větší míry 
solidarity by měly být upraveny 
vnitrostátní osnovy; zdůrazňuje, že 
zásadní význam mají strukturální změny, 
např. snížení věku dětí v mateřské škole, a 
že s cílem zabránit segregaci žáků na 
základních školách by měly být vytvořeny 
moderní integrované místní školy a měly 
by jim být přiděleny zvláštní zdroje na to, 
aby se mohly stát vzorovými školami; 
zdůrazňuje, že je nutná odpovídající 
infrastruktura, aby tyto instituce byly 
přístupné pro všechny studenty, a to i 
neromské; zdůrazňuje, že díky využívání 
kvalitní duální odborné přípravy a 
podpoře kariérního rozvoje romských 
studentů by podniky získaly kvalitní 
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pracovní sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam 
kontrafaktuálních metod hodnocení 
dopadu s cílem zmenšit propast mezi 
politickými rámci a jejich prováděním v 
praxi; připomíná, že Účetní dvůr v roce 
2016 dospěl k závěru, že sledování a 
hodnocení pokroku vnitrostátních 
strategií integrace Romů představovalo 
pro všechny navštívené členské státy 
významnou výzvu1f; připomíná, že 
kritickým omezením některých intervencí 
je rozdíl mezi ambicemi a schopností 
zavedené struktury dosáhnout výsledků, a 
to kvůli nedostatečnému plánování 
založenému na údajích, nedostatečným 
rozpočtovým prostředkům a vzniku 
nových nepředvídaných potřeb;
_________________
1f Evropský účetní dvůr, Zvláštní zpráva 
politické iniciativy EU a finanční podpora 
integrace Romů: v posledním desetiletí 
bylo dosaženo významného pokroku, ale v 
praxi je zapotřebí dalšího úsilí, 2016, s. 
32, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_CS.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák
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Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnou vazbou mezi dostupnými 
nástroji financování a strategickými plány 
a cíli souvisejícími se sociálně-
ekonomickým rozvojem a začleňováním 
Romů; vyzývá členské státy, aby zavedly 
účinné mechanismy monitorování a 
dohledu s cílem zajistit, aby přidělené 
finanční prostředky byly řádně 
vynakládány a nebyly zneužívány;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy, aby posílily 
nezávislost, zdroje, mandát a pravomoci 
svých vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení s Romy s cílem posílit boj proti 
diskriminaci Romů, včetně institucionální 
diskriminace, prostřednictvím provádění 
doporučení Evropské komise ohledně 
standardů pro subjekty působící v oblasti 
rovného zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. je toho názoru, že začleňování je 
stále aktuálním tématem, neboť samotná 
cílená opatření nemohou být dostatečně 
účinná, a proto je třeba posílit další 
začleňování aspektů integrace Romů do 
opatření EU a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. uznává, že přenos intervencí z 
jedné země do druhé nelze provádět 
mechanicky; zatímco cíle, pracovní 
metody a nástroje mohou být převoditelné, 
strategie a procesy musí být přizpůsobeny 
místnímu prostředí a tyto podmínky se 
mohou týkat institucionální kapacity, 
podpory různých subjektů nebo místních 
souvislostí; vyzývá proto členské státy a 
Komisi, aby náležitě využívaly srovnávací 
metody hodnocení dopadu a porovnávaly 
a vysvětlovaly výsledky jednotlivých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily důsledky pandemie způsobené 
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onemocněním COVID-19 pro situaci 
romských komunit a přijaly účinná 
opatření s využitím fondů EU s cílem 
reagovat na zjištěné výzvy, neboť nová 
rámcová strategie by měla být v souladu 
se současnou situací, aby se zabránilo 
rostoucí chudobě a vyloučení komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Evropskou unii a členské 
státy, aby posílily získávání údajů a 
výzkum s cílem lépe identifikovat a 
pochopit průřezovou diskriminaci; vybízí 
Evropskou komisi, aby sledovala 
mnohostranné aspekty chudoby a 
sociálního vyloučení v romských 
komunitách pomocí kombinovaného 
ukazatele AROPE v Eurostatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnou vazbou mezi dostupnými 
nástroji financování a strategickými plány 
a cíli souvisejícími se sociálně-
ekonomickým rozvojem a začleňováním 
Romů; připomíná, že jednorázové 
krátkodobé intervence mají jen malou 
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šanci na úspěch, zejména pokud jsou 
potřeby vícerozměrné a vyžadují 
integrované intervence; vyzývá členské 
státy, aby zavedly účinnější mechanismy 
monitorování a dohledu, které by lépe 
zohledňovaly kritéria specifická pro Romy 
a byly výslovně, nikoli však výlučně na 
Romy1g, s cílem zajistit, aby přidělené 
finanční prostředky byly řádně 
vynakládány a nebyly zneužívány; 
zdůrazňuje, že sledování je obzvláště 
důležité v zájmu předvídání a zmírnění 
případných rizik pro úspěšné provádění 
intervence, a dále podporuje politické 
iniciativy založené na důkazech a 
účinnější stanovování cílů a přidělování 
zdrojů;
_________________
1g Evropský účetní dvůr, Zvláštní zpráva 
politické iniciativy EU a finanční podpora 
integrace Romů: v posledním desetiletí 
bylo dosaženo významného pokroku, ale v 
praxi je zapotřebí dalšího úsilí, 2016, s. 
74, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_CS.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9d. připomíná, že Účetní dvůr dospěl v 
roce 2016 k závěru, že evropské 
strukturální a investiční fondy byly 
rozděleny mezi členské státy podle 
ukazatelů bez zvláštního významu pro 
romskou populaci, jako je celková 
populace, míra nezaměstnanosti nebo 
HDP, a vyjádřil názor, že tyto ukazatele 
nejsou nejvhodnějším způsobem, jak 



AM\1206434CS.docx 95/96 PE652.565v01-00

CS

určit, kolik finančních prostředků EU na 
integraci Romů by mělo být přiděleno 
jednotlivým členským státům1h;
_________________
1h Evropský účetní dvůr, Zvláštní zpráva 
politické iniciativy EU a finanční podpora 
integrace Romů: v posledním desetiletí 
bylo dosaženo významného pokroku, ale v 
praxi je zapotřebí dalšího úsilí, 2016, s. 
42, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_CS.pdf 
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Pozměňovací návrh 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 9 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9e. zdůrazňuje, že účinky 
koronavirové krize pociťují v celé EU 
převážně nejchudší osoby, včetně 
romských komunit; vyjadřuje politování 
nad tím, že romské komunity jsou kvůli 
pandemii způsobené onemocněním 
COVID-19 ještě více diskriminovány a 
marginalizovány; vyjadřuje politování nad 
tím, že koronavirová krize by mohla vést 
ke škrtům v příštím VFR na období 2021–
2027 a negativně ovlivnit organizace 
občanské společnosti, které hájí romské 
komunity, a tím ovlivnit dosah k romským 
komunitám;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska



PE652.565v01-00 96/96 AM\1206434CS.docx

CS

Bod 9 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9f. vybízí Komisi, aby v rámci příští 
generace programů (program InvestEU a 
ESF+) a strategií (zejména strategie EU 
pro rovnost a začleňování Romů na 
období po roce 2020) vypracovala 
inovativní přístupy zaměřené na dopad a 
založené na údajích.

Or. en


