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Pakeitimas 1
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-A. kadangi pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnį 
Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama 
savo politikos kryptis ir veiksmus, 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

Or. en

Pakeitimas 2
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
-A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-Aa. kadangi Europos socialinių teisių 
ramsčio priėmimas yra būtinas siekiant 
sustiprinti socialiai atskirtų grupių 
asmenų, pvz., romų kilmės asmenų, 
socialines teises;

Or. en

Pakeitimas 3
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
-A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-Ab. kadangi labai palankiai vertiname 
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Komisijos įsipareigojimą parengti 
sustiprintą Europos strateginę programą 
dėl romų lygybės, socialinio ir 
ekonominio teisingumo ir kovos su 
priešiškumu čigonams po 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 4
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
-A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

–Ac. kadangi nepriimtinai didelei romų 
daliai gresia skurdas (vidutiniškai 
80 proc. 2016 m.)1a;
_________________
1a 2016 m. ES FRA tyrimas „Antroji 
apklausa apie mažumas ir diskriminaciją 
Europos Sąjungoje. Romai“.

Or. en

Pakeitimas 5
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi 43 proc. romų turi tam 
tikrą apmokamą darbą1; kadangi 63 proc. 
romų jaunuolių (16–24 m.) yra nedirbantys 
ir nesimokantys jaunuoliai (NEET)2; 
kadangi didėjanti nesimokančio, 
nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

A. kadangi tik 43 proc. romų (56 proc. 
vyrų ir 29 proc. moterų) turi tam tikrą 
apmokamą darbą1; kadangi romai 
susiduria su didesniu darbo intensyvumu, 
su darbu susijusiu nesaugumu ir nedarbo 
lygiu, jiems trūksta užimtumo tinklų ir jie 
diskriminuojami darbo srityje; kadangi 
63 proc. 16–24 m. romų jaunuolių yra 
nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai 
(NEET)2, o jaunų romų moterų atveju tai 
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sudaro 72 proc. 1b; kadangi didėjanti 
nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

_________________ _________________
1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3; 2019 m. ES 
FRA „Antroji apklausa apie mažumas ir 
diskriminaciją Europos Sąjungoje. Romų 
moterys devyniose ES valstybėse narėse“.
1b 2019 m. ES FRA „Antroji apklausa 
apie mažumas ir diskriminaciją Europos 
Sąjungoje. Romų moterys devyniose ES 
valstybėse narėse“.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
COM(2019)0406, p. 4.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

Or. en

Pakeitimas 6
Anne Sander

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi 43 proc. romų turi tam 
tikrą apmokamą darbą1; kadangi 63 proc. 
romų jaunuolių (16–24 m.) yra nedirbantys 
ir nesimokantys jaunuoliai (NEET)2; 
kadangi didėjanti nesimokančio, 
nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

A. kadangi 43 proc. romų turi tam 
tikrą apmokamą darbą1; kadangi 63 proc. 
romų jaunuolių (16–24 m.) yra nedirbantys 
ir nesimokantys jaunuoliai (NEET)2; 
kadangi didėjanti nesimokančio, 
nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3; kadangi 
romų mokyklos nebaigimo problema yra 
ypač svarbi; kadangi didelė dalis romų 
tautybės moterų gyvena labai 
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nepalankiomis sąlygomis; kadangi 
COVID-19 krizė padidino sunkumus, su 
kuriais susiduria romai;

_________________ _________________
1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
COM(2019)0406, p. 4.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

Or. en

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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi 43 proc. romų turi tam 
tikrą apmokamą darbą1; kadangi 63 proc. 
romų jaunuolių (16–24 m.) yra nedirbantys 
ir nesimokantys jaunuoliai (NEET)2; 
kadangi didėjanti nesimokančio, 
nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

A. kadangi romai yra didžiausia 
Europos etninė mažuma, kurios maždaug 
6 mln. Romų gyvena ES; kadangi apie 
80 proc. romų gyvena žemiau savo šalies 
skurdo rizikos ribos; kadangi 43 proc. 
romų turi tam tikrą apmokamą darbą1; 
kadangi 63 proc. romų jaunuolių (16–
24 m.) yra nedirbantys ir nesimokantys 
jaunuoliai (NEET)2; kadangi didėjanti 
nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

_________________ _________________
1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
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COM(2019)0406, p. 4. COM(2019)0406, p. 4.
3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

Or. en

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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi 43 proc. romų turi tam 
tikrą apmokamą darbą1; kadangi 63 proc. 
romų jaunuolių (16–24 m.) yra nedirbantys 
ir nesimokantys jaunuoliai (NEET)2; 
kadangi didėjanti nesimokančio, 
nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

A. kadangi 43 proc. romų turi tam 
tikrą apmokamą darbą1; kadangi 50 proc. 
6–24 m. amžiaus romų nelanko mokyklos, 
o 63 proc. romų jaunuolių (16–24 m.) yra 
nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai 
(NEET)2; kadangi didėjanti nesimokančio, 
nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

_________________ _________________
1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
COM(2019)0406, p. 4.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

Or. en

Pakeitimas 9
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi 43 proc. romų turi tam 
tikrą apmokamą darbą1; kadangi 63 proc. 
romų jaunuolių (16–24 m.) yra nedirbantys 
ir nesimokantys jaunuoliai (NEET)2; 
kadangi didėjanti nesimokančio, 
nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3;

A. kadangi 43 proc. romų turi tam 
tikrą apmokamą darbą1; kadangi 63 proc. 
romų jaunuolių (16–24 m.) yra nedirbantys 
ir nesimokantys jaunuoliai (NEET)2; 
kadangi didėjanti nesimokančio, 
nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio romų jaunimo dalis kelia 
susirūpinimą, nes padėtis 2016 m., 
palyginti su 2011 m., pablogėjo3; kadangi 
nemažai romų mergaičių yra skatinamos 
arba verčiamos anksti tuoktis;

_________________ _________________
1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

1 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 3.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 2019 m. ataskaita „Romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimas“, 
COM(2019)0406, p. 4.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

3 Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimo 2019 m. ataskaita, 
SWD(2019) 320 final, 1/2 DALYS, p. 18.

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi pagal dabartinį ES romų 
integracijos nacionalinių strategijų planą 
iki 2020 m. ES romai iš esmės traktuojami 
kaip vienalytė grupė, menkai 
atsižvelgiama į vietos aplinkybes ir 
suteikiamos ribotos galimybės spręsti 
romų tautybės etninės, socialinės ir 
ekonominės įvairovės bei daugialypės 
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tapatybės ir daugialypės diskriminacijos 
problemas1a;
_________________
1a Ekspertų ataskaitos, paremtos į ateitį 
nukreiptais ES nacionalinių romų 
integracijos strategijų vertinimo aspektais, 
atsižvelgiant į romų gyventojų įvairovę 
įgyvendinant ES romų lygybės ir 
įtraukties iniciatyvą po 2020 m., 2020 m. 
sausio mėn.

Or. en

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

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi romams sunku rasti 
stabilių darbo vietų, nes jie neatitinka 
darbo reikalavimų dėl savo ribotų 
galimybių ugdyti įgūdžius ir 
kompetenciją;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi lyčių lygybė ir romų vaikų 
bei jaunimo padėtis yra dvi pagrindinės 
romų integracijos ir įtraukties 
intervencijos sritys, į kurias 
nepakankamai atsižvelgiama tiek 
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Europos, tiek valstybių narių lygmeniu2a;
_________________
2a Ekspertų ataskaitos, paremtos į ateitį 
nukreiptais ES nacionalinių romų 
integracijos strategijų vertinimo aspektais, 
atsižvelgiant į romų gyventojų įvairovę 
įgyvendinant ES romų lygybės ir 
įtraukties iniciatyvą po 2020 m., 2020 m. 
sausio mėn., p. 16.

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi dėl tebesitęsiančios 
socialinės ir ekonominės nelygybės, taip 
pat nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
ir daugiasluoksnės diskriminacijos formų, 
įskaitant priešiškumą čigonams ir 
diskriminavimą dėl amžiaus, pagyvenę 
romai patenka į ypač pažeidžiamą padėtį;

Or. en

Pakeitimas 14
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

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi kova su struktūrine romų 
diskriminacija, įskaitant prioritetines 
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švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros 
ir būsto sritis, ir reikšmingas jų socialinio 
bei ekonominio statuso pagerinimas 
priklauso nuo to, ar didinamas socialinis 
ir kultūrinis kapitalas aplinkoje, kurioje 
gyvena romų bendruomenės, ir nuo 
ilgalaikės perspektyvos, daugelio 
suinteresuotųjų subjektų požiūrio į romų 
integraciją, aktyviai dalyvaujant romams 
visais etapais;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi duomenų apie lygybę 
rinkimas reiškia visų rūšių suskirstytus 
duomenis, naudojamus siekiant įvertinti 
konkrečių grupių, kurioms gresia 
diskriminacija, lyginamąją padėtį, 
formuoti viešąją politiką, kuria 
prisidedama prie lygybės skatinimo, ir 
įvertinti jos įgyvendinimą remiantis 
įrodymais, o ne vien tik prielaidomis; 
kadangi tokiems duomenims (t. y. 
duomenims, kurie atskleidžia etninę kilmę 
ar religiją) rinkti reikalingas išskirtinis 
duomenų rinkimo subjektų sutikimas, ir 
dažnai tai gali būti prieštaringa; kadangi 
aiškiai draudžiamas rasinis ar etninis 
profiliavimas, kai žmonės identifikuojami 
be jų sutikimo remiantis trečiųjų šalių 
suvokimu ar apibendrinimais, 
grindžiamais rase, etnine priklausomybe, 
religija ar tautine kilme;

Or. en



PE652.565v01-00 12/95 AM\1206434LT.docx

LT

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Af. kadangi turimi duomenys ir 
apklausos rodo daug didesnį romų 
nedarbo lygį ir daug mažesnes pajamas 
nei daugumos gyventojų ar kitų 
nepalankioje padėtyje esančių etninių 
mažumų grupių; kadangi romai susiduria 
su panašiomis kliūtimis kaip ir kitos 
etninių mažumų grupės, bet šios kliūtys 
romams yra daug didesnės dėl užburto 
rato, susijusio su jų žemo išsilavinimu, 
žema kvalifikacija ir atskirtimi darbo 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A g konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ag. kadangi mažumų grupėms 
priklausantys asmenys ir toliau yra 
diskriminuojami, kai kreipiasi dėl darbo ir 
net tada, kai dirba – jie ir toliau yra 
nevienodai vertinami; kadangi mažesnis 
darbo užmokestis, karjeros perspektyvų 
nebuvimas, mažų garantijų ir sunkios 
darbo sąlygos, vadinamosios „lipnios 
grindys“ ir „stiklinės lubos“, 
priekabiavimas ir piktnaudžiavimas 
atleidimu iš darbo yra tik keletas šio 
reiškinio pavyzdžių; kadangi etninės 
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mažumos turi mažiau galimybių naudotis 
darbo teisėmis ir apsauga; kadangi etninė 
kilmė, regis, taip pat turi įtakos 
priekabiaujant darbo vietoje ir yra 
pagrindinė kliūtis siekti karjeros;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A h konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ah. kadangi EU-MIDIS II3a nurodyta, 
kad tik vienas iš keturių 16 metų ar 
vyresnio amžiaus romų apklausos metu 
vykdė pagrindinę veiklą pagal darbo 
sutartį arba savarankiškai ir kad romų 
moterų užimtumo lygis yra daug mažesnis 
nei romų vyrų – 16 proc., palyginti su 
34 proc.; kadangi apskritai apklausa rodo, 
kad 20–64 m. romų apmokamo darbo 
tarifas yra 43 proc., t. y. gerokai mažesnis 
už ES vidurkį – 70 proc. 2015 m.; kadangi 
jaunų žmonių padėtis yra žymiai 
blogesnė: apklausos metu vidutiniškai 
63 proc. 16–24 m. romų nedirbo ir 
nesimokė, palyginti su 12 proc. ES NEET 
lygio vidurkiu toje pačioje amžiaus 
grupėje; kadangi šioje amžiaus grupėje 
rezultatai taip pat rodo nemažą 
skirtumą lyčių požiūriu – 72 proc. jaunų 
romų tautybės moterų nedirba ir 
nesimoko, palyginti su 55 proc. jaunų 
romų vyrų, ir tai yra didelis skirtumas, 
palyginti su likusia gyventojų dalimi;
_________________
3a Europos Komisija, EU-MIDIS II. 
Antrasis Europos Sąjungos mažumų ir 
diskriminacijos tyrimas, 2018 m. 
spalio mėn.



PE652.565v01-00 14/95 AM\1206434LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi trečdalis romų namų ūkių 
neturi vandentiekio vandens ir šiek tiek 
daugiau nei pusė jų turi vidaus tualetą arba 
dušą, o 78 proc. romų gyvena 
perpildytuose būstuose4;

B. kadangi trečdalis romų namų ūkių 
neturi vandentiekio vandens ir šiek tiek 
daugiau nei pusė jų turi vidaus tualetą arba 
dušą, o 78 proc. romų gyvena 
perpildytuose būstuose4; kadangi 
dauguma romų bendruomenių, ypač 
Vidurio ir Rytų Europoje, gyvena 
segreguotose gyvenvietėse, susiduria su 
teritorine segregacija, ir daugelis šių 
bendruomenių yra neproporcingai 
veikiamos blogėjančios aplinkos būklės ir 
taršos, kurią kelia atliekų sąvartynai, 
užterštos vietos ar teršiančios pramonės 
šakos4a;

_________________ _________________
4 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

4 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.
4a Europos aplinkosaugos biuro ataskaita, 
2020 m., „Nustumti į dykvietes. Rasizmas 
aplinkos apsaugos srityje prieš romų 
bendruomenes Vidurio ir Rytų Europoje“ 
(angl. Pushed to the wastelands. 
Environmental racism against Roma 
communities in Central and Eastern 
Europe“), p. 6.

Or. en

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis



AM\1206434LT.docx 15/95 PE652.565v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi trečdalis romų namų ūkių 
neturi vandentiekio vandens ir šiek tiek 
daugiau nei pusė jų turi vidaus tualetą arba 
dušą, o 78 proc. romų gyvena 
perpildytuose būstuose4;

B. kadangi romų bendruomenės yra 
labiausiai pažeidžiamos, jos dažnai 
gyvena lūšnynų gyvenvietėse, atskirtose 
nuo visuomenės ir netinkamomis 
sąlygomis, ir kadangi trečdalis romų namų 
ūkių neturi vandentiekio vandens ir šiek 
tiek daugiau nei pusė jų turi vidaus tualetą 
arba dušą, o 78 proc. romų gyvena 
perpildytuose būstuose4;

_________________ _________________
4 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

4 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

Or. en

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi trečdalis romų namų ūkių 
neturi vandentiekio vandens ir šiek tiek 
daugiau nei pusė jų turi vidaus tualetą arba 
dušą, o 78 proc. romų gyvena 
perpildytuose būstuose4;

B. kadangi romai gimsta ypač didelio 
kartų skurdo sąlygomis, trečdalis romų 
namų ūkių neturi vandentiekio vandens ir 
šiek tiek daugiau nei pusė jų turi vidaus 
tualetą arba dušą, o 78 proc. romų gyvena 
perpildytuose būstuose4;

_________________ _________________
4 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

4 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

Or. en

Pakeitimas 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi trečdalis romų namų ūkių 
neturi vandentiekio vandens ir šiek tiek 
daugiau nei pusė jų turi vidaus tualetą arba 
dušą, o 78 proc. romų gyvena 
perpildytuose būstuose4;

B. kadangi trečdalis romų namų ūkių 
neturi vandentiekio vandens ir šiek tiek 
daugiau nei pusė jų turi vidaus tualetą arba 
dušą, o 78 proc. romų 2016 m. gyveno 
perpildytuose būstuose4;

_________________ _________________
4 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

4 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi EU-MIDIS II4a nurodyta, 
kad 80 proc. romų ir toliau gyvena žemiau 
savo šalies skurdo rizikos ribos; kadangi 
vienas iš 10 žmonių gyvena būste, 
kuriame nėra elektros ir kadangi kas 
ketvirtas romas (27 proc.) ir kas trečias 
romų vaikas (30 proc.) gyvena namų 
ūkyje, kuriame per praėjusį mėnesį bent 
kartą buvo patirtas badas;
_________________
4a Europos Komisija, EU-MIDIS II. 
Antrasis Europos Sąjungos mažumų ir 
diskriminacijos tyrimas, 2018 m. 
spalio mėn.

Or. en
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Pakeitimas 24
Romeo Franz

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. pabrėžia, kad romų gyvenvietės 
dažnai yra įsikūrusios didelio aplinkos 
poveikio vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi 43 proc. romų yra 
diskriminuojami mėginant įsigyti arba 
išsinuomoti būstą ir nepakankamai 
supranta savo teises lygių galimybių 
atžvilgiu5;

C. kadangi teritorinė segregacija 
išlieka viena iš pagrindinių problemų 
būsto srityje; kadangi didelė pažanga, 
pasiekta socialinio būsto srityje, turėtų 
būti išlaikoma teikiant valstybės paramą ir 
priimant būtinus teisės aktus5a; kadangi 
43 proc. romų yra diskriminuojami 
mėginant įsigyti arba išsinuomoti būstą ir 
nepakankamai supranta savo teises lygių 
galimybių atžvilgiu5;

_________________ _________________
5 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

5 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.
5a Europos Komisija, 2019 m. ataskaita 
„Romų integracijos nacionalinių 
strategijų įgyvendinimas“, p. 8–9.

Or. en
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Pakeitimas 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi 43 proc. romų yra 
diskriminuojami mėginant įsigyti arba 
išsinuomoti būstą ir nepakankamai 
supranta savo teises lygių galimybių 
atžvilgiu5;

C. kadangi 43 proc. romų yra 
diskriminuojami mėginant įsigyti arba 
išsinuomoti būstą ir nepakankamai 
supranta savo teises lygių galimybių 
atžvilgiu5; kadangi turimi duomenys ir 
rezultatų rodikliai, gauti iš devynių ES 
valstybių narių tipinių tyrimų, rodo, kad 
padėtis būsto srityje 2011–2016 m. iš 
esmės liko tokia pati, o kai kuriose šalyse 
pagerėjo tik galimybė naudotis vandeniu 
ir pagrindiniais patogumais;

_________________ _________________
5 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

5 Europos Komisija, 2019 m. ataskaita apie 
nacionalines romų integracijos strategijas: 
pagrindinės išvados, p. 6.

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi romai buvo viena iš 
pažeidžiamiausių grupių COVID-19 
pandemijos metu; kadangi ekonominiai ir 
socialiniai sveikatos krizės padariniai 
kelia didžiausią pavojų romų tautybės 
žmonėms ir didina esamą nelygybę visose 
prioritetinėse romų integracijos srityse; 
kadangi priešiškumas čigonams taip pat 
pasireiškia nepagrįstu kaltės suvertimu 
romams ir etniniu atskyrimu dėl 
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koronaviruso krizės6a;
_________________
6a Europos Komisija, „Koronaviruso 
priemonių poveikio marginalizuotoms 
romų bendruomenėms ES apžvalga“ 
(angl. „Overview of the impact of 
coronavirus measures on the 
marginalised Roma communities in the 
EU“), 2020 m. gegužės mėn., p. 1.

Or. en

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

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi romų bendruomenės 
gyvenimo sąlygos, jų mokymosi lygis ir 
sveikatos būklė lemia jų socialinę padėtį ir 
padėtį darbo rinkoje ir dažnai tampa 
atskirties bei rasizmo dingstimi ir kadangi 
dėl viso to negalima nutraukti užburto 
skurdo rato ir trukdoma naudotis 
pačiomis pagrindinėmis žmogaus ir 
pilietinėmis teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 29
Romeo Franz

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. pabrėžia, kad asmens dokumentų, 
pvz., gimimo liudijimų ir tapatybės 
dokumentų, neturėjimas dažnai trukdo 
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romams įsigyti ar išsinuomoti būstą ir 
naudotis būtiniausiomis valstybės 
pagalbos paslaugomis; kadangi 
nuosavybės dokumentų neturėjimas 
trukdo naudotis viešosiomis paslaugomis, 
pvz., šildymu ar vandens tiekimu;

Or. en

Pakeitimas 30
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi moterų ir vyrų lygybė turi 
būti užtikrinta ir skatinama visose srityse, 
įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas, darbo užmokestį, 
kvalifikacijos kėlimą, pokyčius karjeros 
srityje ir profesinę karjerą;

Or. en

Pakeitimas 31
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi įvairių etninių grupių 
žmonės, įskaitant romų tautybės žmones, 
pradėjo elgetauti; kadangi elgetavimas 
trukdo integracijai, blogina socialinę 
apsaugą ir neleidžia jaunimui baigti 
studijų;

Or. en
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Pakeitimas 32
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi romų tautybės moterys ir 
mergaitės susiduria su ypatinga 
pažeidžiamumo padėtimi dėl 
tarpsektorinės diskriminacijos, lemiančios 
aukštą mokyklos nebaigimo ir nedarbo 
lygį;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi prasta transporto 
infrastruktūra, viešojo administravimo 
įstaigų ir paslaugų, ypač aukštos kokybės 
švietimo įstaigų ir sveikatos priežiūros 
paslaugų, trūkumas didina regioninius 
skirtumus ir skatina getų atsiradimą;

Or. en

Pakeitimas 34
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi romai, ypač moterys, 
patiria neproporcingą COVID-19 
pandemijos poveikį jų galimybėms 
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naudotis parama ir ją gauti, galimybėms 
naudotis prekėmis bei paslaugomis ir 
prekių tiekimo bei paslaugų teikimu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cc. kadangi romams kyla didesnė 
rizika užsikrėsti COVID-19 ir didžiausia 
rizika patirti neigiamų COVID-19 krizės 
padarinių, susijusių su galimybėmis 
naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, švietimu, socialinėmis 
išmokomis, įskaitant bedarbio išmokas, ar 
kitomis priemonėmis, kuriomis siekiama 
sušvelninti koronaviruso poveikį;

Or. en

Pakeitimas 36
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
ekonominio klestėjimo ES ir ES 
nacionalinių romų integracijos strategijų 
plano bei Sanglaudos fondo per pastarąjį 
dešimtmetį įdiegtų priemonių, bendra 
romų padėtis ES nepakito; pasiekta 
pažanga būsto, užimtumo, švietimo ir 
sveikatos priežiūros srityse yra labai 
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ribota, o kai kuriose srityse dėl politinės 
valios stokos dažnai net ir sumažėjusi; 
todėl ragina Komisiją rodyti pavyzdį ir 
pristatyti „romų integravimo politiką“, 
kad būtų galima įtraukti romų 
perspektyvą į visus politikos, programų ir 
projektų etapus ir lygmenis, ypač į 
ekonomikos atkūrimo planą, naują 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą, 
Europos žaliąjį kursą, naują bendrą 
žemės ūkio politiką, Teisingos pertvarkos 
fondą, naują Europos įgūdžių 
darbotvarkę, Europos skaitmeninę 
strategiją, Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategiją; ragina Komisiją 
apskritai užkirsti kelią diskriminacijai ES 
politikoje ir sudaryti palankesnes sąlygas 
pozityviems veiksmams; be to, ragina 
valstybes nares laikytis šios krypties ir 
formuoti politiką, kuri padėtų aktyviai 
įtraukti romus į mūsų visuomenę;

Or. en

Pakeitimas 37
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą, diskriminaciją ir 
socialinę atskirtį patiriančių mažumų 
grupių Europoje, kurių pagrindinių teisių, 
ypač ekonominių ir socialinių teisių, 
nesilaikoma ir trukdoma jomis naudotis; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį romų socialinės 
integracijos srityje įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos, regionines ir 
nacionalines valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
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įgyvendinimą ir stiprinti nacionalinių 
ryšių palaikymo centrų vaidmenį 
rengiant, derinant ir plėtojant romų 
integracijos nacionalines strategijas;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra didžiausia 
Europos etninė mažuma ir viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį, 
nuolatinę diskriminaciją patiriančių ir 
nelygias galimybes naudotis įvairiomis 
gyvybiškai svarbiomis paslaugomis 
turinčių mažumų grupių Europoje, o tai ne 
tik lemia daugybę pavienių žmogaus teisių 
pažeidimų, bet ir kenkia ES socialinei 
sanglaudai, ekonominėms ir socialinėms 
galimybėms; apgailestaudamas pažymi, 
kad, nepaisant per pastarąjį dešimtmetį 
įdiegtų priemonių, pasiekta pažanga būsto, 
užimtumo, švietimo ir sveikatos priežiūros 
srityse yra ribota; ragina vietos valdžios 
institucijas ir vyriausybes išskirtiniu 
prioritetu laikyti romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta išmatuojama pažanga būsto, 
užimtumo, švietimo ir sveikatos priežiūros 
srityse yra ribota; ragina vietos valdžios 
institucijas ir vyriausybes išskirtiniu 
prioritetu laikyti romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimą; 
pabrėžia, kad svarbu įvertinti pažangą ir 
sukurti patikimą stebėsenos sistemą, 
naudojant atitinkamus rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 40
Romeo Franz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; pabrėžia, kad ekonominis COVID-
19 pandemijos poveikis pažeidžiamiems 
romams yra katastrofiškas, nes jie dažnai 
dirba neoficialiame sektoriuje ir lieka be 
jokių pajamų ar socialinės paramos; 
ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimas 41
Anne Sander

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai, ypač romų 
moterys, yra viena iš labiausiai skurdą ir 
socialinę atskirtį patiriančių mažumų 
grupių Europoje; apgailestaudamas 
pažymi, kad, nepaisant per pastarąjį 
dešimtmetį įdiegtų priemonių, pasiekta 
pažanga būsto, užimtumo, švietimo ir 
sveikatos priežiūros srityse yra ribota, o tai 
kenkia Sąjungos ekonominei ir socialinei 
sanglaudai ir regioninės nelygybės 
mažinimui; ragina vietos valdžios 
institucijas ir vyriausybes išskirtiniu 
prioritetu laikyti romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje ir 
kenčia nuo konkrečios formos 
struktūrinio rasizmo, vadinamojo 
priešiškumo romams; apgailestaudamas 
pažymi, kad, nepaisant per pastarąjį 
dešimtmetį įdiegtų priemonių, pasiekta 
pažanga būsto, užimtumo, švietimo ir 
sveikatos priežiūros srityse yra ribota; 
ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;
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Or. en

Pakeitimas 43
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą, socialinę atskirtį ir 
struktūrinę diskriminaciją patiriančių 
mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; pažymi, kad darbo rinkos sparčiai 
keičiasi ir dėl to pablogėjo labiausiai 
nekvalifikuotų romų padėtis;
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Or. en

Pakeitimas 45
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos valdžios institucijas ir 
vyriausybes išskirtiniu prioritetu laikyti 
romų integracijos nacionalinių strategijų 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia, kad romai yra viena iš 
labiausiai skurdą ir socialinę atskirtį 
patiriančių mažumų grupių Europoje; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
per pastarąjį dešimtmetį įdiegtų priemonių, 
pasiekta pažanga būsto, užimtumo, 
švietimo ir sveikatos priežiūros srityse yra 
ribota; ragina vietos, regionines ir 
nacionalines valdžios institucijas 
veiksmingai įgyvendinti romų integracijos 
nacionalines strategijas;

Or. en

Pakeitimas 46
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena 2019 m. vasario 12 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
poreikio sustiprinti Europos strateginę 
programą dėl romų integracijos 
nacionalinių strategijų po 2020 m. ir 
aktyviau kovoti su priešiškumu romams; 
primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares siūlyti ir įsipareigoti įgyvendinti 
plataus užmojo, išsamią ir privalomą ES 
strateginę romų lygybės, socialinio ir 
ekonominio teisingumo ir kovos su 
priešiškumu čigonams strategiją po 
2020 m., nustatant konkrečius bendrus 
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tikslus ES lygmeniu ir minimaliuosius 
standartus, kuriuos valstybės narės gali 
paversti nacionaliniais tikslais, o 
atsižvelgiant į svarbius šalies ypatumus, 
nustatant ir minimaliuosius standartus 
viršijančius tikslus; taip pat ragina 
užtikrinti, kad būtų tinkamai sprendžiami 
daugialypės ir įvairiapusės 
diskriminacijos, lyčių aspekto integravimo 
klausimai ir taikomas į vaikus orientuotas 
požiūris;

Or. en

Pakeitimas 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad, nors daugelis romų 
buvo sėkmingai integruoti į kintančias 
darbo rinkas, labai didelė romų dalis 
stengiasi išlikti visuomenės pakraštyje dėl 
siekio išsaugoti savo tapatumą ir 
tradicines vertybes; pažymi, kad daugelis 
romų nesilaiko pagrindinių 
administracinių reikalavimų ir neturi 
dokumentų, patvirtinančių nuosavybės 
teisę į žemę ir pastatus, ir kad dėl to 
oficialiai neegzistuoja ištisi rajonai; 
pažymi, kad daugelis suaugusiųjų ir vaikų 
yra administraciniu požiūriu nematomi ir 
labai ribotai naudojasi sveikatos 
priežiūros, švietimo ir socialinėmis 
paslaugomis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
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1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją nustatyti 
valstybėms narėms privalomus tikslus, 
priemones ir uždavinius, aiškų tvarkaraštį 
ir aiškius bei privalomus pažangos 
reikalavimus, taip pat sėkmės rodiklius ir 
pakankamą finansavimą įgyvendinant 
kitą ES nacionalinę romų integracijos 
strategiją; ragina vietos valdžios 
institucijas ir vyriausybes išskirtiniu 
prioritetu laikyti romų integracijos 
nacionalinių strategijų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad būtina nutraukti 
užburtą susijusių romų skurdo ratą, 
imantis veiksmingų tikslingų veiksmų nuo 
kuo ankstesnio jų amžiaus, nes tikslinės 
priemonės visais švietimo lygmenimis gali 
būti veiksmingos kovos su skurdu 
priemonės; pabrėžia, kad būtina gerinti 
perėjimą prie aukštesnio lygio švietimo, 
taip pat remiant šias priemones 
socialinėmis investicijomis;

Or. en

Pakeitimas 50
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)



AM\1206434LT.docx 31/95 PE652.565v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina daugiau dėmesio skirti 
toms valstybėms narėms, kuriose romų 
tautybės gyventojų skaičius yra didelis ir 
kuriose taikomos gana neveiksmingos 
priemonės. Komisija turėtų stebėti ir 
geriau remti šias valstybes nares ir jų 
vykdomą politiką bei taikomas priemones;

Or. en

Pakeitimas 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
visose gyvenimo srityse užtikrinti 
integracinę romų lygybę, ypač atkreipiant 
dėmesį į moteris ir mergaites bei 
neįgaliuosius, kurie kenčia nuo 
tarpsektorinės diskriminacijos;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares priimti 
2008 m. liepos 2 d. Tarybos direktyvą, 
kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į 
asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, principas (COM(2008)0426);
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Or. en

Pakeitimas 53
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares į keturias pagrindines ES 
romų strategijos ir nacionalinių romų 
integracijos strategijų sritis įtraukti 
skurdą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų 
skurdui, socialinei atskirčiai, 
priešiškumui čigonams ir 
nediskriminavimui, kaip tarpsektorinius 
matmenis, užtikrinant, kad lygybė, tvarios 
įsidarbinimo galimybės, įtraukus 
švietimas, kokybiškas būstas ir tinkamos 
sveikatos priežiūros paslaugos prisidėtų 
prie bendro romų gerovės didinimo ir kad 
daugialypė ir tarpsektorinė 
diskriminacija, lyčių aspekto integravimas 
ir į vaikus sutelktas požiūris tinkamai 
atsispindėtų tiek ES strateginėje 
programoje, tiek nacionalinėse romų 
integracijos strategijose; ragina vietos ir 
regiono valdžios institucijas ir vyriausybes 
teikti pirmenybę nacionalinių romų 
integracijos strategijų priėmimui, 
peržiūrai ir įgyvendinimui pagal ES 
strateginę programą po 2020 m., 
užtikrinant tvirtą šių strategijų ryšį su 
pagrindinėmis politikos kryptimis;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
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1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Europos Komisiją parengti 
ES romų integracijos nacionalinių 
strategijų planą po 2020 m., kuriame 
atsispindėtų esama romų įvairovė ir 
daugialypė tapatybė, būtų integruotas 
lyčių lygybės principas ir pabrėžtas romų 
vaikų ir jaunimo, kaip pagrindinių 
teigiamų pokyčių veiksnių, principas, taip 
pat išlaikytas tarpsektorinis įvairių 
suinteresuotųjų subjektų požiūris į 
nacionalines integracijos strategijas, kad 
romai aktyviai dalyvautų visais etapais 
nuo integracijos priemonių rengimo iki jų 
įgyvendinimo;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją užtikrinti 
lygiateisį romų pilietinės visuomenės 
organizacijų, ekspertų ir bendruomenės 
narių, visų pirma tų, kurie aktyviai veikia 
vietos ir regionų lygmeniu, dalyvavimą 
tiek politinėse diskusijose, tiek priimant 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 56
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pripažįsta, kad siekiant užtikrinti 
romų socialines ir ekonomines teises, 
reikėtų apsvarstyti išsamesnį požiūrį, 
stiprinant romų mažumos kaip socialinio 
veikėjo institucinį pripažinimą ir 
veiksmingą bei organizuotą romų 
pilietinės visuomenės atstovaujamųjų 
organizacijų dalyvavimą, jų prasmingą 
dalyvavimą įgyvendinant, stebint ir 
vertinant ekonominę ir socialinę politiką; 
be to, ragina Komisiją apsvarstyti romų 
dalyvavimą kaip privalomą bendrą 
būsimos ES strateginės programos ir 
nacionalinių strategijų kokybės standartą 
ir finansinius bei struktūrinius 
mechanizmus, kuriais būtų užtikrintas 
vienodas ir kokybiškas dalyvavimas;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad užimtumas yra 
pagrindinė priemonė siekiant socialinės 
įtraukties, todėl etninėms mažumoms turi 
būti suteikta galimybė visapusiškai 
dalyvauti darbo rinkoje ir visiems 
darbuotojams turėtų būti taikomas 
principas „vienodas statusas ir vienodas 
atlyginimas už vienodą darbą“;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. ragina Komisiją pateikti 
komunikatą dėl įdarbinimo politikos be 
diskriminacijos gairių ir standartų 
valstybėms narėms ir darbdaviams, 
įskaitant rekomendacijas dėl lygybės 
planų priėmimo įmonių lygmeniu ir 
sektorių kolektyvinėse sutartyse bei 
įvairovės darbo grupių steigimo darbo 
vietoje, įskaitant kovą su stereotipais, 
išankstiniu nusistatymu ir neigiamu 
požiūriu, diskriminacijos prevenciją 
įdarbinant, paaukštinant, nustatant darbo 
užmokestį ir suteikiant galimybę mokytis; 
pabrėžia, kad šie lygybės veiksmų planai 
taip pat turėtų būti naudojami skatinant 
etninę ir kultūrinę įvairovę darbo vietoje, 
rengiant vidaus taisykles, kuriomis 
kovojama su rasizmu, susijusia 
diskriminacija ir priekabiavimu darbo 
vietoje, stebint ir peržiūrint įdarbinimo 
sąlygas, pažangą ir darbuotojų išlaikymą 
lygybės požiūriu, kad būtų galima 
nustatyti tiesioginę ar netiesioginę 
diskriminacinę praktiką ir priimti 
taisomąsias priemones, siekiant mažinti 
nelygybę kiekvienoje iš šių sričių, taip pat 
šiuo tikslu rinkti duomenis apie lygybę, 
atsižvelgiant į privatumo ir pagrindinių 
teisių standartus;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. ragina Komisiją sukurti bendrą ES 
sistemą, skirtą rinkti ir analizuoti 
patikimus ir palyginamus duomenis apie 
lygybę, siekiant kovoti su diskriminacija, 
įskaitant užimtumo srityje; priduria, kad 
ją turėtų sudaryti darbo rinkos rodikliai, 
kuriais būtų galima įvertinti lygybę, 
įskaitant migrantų ir mažumų grupių 
užimtumą, visapusiškai laikantis 
privatumo ir pagrindinių teisių standartų;

Or. en

Pakeitimas 60
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su darbdavių diskriminacija, darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos derinimas ir 
didėjantis nesimokančių romų jaunuolių 
skaičius;

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, 
kuriam trukdo aukštas mokyklos 
nebaigimo lygis, ypač neigiamai veikiantis 
romų vaikus ir jaunimą, kova su 
darbdavių diskriminacija, darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos derinimas ir 
didėjantis nesimokančių romų jaunuolių 
skaičius;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su darbdavių diskriminacija, darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos derinimas ir 
didėjantis nesimokančių romų jaunuolių 
skaičius;

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su neigiamais stereotipais, kurie dažnai 
yra didžiausia kliūtis rasti darbą, taip pat 
kova su darbdavių diskriminacija, darbo 
jėgos paklausos ir pasiūlos derinimas ir 
didėjantis nesimokančių romų jaunuolių 
skaičius;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su darbdavių diskriminacija, darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos derinimas ir 
didėjantis nesimokančių romų jaunuolių 
skaičius;

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su darbdavių diskriminacija ir didėjantis 
nesimokančių romų jaunuolių skaičius, 
daugiausia dėmesio skiriant romų 
tautybės moterims ir mergaitėms, bei 
priemonės, kurių reikia siekiant 
panaikinti kliūtis dėl tradicinių lyčių 
vaidmenų;

Or. en

Pakeitimas 63
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su darbdavių diskriminacija, darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos derinimas ir 
didėjantis nesimokančių romų jaunuolių 
skaičius;

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su darbdavių diskriminacija, darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos derinimas, 
nestandartinių darbo sąlygų panaikinimas 
bei išnaudojimo šalinimas ir didėjantis 
nesimokančių romų jaunuolių skaičius;

Or. en

Pakeitimas 64
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su darbdavių diskriminacija, darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos derinimas ir 
didėjantis nesimokančių romų jaunuolių 
skaičius;

2. pabrėžia, kad svarbiausi klausimai, 
kuriuos reikia spręsti romų užimtumo 
srityje, yra veiksmingas perėjimas iš 
švietimo sistemos į atvirą darbo rinką, kova 
su įvairiomis nedeklaruojamo darbo 
formomis, darbdavių diskriminacija, darbo 
jėgos paklausos ir pasiūlos derinimas ir 
didėjantis nesimokančių romų jaunuolių 
skaičius;

Or. en

Pakeitimas 65
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją įvykdyti savo 
įsipareigojimą priimti veiksmų planą 
siekiant įgyvendinti Europos socialinių 
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teisių ramstį ir nustatyti romų įtrauktį 
kaip rodiklį Europos socialinių teisių 
ramsčio socialinių rodiklių suvestinėje; 
primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares spręsti romų klausimą, atsižvelgiant 
į jų ypatingą padėtį, užtikrinant kokybišką 
užimtumą, galimybę gauti deramą darbą, 
teisingą atlyginimą ir darbo sąlygas, taip 
pat užtikrinant, kad socialinės apsaugos 
sistemos ir socialinės paslaugos būtų 
tinkamos, prieinamos ir naudojamos 
potencialiems naudos gavėjams, įskaitant 
visuotinės sveikatos apsaugą be 
diskriminacijos, minimalių pajamų 
sistemas ir teises į pensiją;

Or. en

Pakeitimas 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad romų bendruomenėse 
švietimas tradiciškai buvo nepakankamai 
vertinamas ir kad daugelis romų 
skeptiškai vertina formalųjį švietimą; 
pabrėžia, kad dėl nepakankamos 
socializacijos daugelis romų vaikų patiria 
sunkumų mokykloje; pabrėžia, kad dėl 
patriarchalinių tradicijų romų tautybės 
mergaitės yra priverstos anksti palikti 
mokyklą; pabrėžia, kad apskritai romų 
tautybės moterys ir mergaitės yra labai 
diskriminuojamos savo bendruomenėje ir 
yra nepakankamai vertinamos;

Or. en

Pakeitimas 67
Anne Sander
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad svarbu skatinti romų 
prieigą prie švietimo, aukštojo mokslo, 
pameistrystės ir profesinio mokymo, 
siekiant skatinti jų ekonominę integraciją 
ir socialinę įtrauktį; mokyklos nebaigimas 
ir pasitraukimas iš švietimo sistemos 
trukdo romų jaunimui įgyti išsilavinimą ir 
patekti į darbo rinką; pabrėžia, jog 
svarbu, kad romai visapusiškai naudotųsi 
kokybišku švietimu, kad galėtų įgyti 
pagrindinių įgūdžių, įskaitant 
skaitmeninius įgūdžius;

Or. en

Pakeitimas 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad valstybės narės ėmėsi 
kai kurių priemonių, kuriomis skatinamas 
romų vaikų mokyklos lankymas, pvz., 
teikiant nemokamą maitinimą ir 
nemokamus vadovėlius mokyklose, taip 
pat pratęsiant prievolę visiems vaikams 
lankyti darželius ir ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas nuo ankstesnio amžiaus; ši geroji 
patirtis turėtų būti tęsiama;

Or. en

Pakeitimas 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad Jaunimo užimtumo 
iniciatyvos programoje būtų aiškiai 
atkreiptas dėmesys į jaunus romus, ypač į 
romų moteris, ir kartu būtų taikomos 
veiksmingos aktyvios informavimo 
priemonės pasitelkiant romų ir romams 
palankias NVO;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares skatinti 
aktyvesnį įmonių dalyvavimą, ypač vietos 
lygmeniu, ir apsvarstyti galimybę remti 
socialinių įmonių plėtrą siekiant kurti 
tvarias darbo vietas romams, daugiausia 
dėmesio skiriant romų moterims;

Or. en

Pakeitimas 71
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad romų tautybės žmonės, kurie 
naudojasi savo judėjimo teisėmis, galėtų 
naudotis visomis būtinomis sveikatos 
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priežiūros paslaugomis toje valstybėje 
narėje, kurioje jie gyvena, ir kad nei 
skurdas, nei gyvenamosios vietos statusas 
nekliudytų naudotis būtinomis sveikatos ir 
socialinėmis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad pagrindinės programos, 
įskaitant struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamas programas, būtų aktyviai 
prieinamos romams, o jų informavimas 
būtų reguliariai stebimas, pasitelkiant 
romų ir romams palankias NVO;

Or. en

Pakeitimas 73
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina valstybes nares investuoti į 
darbo jėgos stebėsenos ir skundų teikimo 
mechanizmus, kurie būtų aprūpinti 
ištekliais, prieinami ir veiksmingi visiems 
darbuotojams, nepaisant jų pilietybės ar 
gyvenamosios vietos statuto, siekiant 
apsaugoti darbuotojus nuo darbdavių 
atsakomųjų veiksmų ir žalingų padarinių, 
bei remti pilietinės visuomenės 
organizacijas, kad jos teiktų informaciją 
apie teises ir priemones, kaip jomis 
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pasinaudoti;

Or. en

Pakeitimas 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad ES biudžeto planavimas 
būtų tvirtai susietas su romų įtraukties 
procesu ES lygmeniu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad ES biudžeto planavimas 
būtų tvirtai susietas su romų įtraukties 
procesu ES lygmeniu;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad ES biudžeto planavimas 
būtų tvirtai susietas su romų įtraukties 
procesu ES lygmeniu; todėl pabrėžia, kad 
būtina sistemingai rinkti patikimus 
duomenis, suskirstytus pagal lytį ir amžių, 
kad būtų galima analizuoti poreikius ir 
aplinkybes, padėti nustatyti tikslus ir 
poveikio rodiklius, taip užtikrinant 
geriausius rezultatus, atsižvelgiant į 
poreikių derinimą su planavimu ir 
biudžeto sudarymu tiek nacionaliniu, tiek 
ES lygmenimis;

Or. en
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Pakeitimas 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad ES biudžeto planavimas 
būtų tvirtai susietas su romų įtraukties 
procesu ES lygmeniu;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad ekonomikos atkūrimo 
planas ir nauja 2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa būtų tvirtai susieti su 
ES nacionaline romų integracijos 
strategija, jos privalomais tikslais ir jų 
įgyvendinimu pagal nacionalines romų 
integracijos strategijas;

Or. en

Pakeitimas 77
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir Tarybą 
užtikrinti, kad įgyvendinant kitą DFP 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos kurti 
sąveiką tarp visa apimančios ES politikos, 
susijusios su romų problemomis, ir 
strateginės ES programos po 2020 m., ir 
kad skurdo mažinimas, romų įtrauktis ir 
galimybė naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis išliktų teminiai prioritetai 
pagal ESI fondus ir būtų susieti su 
nacionalinėmis skurdo mažinimo 
strategijomis ir veiksmų planais; 
primygtinai ragina Komisiją ir Tarybą 
spręsti nelygios romų padėties visoje ES 
problemą pasitelkiant ESF+ ir primena 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl „Europos 
socialinio fondo +“ (ESF+), kurioje 
konkrečiai nurodoma, kad siekiama 
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„viiia) kovoti su marginalizuotų 
bendruomenių, pavyzdžiui, romų, 
diskriminacija ir skatinti jų socialinę ir 
ekonominę integraciją“;

Or. en

Pakeitimas 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją atidžiai įvertinti 
2014–2020 m. laikotarpio romų 
integracijos poveikio rodiklius ir nustatyti 
geriausią patirtį bei trūkumus; primena, 
kad romų integracijos stebėsena turėjo 
būti pagerinta remiantis ESF devintosios 
prioritetinės investicijų srities ii punktu, 
ESF ir ERPF veiksmų programose 
numatytais konkrečiais tikslais ir ESF 
bendraisiais produkto rodikliais, 
taikomais dalyviams, taip pat konkrečios 
programos rodikliais ir tikslais;

Or. en

Pakeitimas 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. rekomenduoja Komisijai sudaryti 
palankesnes sąlygas valstybėms narėms 
keistis geriausia patirtimi ir stebėti padėtį, 
kad būtų galima reguliariai atlikti 
vertinimą;

Or. en
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Pakeitimas 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įtraukti romų bendruomenių atstovus, 
įskaitant jaunimą, į konsultacijų ir 
sprendimų priėmimo procesus ES ir 
nacionaliniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. primena, kad vietos ir nacionalinių 
vyriausybių vaidmuo, stipri partnerystė ir 
vietos suinteresuotųjų subjektų, pvz., 
vietos savivaldybių ir mokyklų inspekcijų, 
įsipareigojimas turi lemiamą įtaką romų 
integracijos tvarumui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
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mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika;

mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika; primena, kad 
Komisija trijose valstybėse narėse pradėjo 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl 
romų vaikų segregacijos; mano, kad, 
nepaisant Komisijos pastangų, padėtis 
pastaraisiais metais nepagerėjo; todėl 
ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų ir 
perduoti šias bylas Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui;

Or. en

Pakeitimas 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika;

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje; labai apgailestauja 
dėl to, kad romų kilmės vaikams klaidingai 
nustatomas specialiojo ugdymo poreikis, 
kuris vis dar yra įprasta diskriminacinė 
praktika, dėl to neproporcingai daug romų 
vaikų lanko „specialiąsias“ mokyklas, taip 
juos atribojant nuo įprastų mokyklų 
sistemos, ir dažnai įgyja prastesnį 
išsilavinimą;

Or. en

Pakeitimas 84
Guido Reil, Mara Bizzotto
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika;

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi įsipareigoti panaikinti romų 
tautybės mokinių segregaciją mokyklose;

Or. en

Pakeitimas 85
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika;

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika; atkreipia dėmesį į 
tai, kad daugelis vaikų romų kalbą vartoja 
kaip savo gimtąją kalbą, kuri turi būti 
teikiama kaip švietimo galimybė; 

Or. en

Pakeitimas 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
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika;

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika; ragina dėti 
daugiau pastangų siekiant padidinti romų 
vaikų dalyvavimą visame švietimo cikle, 
nuo ikimokyklinio iki tretinio mokslo;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose, nes romų 
tautybės vaikai dažnai mokomi 
segreguotoje aplinkoje, o romų kilmės 
vaikams klaidingai nustatomas specialiojo 
ugdymo poreikis, kuris vis dar yra įprasta 
diskriminacinė praktika;

4. pabrėžia, kad atitinkamos valstybės 
institucijos turi skubiai ir visapusiškai 
įsipareigoti panaikinti romų tautybės 
mokinių segregaciją mokyklose ir 
užtikrinti tokios pačios kokybės ir įtraukų 
pagrindinį švietimą kaip ir ne romų 
vaikams, nes romų tautybės vaikai dažnai 
mokomi segreguotoje aplinkoje, o romų 
kilmės vaikams klaidingai nustatomas 
specialiojo ugdymo poreikis, kuris vis dar 
yra įprasta diskriminacinė praktika;

Or. en

Pakeitimas 88
Eugenia Rodríguez Palop
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją 2021–2027 m. ES 
romų strategijų plane daugiau dėmesio 
skirti jaunimui, ypač perėjimui iš švietimo 
sistemos į darbo rinką, ir užtikrinti, kad 
valstybės narės savo nacionalinėse romų 
integracijos strategijose teiktų prioritetą 
jaunimo užimtumui; primygtinai ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 
įgyvendinant Jaunimo garantijų 
iniciatyvą 2021–2027 m. laikotarpiu 
paramos gavėjais būtų laikomi jauni 
romai, ir priimti plataus užmojo ir 
įtraukią Europos vaiko garantijų sistemą, 
kurioje taip pat būtų atsižvelgiama į jų 
teises ir poreikius; ragina Komisiją ir 
valstybes nares pertvarkyti Europos 
jaunimo garantiją ir Jaunimo užimtumo 
iniciatyvą, ypatingą dėmesį skiriant 
labiausiai marginalizuotoms grupėms, 
įskaitant tokias priemones kaip 
tikslingesnės mokymo programos, 
konkrečiai skirtos marginalizuotoms 
grupėms, specialus mokymas 
valstybinėms užimtumo tarnyboms apie 
tai, kaip palaikyti ryšius su 
marginalizuotomis grupėmis ir su jomis 
bendrauti, arba sustiprintos partnerystės 
su švietimo įstaigomis ir NVO, kad būtų 
palaikomi ryšiai su romais ir kitomis 
marginalizuotomis grupėmis;

Or. en

Pakeitimas 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4a. pabrėžia, kad segreguota mokyklos 
aplinka atgraso nuo socialinės ir 
ekonominės įtraukties; todėl primena 
atitinkamus Europos Žmogaus Teisių 
Teismo sprendimus ir pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras, vykdytas dėl 
romų mokyklų diskriminacijos prieš tris 
valstybes nares, būtent Čekiją (2014 m.), 
Slovakiją (2015 m.) ir Vengriją (2016 m.); 
ragina Komisiją įvertinti atitinkamas 
taisomąsias priemones ir jų poveikį romų 
vaikams;

Or. en

Pakeitimas 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina pertvarkyti BŽŪP, kad būtų 
suteiktos galimybės taikyti novatoriškas 
žemės ūkio darbo formas ir jas skatinti, 
įskaitant romų bendruomenių socialinius 
kooperatyvus, kurie taip pat galėtų atlikti 
svarbų vaidmenį kuriant sąžiningą, sveiką 
ir aplinką tausojančią maisto sistemą, taip 
pat prisidėtų įgyvendinant Europos žaliojo 
kurso tikslus; ragina valstybes nares 
skatinti geriausią patirtį šioje srityje ir ja 
keistis;

Or. en

Pakeitimas 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4a. primena, kad svarbiausias 
vaidmuo panaikinant švietimo segregaciją 
tenka romų pedagogams ir kad jie turėtų 
prisidėti ieškant sprendimų geografiškai 
segreguotose mokyklose; taip pat 
pabrėžia, kad norint vykdyti segregacijos 
panaikinimo, neraštingumo mažinimo 
procesą ir paskatinti mokymosi visą 
gyvenimą programas bei suaugusiųjų 
švietimą ypač svarbu daugiau romų 
pedagogų įtraukti į švietimo įstaigų 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. griežtai rekomenduoja tęsti romų, 
kaip jaunimo mentorių ir mediatorių, 
mokymą ir įdarbinimą, siekiant paremti jų 
perėjimą į švietimą ir į darbo rinką; 
pabrėžia, kad būtina imtis tikslinių 
veiksmų romų (jaunimo ir moterų) 
atžvilgiu vykdant aktyvią darbo rinkos 
politiką, įskaitant Jaunimo garantijų 
iniciatyvą, ir sistemingai stebėti ir kovoti 
su diskriminacija patekimo į darbo rinką 
srityje ir darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
kurti suderintus romų vaikų integracijos į 
visuomenę metodus; todėl ragina skubiai 
priimti Europos vaiko garantiją pagal 
ESF+, kuriai numatytos 20 mlrd. EUR 
dydžio lėšos, kad būtų galima padėti 
kartai išbristi iš skurdo;

Or. en

Pakeitimas 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad kliūtys naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugoms ir 
informuotumo apie pagrindines sveikatos 
priežiūros paslaugas stoka didina romų 
studentų segregaciją mokykloje; be to, 
plačiai paplitęs priešiškumas čigonams 
bendruomenėse, kuriose gyvena romai, 
struktūriniai trūkumai, su kuriais jie 
susiduria ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 
ir socialinė atskirtis yra pagrindinės 
segreguotų mokyklų ir romų vaikų 
diskriminacijos priežastys, lemiančios 
užburtą nedarbo ir skurdo ciklą; todėl 
labai svarbu šalinti šias pagrindines 
priežastis, taip pat didinti informuotumą;

Or. en

Pakeitimas 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. palankiai vertina pastangas tų 
valstybių narių, kurios ėmėsi teisėkūros 
priemonių, kad galėtų užtikrinti švietimo 
kokybės ir lygių galimybių jį gauti atitiktį, 
pasitelkdamos įtraukųjį švietimą; tokių 
priemonių tikslas – kiek įmanoma 
integruoti romų vaikus ir visas kitas 
nepalankioje padėtyje esančias grupes į 
švietimo sistemą nuo ikimokyklinio 
ugdymo iki vidurinės mokyklos, nes tai 
yra būtina asmeninio vystymosi ir 
karjeros sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, jog svarbu, kad tėvai 
įsitrauktų į mokyklos ir švietimo veiklą, 
taip pat svarbu didinti jų informuotumą 
apie tai, koks svarbus ikimokyklinis 
ugdymas, vaikų įtraukimas į mokyklos 
sąrašus ir mokyklos lankomumas; 
apgailestauja dėl to, kad nepaisant 
ikimokyklinio ugdymo svarbos ir naudos 
tolesniam mokymuisi, romų vaikai kai 
kuriose valstybėse narėse vis dar susiduria 
su ribotomis galimybėmis gauti 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, 
palyginti su dauguma gyventojų, todėl 
pastebimi dideli skirtumai bendro romų 
vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
lankymo srityje;

Or. en

Pakeitimas 97
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. apgailestauja dėl to, kad švietimo 
ir užimtumo rezultatai rodo, jog ES ir jos 
valstybės narės toli gražu nėra pasiekusios 
ES romų įtraukties programoje nustatytų 
tikslų, visų pirma atsižvelgiant į 
specifinius ir kritinius rodiklius, pvz., 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, 
susijusį su ribota galimybe naudotis 
įtraukaus švietimo paslaugomis pradinio 
ir vidurinio švietimo srityje1a, netinkamas 
švietimo ir konsultavimo karjeros 
klausimais paslaugas bei palaikomųjų 
priemonių nebuvimą;
_________________
1a Proporcingas romų skaičius, palyginti 
su dauguma gyventojų ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose – Čekijos Respublikoje 
buvo 34 proc. (palyginti su 86 proc. visų 
gyventojų), Lenkijoje 42 proc. (palyginti 
su 94 proc. visų gyventojų), Slovakijoje – 
34 proc. (palyginti su maždaug 77 proc. 
visų gyventojų). Šaltinis: EPRS – Romų 
bendruomenės Slovakijoje, 2020 m.

Or. en

Pakeitimas 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. primena, kad bendra nuomonė 
apie romų mediatorius ir sveikatos 
rėmimo programas yra teigiama, pvz., dėl 
to, kad jie sudaro palankesnes sąlygas 
naudotis sveikatos priežiūros 
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paslaugomis, gerinant romų higienos ir 
sanitarijos įpročius arba tenkinant 
konkrečius romų moterų sveikatos 
poreikius; pabrėžia, kad romų sveikatos 
mediatorių programą Bulgarijoje, 
Rumunijoje ir Slovakijoje jų vyriausybės 
išplėtė, ir jų vertinimai rodo teigiamus 
pokyčius, t. y. sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų elgesys yra mažiau 
diskriminacinis bei mažėja kliūtys, 
trukdančios naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, taip pat švietimo veikla, 
skirta bendruomenėms; tačiau pabrėžia, 
kad tokių programų vertinimas rodo, jog 
reikia pereiti prie naujų ir veiksmingesnių 
metodų – nuo romų mediatorių iki 
institucinės reformos, siekiant kovoti su 
institucine diskriminacija visoje 
sistemoje1b;
_________________
1b Romų įtraukties veiksmų 
metavertinimas, Jungtinis tyrimų centras, 
2019 m., Europos Sąjungos leidinių 
biuras.

Or. en

Pakeitimas 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. griežtai rekomenduoja tęsti romų, 
kaip jaunimo mentorių ir mediatorių, 
mokymą ir įdarbinimą, siekiant paremti jų 
perėjimą į švietimą ir į darbo rinką; 
pabrėžia, kad būtina imtis tikslinių 
veiksmų romų – tiek jaunimo, tiek 
moterų – atžvilgiu vykdant aktyvią darbo 
rinkos politiką, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvą, ir sistemingai stebėti 
ir kovoti su diskriminacija patekimo į 
darbo rinką srityje ir darbo vietoje;
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Or. en

Pakeitimas 100
Anne Sander

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų valstybinių 
užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu, 
ir tuo pat metu teikti paramą įsidarbinant 
arba suteikiant stažuotes IT ir kalbų 
mokymų srityje; pabrėžia svarbų 
valstybinių užimtumo tarnybų vaidmenį 
skatinant romų užimtumą valstybės 
tarnyboje ir remiant palankių sąlygų 
neturinčius darbo ieškančius romus;

5. pabrėžia, koks svarbus visa 
apimantis požiūris įgyvendinant 
nacionalines romų integracijos 
strategijas, integruojant vietos, regionų 
valdžios institucijas, pilietinę visuomenę ir 
ekonominius partnerius; ragina valstybes 
nares įgyvendinti, bendradarbiaujant su 
kompetentingomis regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, romams skirtą 
užimtumo ir socialinę politiką ir stebėti jos 
rezultatus; be to, ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad darbo ieškančių romų 
įgalėjimas taptų valstybinių užimtumo 
tarnybų ir darbdavių prioritetu, ir tuo pat 
metu teikti paramą įsidarbinant per 
profesinį mokymą arba suteikiant stažuotes 
IT ir kalbų mokymų srityje, įskaitant 
verslo įgūdžių skatinimą; pabrėžia svarbų 
valstybinių užimtumo tarnybų vaidmenį 
skatinant romų užimtumą valstybės 
tarnyboje ir remiant palankių sąlygų 
neturinčius darbo ieškančius romus, ypač 
romų moteris; pabrėžia, kad visiška romų 
integracija į darbo rinką teiktų didelę 
ekonominę naudą; visos šios ekonominės 
ir finansinės pasekmės, susijusios su 
romų integracija, galėtų paskatinti 
didesnio atvirumo romų gyventojams 
aplinką visuomenėje ir taip sustiprinti 
socialinę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 101
Eugenia Rodríguez Palop
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų valstybinių 
užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu, 
ir tuo pat metu teikti paramą įsidarbinant 
arba suteikiant stažuotes IT ir kalbų 
mokymų srityje; pabrėžia svarbų 
valstybinių užimtumo tarnybų vaidmenį 
skatinant romų užimtumą valstybės 
tarnyboje ir remiant palankių sąlygų 
neturinčius darbo ieškančius romus;

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų valstybinių 
užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu, 
priimti priemones, kuriomis siekiama 
įveikti stereotipus ir priešiškumą 
čigonams darbo rinkoje, tuo pat metu 
teikti paramą įsidarbinant, mokymą ir 
perkvalifikavimą, visų pirma vykdant 
teisingą ekologinę ir skaitmeninę 
pertvarką, remiant pradinę darbo patirtį, 
mokymą darbo vietoje ir suteikiant 
stažuotes IT ir kalbų mokymų srityje; 
pabrėžia svarbų valstybinių užimtumo 
tarnybų vaidmenį skatinant romų 
užimtumą valstybės tarnyboje ir remiant 
palankių sąlygų neturinčius darbo 
ieškančius romus; ragina Komisiją skatinti 
naudoti programos EaSI mikrofinansų ir 
socialinio verslumo kryptį, kuri skirta 
būtent romams, siekiant pagerinti jų 
galimybes gauti mikrofinansavimą, ir 
primygtinai ragina valstybes nares suteikti 
galimybę gauti finansavimą romų 
verslininkams (MVĮ) teikiant jiems 
techninę pagalbą, finansinę paramą ir 
sudarant sąlygas naudotis rinkos 
galimybėmis;

Or. en

Pakeitimas 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų 
valstybinių užimtumo tarnybų ir 
darbdavių prioritetu, ir tuo pat metu teikti 
paramą įsidarbinant arba suteikiant 
stažuotes IT ir kalbų mokymų srityje; 
pabrėžia svarbų valstybinių užimtumo 
tarnybų vaidmenį skatinant romų 
užimtumą valstybės tarnyboje ir remiant 
palankių sąlygų neturinčius darbo 
ieškančius romus;

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą socialinę politiką ir stebėtų jos 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų valstybinių 
užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu, 
ir tuo pat metu teikti paramą įsidarbinant 
arba suteikiant stažuotes IT ir kalbų 
mokymų srityje; pabrėžia svarbų 
valstybinių užimtumo tarnybų vaidmenį 
skatinant romų užimtumą valstybės 
tarnyboje ir remiant palankių sąlygų 
neturinčius darbo ieškančius romus;

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų valstybinių 
užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu;
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Or. en

Pakeitimas 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų valstybinių 
užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu, 
ir tuo pat metu teikti paramą įsidarbinant 
arba suteikiant stažuotes IT ir kalbų 
mokymų srityje; pabrėžia svarbų 
valstybinių užimtumo tarnybų vaidmenį 
skatinant romų užimtumą valstybės 
tarnyboje ir remiant palankių sąlygų 
neturinčius darbo ieškančius romus;

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus, kartu neatskirtų kitų 
panašioje padėtyje esančių visuomenės 
grupių; be to, ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad darbo ieškančių romų 
įgalėjimas taptų valstybinių užimtumo 
tarnybų ir darbdavių prioritetu, ir tuo pat 
metu teikti paramą įsidarbinant arba 
suteikiant stažuotes IT ir kalbų mokymų 
srityje; pabrėžia svarbų valstybinių 
užimtumo tarnybų vaidmenį skatinant 
romų užimtumą valstybės tarnyboje ir 
remiant palankių sąlygų neturinčius darbo 
ieškančius romus;

Or. en

Pakeitimas 105
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų valstybinių 

5. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kompetentingos regioninės ir vietos 
valdžios institucijos įgyvendintų romams 
skirtą užimtumo ir socialinę politiką ir 
stebėtų jos rezultatus; be to, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad darbo 
ieškančių romų įgalėjimas taptų valstybinių 
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užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu, 
ir tuo pat metu teikti paramą įsidarbinant 
arba suteikiant stažuotes IT ir kalbų 
mokymų srityje; pabrėžia svarbų 
valstybinių užimtumo tarnybų vaidmenį 
skatinant romų užimtumą valstybės 
tarnyboje ir remiant palankių sąlygų 
neturinčius darbo ieškančius romus;

užimtumo tarnybų ir darbdavių prioritetu, 
ir tuo pat metu teikti paramą įsidarbinant 
arba suteikiant stažuotes kūrybos 
sektoriuje, IT ir kalbų mokymų srityje; 
pabrėžia svarbų valstybinių užimtumo 
tarnybų vaidmenį skatinant romų 
užimtumą valstybės tarnyboje ir remiant 
palankių sąlygų neturinčius darbo 
ieškančius romus;

Or. en

Pakeitimas 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad profesinis švietimas ir 
mokymas vis dar yra nepakankamai 
pripažįstami kaip prioritetas ir 
sprendimas, kurie padeda pritraukti romų 
jaunimą ir suteikti jam galimybių bei 
užtikrinti jų ekonominę nepriklausomybę; 
ragina valstybes nares skatinti aktyvesnį 
įmonių dalyvavimą, ypač vietos lygmeniu, 
ir apsvarstyti galimybę remti socialinių 
įmonių plėtrą siekiant kurti tvarias darbo 
vietas romams;

Or. en

Pakeitimas 107
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją atsižvelgti į romų 
tautybės gyventojus atnaujintoje Europos 
įgūdžių darbotvarkėje ir skatinti 
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nacionalines institucijas užtikrinti, kad 
romams skirtos profesinio mokymo 
programos atspindėtų jų specifinę padėtį, 
taip pat padidėjusius darbo rinkos 
poreikius šiame sektoriuje; ragina 
valstybes nares skatinti romų tautybės 
žmonių įgūdžių ugdymą ir jų profesinį 
mokymą;

Or. en

Pakeitimas 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad profesinis švietimas ir 
mokymas vis dar yra nepakankamai 
pripažįstami kaip prioritetas ir 
sprendimas, kurie padeda pritraukti romų 
jaunimą ir suteikti jam galimybių bei 
užtikrinti jų ekonominę nepriklausomybę; 
pabrėžia, kad geriausios programos yra 
tos, kuriomis teikiamas tikslinis profesinis 
rengimas ir mokymas, kartu teikiant 
tinkamą paramą vietos lygmeniu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad romai dažnai dirba 
mažų garantijų darbo sąlygomis arba jų 
darbas yra netipinis; yra tvirtai įsitikinęs, 
kad nauja laikinos paramos priemonė 
nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios 
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situacijos mažinti (angl. SURE) turėtų 
būti skirta pažeidžiamiausiems valstybių 
narių gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares gerinti 
romų užimtumą imantis įvairių veiksmų, 
įskaitant aktyvias darbo rinkos priemones, 
taip pat skatinant socialinę ekonomiką;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlygas valstybėms narėms 
keistis geriausia patirtimi ir stebėti 
pažangą;

Or. en

Pakeitimas 112
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad romai yra labiausiai 
paveikti COVID-19 pandemijos ir patiria 
daugiausia jos ekonominių padarinių 
Europoje; pabrėžia, kad ES turi sutelkti 
dėmesį į neatidėliotinus savo piliečių 
poreikius, nes norint sustiprinti 
sanglaudą, padidinti pasitikėjimą ES 
institucijomis ir skatinti Europos vertybes, 
ypač solidarumą, neišvengiamai reikia 
sparčiai ir tinkamai reaguoti į kylančias 
problemas; ragina Komisiją sustiprinti 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondą, kad būtų 
remiamos šeimos, teikiant joms ilgo 
galiojimo maisto produktus, 
dezinfekavimo priemones ir informacinius 
lapelius apie virusą;

Or. en

Pakeitimas 113
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją suderinti ES 
teisės aktus su JT teisine sistema dėl 
žmogaus teisės į vandenį ir išplėsti su 
vandeniu susijusių direktyvų taikymą, 
įtraukiant vandens tiekimo ir paslaugų 
prieinamumo bei įperkamumo problemas; 
ragina plėtoti rodiklius ir stebėsenos 
mechanizmus, susijusius su socialine 
lygybe naudojantis galimybėmis gauti 
vandens ir gyventi sanitarinėmis 
sąlygomis valstybėse narėse, pavesti ES 
pagrindinių teisių agentūrai kasmet rinkti 
duomenis, taip pat skirti lėšų sprendžiant 
problemą dėl ribotai prieinamų vandens 
tiekimo ir sanitarijos paslaugų socialiai 
atskirtoms ir dėl etninės kilmės 
diskriminuojamoms grupėms;
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Or. en

Pakeitimas 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pažymi, kad senėjančioje Europoje 
susiduriama su kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumu, todėl jaunieji romai neturėtų 
būti laikomi našta, o galimybe ir 
potencialia būsima darbo jėga;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina valstybes nares dėti visas 
pastangas, kad būtų formuojama 
informavimu pagrįsta visuomenės 
nuomonė apie romų įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 116
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. primygtinai ragina valstybes nares 
skubos tvarka priimti teisės aktus, 
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kuriuose būtų aiškiai pripažinta žmogaus 
teisė į vandenį ir sanitarines sąlygas, ir 
užtikrinti, kad visi žmonės galėtų naudotis 
saugiu geriamuoju vandeniu ir 
sanitarinėmis sąlygomis; taip pat ragina 
užtikrinti, kad neoficialaus būsto sąlygos 
netrukdytų žmonėms naudotis teise į 
saugų geriamąjį vandenį ir sanitarines 
sąlygas, priimti politiką ir skirti biudžetus 
romų gyvenviečių prijungimui prie 
viešosios geriamojo vandens sistemos ir 
kanalizacijos sistemų, taip pat užtikrinti, 
kad romų apylinkėse ir gyvenvietėse būtų 
tinkamas saugus geriamasis vanduo ir 
sanitarinės sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 117
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad neoficialių būstų gyventojai būtų 
apsaugoti nuo iškeldinimo iš savo namų ir 
jų nugriovimo, nebent jiems būtų 
suteiktas alternatyvus standartinis būstas 
aplinkoje, kurioje nėra segregacijos, ir 
galimybė naudotis viešosiomis 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 118
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5e. ragina valstybes nares kuo labiau 
sumažinti COVID-19 pandemijos 
padarinius perpildytomis ir 
nežmoniškomis sąlygomis gyvenantiems 
romams, įteisinant neoficialias romų 
gyvenvietes, investuojant į naujai įteisintų 
neoficialių gyvenviečių infrastruktūrą ir 
būsto gerinimą bei suteikiant pakankamai 
ir tinkamų apsistojimo vietų nesėsliems 
romams, arba suteikti romams, šiuo metu 
gyvenantiems neoficialiose gyvenvietėse, 
nuolatinį, padorų, prieinamą, aplinką 
tausojantį ir nesegreguotą būstą;

Or. en

Pakeitimas 119
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. ragina valstybes nares COVID-19 
krizės metu imtis skubių priemonių 
sprendžiant vandens, tinkamų sanitarinių 
sąlygų, elektros energijos ir reikalingos 
infrastruktūros trūkumo problemą 
skurdžiose romų bendruomenėse; ragina 
taikyti visapusiškas dezinfekavimo 
priemones romų gyvenvietėse, neleisti 
pandemijos metu atšaukti pagrindinių 
komunalinių paslaugų, apsvarstyti 
galimybę subsidijuoti pažeidžiamiausių ir 
pajamas praradusių asmenų vartojimo 
išlaidas arba įšaldyti mokėjimus iki 
ekonomikos atkūrimo plano laikotarpio 
pabaigos, teikti finansinę paramą 
vienišiems tėvams / vienišoms motinoms 
už vaiko priežiūrą, nuomos įmokas ir kitas 
namų ūkio išlaidas, siekiant palengvinti 
finansinius sunkumus, ypač atsižvelgiant į 
prarastas darbo vietas;

Or. en
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Pakeitimas 120
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad nė vienas romas nebūtų paliktas 
nuošalyje COVID-19 krizės metu, remiant 
pažeidžiamus romų darbuotojus, visų 
pirma moteris ir vienišus tėvus; taip pat 
ragina įtraukti konkrečias nuostatas ir 
rodiklius apie romus, įgyvendinant 
Europos laikinos paramos priemones 
(SURE ir FEAD);

Or. en

Pakeitimas 121
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai;

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai, ir 
kad neveiksmingas rasinės nelygybės ir 
užimtumo lygybės direktyvų 
įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu ES 
kainuoja 224–305 mlrd. EUR prarasto 
BVP ir 88–110 mlrd. EUR prarastų 
mokestinių pajamų; ragina Komisiją 
atidžiai stebėti jų laikymąsi ir primygtinai 
ragina valstybes nares nutraukti 
struktūrinę diskriminaciją įsidarbinant ir 
darbo vietoje, skatinti teigiamus 
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pasakojimus apie įvairovę, rengiant kovos 
su diskriminacija mokymus valstybinėms 
įdarbinimo tarnyboms, darbdaviams ir 
darbuotojams, taip pat taikant sankcijas 
už diskriminaciją;

_________________ _________________
6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai;

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai; 
reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad 
valstybės narės ir toliau pažeidžia romų 
teises į būstą, nes jie dažnai gyvena 
segreguotose gyvenvietėse, kurioms 
būdingos netinkamos gyvenimo sąlygos, 
įskaitant komunalinių paslaugų trūkumą, 
blogas sanitarines sąlygas, gamtos 
keliamus pavojus, taip pat visišką viešųjų 
paslaugų nebuvimą, įskaitant švietimo, 
sveikatos priežiūros ir užimtumo 
galimybes, kelius ir transporto jungtis, dėl 
ko globėja romų sveikata, jiems gresia 
didelis skurdas ir socialinė atskirtis;

_________________ _________________
6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
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2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai;

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai; 
pabrėžia, kad prastos galimybės gauti 
būstą ir naudotis komunalinėmis 
paslaugomis daro neigiamą poveikį 
švietimo, užimtumo ir sveikatos sričių 
rezultatams ir apskritai neigiamai veikia 
socialinę įtrauktį;

_________________ _________________
6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
6 dalis



AM\1206434LT.docx 71/95 PE652.565v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai;

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai; 
pabrėžia, kad prastos galimybės gauti 
būstą ir naudotis komunalinėmis 
paslaugomis daro neigiamą poveikį 
švietimo, užimtumo ir sveikatos sričių 
rezultatams ir neigiamai veikia socialinę 
įtrauktį;

_________________ _________________
6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai;

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai; 
ragina Tarybą atnaujinti derybas dėl 
horizontaliosios kovos su diskriminacija 
direktyvos, nes tai yra būtina sąlyga 
siekiant lygybės ES;
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_________________ _________________
6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 126
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai;

6. primena, kad Rasinės lygybės 
direktyvoje6 numatyta vienodo požiūrio 
apsauga ir garantijos, kiek tai susiję su 
galimybe naudotis prekėmis ir 
paslaugomis, įskaitant aprūpinimą būstu, o 
tai visų pirma priklauso nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių kompetencijai; 
pabrėžia, kad būtina užtikrinti tinkamą ir 
veiksmingą tokios direktyvos perkėlimą į 
nacionalinę teisę bei tinkamą jos 
įgyvendinimą;

_________________ _________________
6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

6 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 3 straipsnio 1 dalies h 
punktas, OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. rekomenduoja atsižvelgti į tai, kad 
vykdant tikslinius veiksmus būsto srityje 
yra svarbu, kad nuo pat pradžių į šį 
procesą būtų įtraukti romai; siūlo 
užtikrinti, kad būsto politika būtų 
grindžiama išlaidų pasidalijimo ar 
paramos gavėjų įmokų už būstą ir 
komunalines paslaugas koncepcija, kad 
paramą gaunantys romai galėtų 
organizuoti savo pačių iniciatyvų 
įgyvendinimą ir dalyvauti planuojant savo 
gyvenvietes1c;
_________________
1c Romų įtraukties veiksmų 
metavertinimas, Jungtinis tyrimų centras, 
2019 m., Europos Sąjungos leidinių 
biuras.

Or. en

Pakeitimas 128
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam 
kelią, taip pat suteikti pakankamai ir 
tinkamų apsistojimo vietų nesėsliems 
romams;

7. ragina valstybes nares apibrėžti 
segregaciją būsto srityje kaip neteisėtą 
pagal Tarptautinę konvenciją dėl visų 
formų rasinės diskriminacijos 
panaikinimo; taip pat ragina skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant užkirsti kelią 
priverstiniam iškeldinimui, jį uždrausti ir 
panaikinti, taip pat suteikti pakankamai ir 
tinkamų apsistojimo vietų nesėsliems 
romams; priverstinio iškeldinimo 
prevencija turėtų būti sustiprinta teikiant 
tokias paslaugas kaip socialinės 
konsultacijos, skolų valdymas ir 
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tarpininkavimas, taip pat aktyvus namų 
ūkių ar didesnės rizikos zonų nustatymas, 
o iškeldinimai neturėtų būti vykdomi, 
jeigu nėra suteikiamas standartinis, 
įperkamas būstas nesegreguotoje 
aplinkoje su galimybe naudotis 
viešosiomis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam 
kelią, taip pat suteikti pakankamai ir 
tinkamų apsistojimo vietų nesėsliems 
romams;

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą, 
siekiant užkirsti kelią priverstiniam 
iškeldinimui, taip pat suteikti pakankamai 
ir tinkamų apsistojimo vietų nesėsliems 
romams; pabrėžia, kad būtinos skubios 
viešojo sektoriaus investicijos šioje srityje, 
taip pat dėl COVID-19 epidemijos keliamo 
pavojaus, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares panaudoti planuojamą Teisingos 
pertvarkos fondą, kad būtų pagerinta 
romų padėtis būsto, sveikatos ir užimtumo 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares skatinti 7. ragina valstybes nares skatinti 
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teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam kelią, 
taip pat suteikti pakankamai ir tinkamų 
apsistojimo vietų nesėsliems romams;

teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam kelią, 
taip pat suteikti pakankamai ir tinkamų 
apsistojimo vietų nesėsliems romams; 
labai svarbu rasti su iškeldinimu 
susijusius sprendimus įtraukiant įvairias 
institucijas, o veiksmus, susijusius su 
romų būstu, reikėtų integruoti į platesnę 
nacionalinę veiklą ir teisėkūros 
iniciatyvas, daugiausia dėmesio skiriant 
socialiniam būstui ar pagalbos 
programoms;

Or. en

Pakeitimas 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam 
kelią, taip pat suteikti pakankamai ir 
tinkamų apsistojimo vietų nesėsliems 
romams;

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam kelią, 
taip pat suteikti pakankamai ir tinkamų 
apsistojimo vietų nesėsliems romams;

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam kelią, 
taip pat suteikti pakankamai ir tinkamų 
apsistojimo vietų nesėsliems romams; 
atkreipia dėmesį į tai, kad dėl geografinės 
izoliacijos ir segregacijos būsto srityje 
etninių mažumų nariai negali turėti 
deramo darbo, nepaisant jų kvalifikacijos;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam kelią, 
taip pat suteikti pakankamai ir tinkamų 
apsistojimo vietų nesėsliems romams;

7. ragina valstybes nares skatinti 
teritorinę desegregaciją ir įtraukti romų 
paramos gavėjus į būsto projektų rengimą 
ir įgyvendinimą, siekiant sumažinti 
priverstinį iškeldinimą ir užkirsti jam kelią, 
spręsti benamystės problemą, taip pat 
suteikti pakankamai ir tinkamų apsistojimo 
vietų nesėsliems romams;

Or. en

Pakeitimas 134
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Europos Komisiją ir 
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valstybes nares užtikrinti politikos 
krypčių, kuriomis kovojama su visų formų 
priešiškumu čigonams, integraciją ir 
pripažinti diskriminaciją aplinkosaugos 
srityje kaip savitą priešiškumo čigonams 
apraišką; teisė kreiptis į teismą 
aplinkosaugos klausimais turi būti 
įtraukta kaip atskira sritis į programą po 
2020 m. ir turėtų būti šalinama įvairių 
formų diskriminacija aplinkosaugos 
srityje, pvz., priverstinio iškeldinimo iš 
užterštų teritorijų problema, sistemingas 
atsisakymas teikti su aplinkosauga 
susijusias paslaugas, taip pat su blogomis 
aplinkos sąlygomis susijęs pavojus 
sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares planuojant, 
rengiant ir įgyvendinant romų įtraukties 
priemones atsižvelgti į teritorinę nelygybę, 
segregaciją gyvenamosios vietos atžvilgiu 
ir visapusišką bei daugialypį požiūrį į 
sunkumus, nes teritorinis aspektas gali 
būti svarbus planuojant ir įgyvendinant 
socialinės įtraukties priemones;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares dėti 
daugiau pastangų užtikrinant prieigą prie 
saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių 
sąlygų bei įgyvendinant teisę į tinkamą 
gyvenimo lygį ir teisę į sveiką aplinką, 
ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausioms romų grupėms, pvz., 
vaikams, moterims ir pagyvenusiems 
žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. smerkia diskriminaciją nuomojant 
būstą ar kreipiantis dėl darbo ir primena 
valstybių narių įsipareigojimą pagal 
Rasinės lygybės direktyvą1e paskirti 
specializuotą instituciją, skatinančią 
vienodo požiūrio principo taikymą visiems 
asmenims nediskriminuojant jų dėl rasės 
ar etninės priklausomybės;
_________________
1e  2000 m. birželio 29 d. Tarybos 
direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios 
vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 13 straipsnis, OL L 180, 
2000 7 19, p. 22–26.

Or. en

Pakeitimas 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. smerkia diskriminaciją nuomojant 
būstą ar kreipiantis dėl darbo ir primena 
valstybių narių įsipareigojimą pagal 
Rasinės lygybės direktyvą 7a paskirti 
specializuotą instituciją, skatinančią 
vienodo požiūrio principo taikymą visiems 
asmenims nediskriminuojant jų dėl rasės 
ar etninės priklausomybės;
_________________
7a 2000 m. birželio 29 d. Tarybos 
direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios 
vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, 13 straipsnis, OL L 180, 
2000 7 19, p. 22–26.

Or. en

Pakeitimas 139
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares apsvarstyti 
politiką, kurią įgyvendinant būtų 
padedama elgetaujantiems žmonėms, 
įskaitant romų tautybės žmones, gauti 
įprastos kokybės darbą, ypač 
orientuojantis į jaunimą, kad jie galėtų 
baigti mokyklą;

Or. en

Pakeitimas 140
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová
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Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina valstybes nares spręsti 
būsto ir benamystės problemas plėtojant 
socialinio būsto fondą ir skatinant 
nediskriminacines galimybes gauti 
socialinį būstą;

Or. en

Pakeitimas 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina valstybes nares remti 
sėkmingus projektus, pvz., mikrokreditų 
teikimo romų šeimoms, siekiant pagerinti 
jų gyvenimo sąlygas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. pabrėžia perspektyvius iniciatyvų, 
paremtų principu „Pirmiausia – būstas“, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
benamystei ir apgyvendinimui 
segreguotose teritorijose ir kovoti su jais, 
metodus ir ragina valstybes nares 
apsvarstyti galimybę pereiti nuo paslaugų 
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teikimo modelio atsižvelgiant į socialinę 
padėtį prie paslaugų, kurias teikiant visų 
pirma užtikrinamas būstas, kartu teikiant 
paramą, apimančią užimtumo, švietimo, 
sveikatos priežiūros ir bendruomenės 
plėtros aspektus;

Or. en

Pakeitimas 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina ES pridėtinę 
vertę, gaunamą sukuriant glaudų ryšį tarp 
Europos semestro, Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų 2014–2020 m. jų 
programavimo laikotarpiu ir romų 
integracijos nacionalinių strategijų, ir 
primygtinai ragina valstybes nares viešai 
paskelbti, kokia šiam tikslui skirta dalis 
tenka jų nacionaliniuose biudžetuose;

Išbraukta.

Or. en

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

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina ES pridėtinę 
vertę, gaunamą sukuriant glaudų ryšį tarp 
Europos semestro, Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų 2014–2020 m. jų 
programavimo laikotarpiu ir romų 
integracijos nacionalinių strategijų, ir 
primygtinai ragina valstybes nares viešai 
paskelbti, kokia šiam tikslui skirta dalis 

8. mano, kad ES pridėtinei vertei kyla 
grėsmė, neatsižvelgiant į tai, kad yra ryšys 
tarp Europos semestro, Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų 2014–
2020 m. jų programavimo laikotarpiu ir 
romų integracijos nacionalinių strategijų, 
nes Europos struktūriniai ir investicijų 
fondai nepasiekia nepalankiausioje 
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tenka jų nacionaliniuose biudžetuose; padėtyje esančių asmenų, ypač romų; 
ragina Komisiją aktyviai bendrauti su 
romų bendruomenėmis įgyvendinant savo 
politiką ir programas; taip pat primygtinai 
ragina valstybes nares taip elgtis ir viešai 
paskelbti, kokia šiam tikslui skirta dalis 
tenka jų nacionaliniuose biudžetuose;

Or. en

Pakeitimas 145
Loucas Fourlas

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina ES pridėtinę vertę, 
gaunamą sukuriant glaudų ryšį tarp 
Europos semestro, Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų 2014–2020 m. jų 
programavimo laikotarpiu ir romų 
integracijos nacionalinių strategijų, ir 
primygtinai ragina valstybes nares viešai 
paskelbti, kokia šiam tikslui skirta dalis 
tenka jų nacionaliniuose biudžetuose;

8. palankiai vertina ES pridėtinę vertę, 
gaunamą sukuriant glaudų ryšį tarp 
Europos semestro, Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų 2014–2020 m. jų 
programavimo laikotarpiu ir romų 
integracijos nacionalinių strategijų, ir 
primygtinai ragina valstybes nares viešai 
paskelbti, kokia šiam tikslui skirta dalis 
tenka jų nacionaliniuose biudžetuose, taip 
pat paskelbti finansuojamų projektų 
sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 146
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina ES pridėtinę 
vertę, gaunamą sukuriant glaudų ryšį tarp 
Europos semestro, Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų 2014–2020 m. jų 
programavimo laikotarpiu ir romų 

8. ragina Europos Sąjungą ir 
valstybes nares toliau dėti pastangas 
derinant Europos semestrą, ESF+ ir visus 
ES fondus 2021–2027 m. laikotarpiu su 
romų integracijos nacionalinėmis 
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integracijos nacionalinių strategijų, ir 
primygtinai ragina valstybes nares viešai 
paskelbti, kokia šiam tikslui skirta dalis 
tenka jų nacionaliniuose biudžetuose;

strategijomis ir Europos socialinių teisių 
ramsčiu, ir primygtinai ragina valstybes 
nares viešai paskelbti, kokia šiam tikslui 
skirta dalis tenka jų nacionaliniuose 
biudžetuose;

Or. en

Pakeitimas 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pažymi, kad elgesio su romais 
klausimas patraukė politikų dėmesį 
Europos Sąjungoje tik po jų migracijos į 
Vakarų Europą ir kad šis migracijos 
srautas sustiprėjo po Bulgarijos ir 
Rumunijos įstojimo į ES; apgailestauja 
dėl to, kad dėl šios migracijos pagausėjo 
benamių gatvėse, agresyviai elgetaujama, 
o miestų pakraščiuose kuriasi „laikino“ 
apgyvendinimo stovyklavietės;

Or. en

Pakeitimas 148
Loucas Fourlas

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
dėl šių pokyčių būtų parengti konkretūs 

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
dėl šių pokyčių būtų parengti konkretūs 
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vietos romams naudingi projektai8. vietos romams naudingi projektai8, 
nepriklausomai nuo regiono kategorijos; 
ragina Komisiją stebėti, kaip 
įgyvendinamos strategijos, reguliariai 
rengiant susitikimus su valstybėmis 
narėmis, ir skelbti ataskaitas apie šios 
paskirties lėšų paskirstymą.

_________________ _________________
7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos matmens 
ateities po 2020 m. vertinimas“ (angl. 
Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future). Atviros visuomenės 
institutas, 2017 m. birželio mėn., p. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos matmens 
ateities po 2020 m. vertinimas“ (angl. 
Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future). Atviros visuomenės 
institutas, 2017 m. birželio mėn., p. 17.

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
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su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
dėl šių pokyčių būtų parengti konkretūs 
vietos romams naudingi projektai8.

su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
dėl šių pokyčių būtų parengti konkretūs 
vietos romams naudingi projektai8, ir 
išnagrinėti mažos lėšų įsisavinimo normos 
kai kuriose valstybėse narėse priežastis, 
taip pat atsižvelgiant į Europos Audito 
Rūmų rekomendacijas valstybėms narėms 
ir Komisijai, pateiktas jų Specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 14/20167a.

_________________ _________________
7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
7a Europos Audito Rūmai, „Romų 
integracijai skirtos ES politikos 
iniciatyvos ir finansinė parama: per 
pastarąjį dešimtmetį padaryta didelė 
pažanga, tačiau būtina dėti daugiau 
pastangų vietoje“, 2016 m.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos matmens 
ateities po 2020 m. vertinimas“ (angl. 
Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future). Atviros visuomenės 
institutas, 2017 m. birželio mėn., p. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos matmens 
ateities po 2020 m. vertinimas“ (angl. 
Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future). Atviros visuomenės 
institutas, 2017 m. birželio mėn., p. 17.

Or. en

Pakeitimas 150
Guido Reil, Mara Bizzotto
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Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; 
ragina valstybes nares ir Komisiją 
užtikrinti, kad dėl šių pokyčių būtų 
parengti konkretūs vietos romams 
naudingi projektai8.

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti;

_________________ _________________
7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos 
matmens ateities po 2020 m. vertinimas“ 
(angl. Assessing the European Dimension 
for the Post-2020 Future). Atviros 
visuomenės institutas, 2017 m. 
birželio mėn., p. 17.

Or. en

Pakeitimas 151
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
dėl šių pokyčių būtų parengti konkretūs 
vietos romams naudingi projektai8.

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina 
valstybes nares ir Komisiją įgyvendinti 
ilgalaikes, plataus masto ir plataus 
užmojo programas ir politikos kryptis tiek 
jų tikslo, tiek integracijos požiūriu8.

_________________ _________________
7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos matmens 
ateities po 2020 m. vertinimas“ (angl. 
Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future). Atviros visuomenės 
institutas, 2017 m. birželio mėn., p. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos matmens 
ateities po 2020 m. vertinimas“ (angl. 
Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future). Atviros visuomenės 
institutas, 2017 m. birželio mėn., p. 17.

Or. en

Pakeitimas 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
su romų integracija, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
dėl šių pokyčių būtų parengti konkretūs 
vietos romams naudingi projektai8.

9. pripažįsta, kad Bendrųjų nuostatų 
reglamente7 nustatytas specialus romų 
finansavimo prioritetas ir kad konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos, susijusiose 
su romų įtrauktimi, tapo reikalavimu 
skiriant lėšų šiai integracijai skatinti; ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
dėl šių pokyčių būtų parengti konkretūs 
vietos romams naudingi projektai8.

_________________ _________________
7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

7 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, IX 
priedo dėl ex ante sąlygų, I dalies 
„Teminės ex ante sąlygos“, 9.2 investicijų 
prioritetas, OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos matmens 
ateities po 2020 m. vertinimas“ (angl. 
Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future). Atviros visuomenės 
institutas, 2017 m. birželio mėn., p. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, „ES romų 
strategijų plano peržiūra: Europos matmens 
ateities po 2020 m. vertinimas“ (angl. 
Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future). Atviros visuomenės 
institutas, 2017 m. birželio mėn., p. 17.

Or. en

Pakeitimas 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina valstybes nares plėtoti 
mentorystės programas, aukštąjį mokslą, 
lyderių akademijas ir skatinti jaunų 
lyderių, kaip integracijos veikėjų, vietos 
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emancipaciją, taip pat visuomenines romų 
NVO, o ne romams palankias tarptautines 
NVO; primygtinai ragina sukurti 
veiksmingą ES lėšų stebėsenos sistemą; 
primena, kad reikia ne tik aiškių 
segregacijos panaikinimo kriterijų ir 
geografinei segregacijai skirtų sprendimų, 
bet ir pabrėžia, kad esminiai pokyčiai 
pirmiausia turėtų įsigalioti ir viešojo 
švietimo srityje; be to, primygtinai 
reikalauja, kad, siekiant didesnio 
solidarumo, būtų pakoreguotos 
nacionalinės mokymo programos; 
pabrėžia, kad struktūriniai pokyčiai, pvz., 
amžiaus sumažinimas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose, yra labai svarbūs ir 
kad, siekiant išvengti mokinių 
segregacijos pradinėse mokyklose, reikėtų 
kurti modernias integruotas vietos 
mokyklas ir skirti joms papildomų 
išteklių, kad jos taptų pavyzdinėmis 
mokyklomis; pabrėžia, kad reikia 
tinkamos infrastruktūros, kad šios 
institucijos būtų pasiekiamos visiems 
besimokantiems, įskaitant ir ne romų 
tautybės mokinius; atkreipia dėmesį į tai, 
kad įtraukdamos kokybišką dualinį 
profesinį mokymą ir skatindamos romų 
tautybės mokinių profesinės karjeros 
plėtrą, įmonės gautų kokybišką darbo 
jėgą;

Or. en

Pakeitimas 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad yra svarbūs 
priešingų prognozių poveikio vertinimo 
metodai, siekiant sumažinti atotrūkį tarp 
politinių programų ir jų įgyvendinimo 
vietoje; primena, kad 2016 m. Europos 
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Audito Rūmai padarė išvadą, kad visos 
aplankytos valstybės, stebėdamos ir 
vertindamos nacionalinių romų 
integracijos strategijų įgyvendinimo 
pažangą, susidūrė su dideliais 
sunkumais1f; primena, kad esminis 
apribojimas vykdant kai kuriuos 
intervencinius veiksmus yra atotrūkis tarp 
esamos struktūros užmojų ir galimybių 
pasiekti rezultatų, nes trūksta duomenimis 
pagrįsto planavimo, nepakanka biudžeto 
lėšų ir iškyla naujų nenumatytų poreikių;
_________________
1f Europos Audito Rūmai, Specialioji 
ataskaita „Romų integracijai skirtos ES 
politikos iniciatyvos ir finansinė parama: 
per pastarąjį dešimtmetį padaryta didelė 
pažanga, tačiau būtina dėti daugiau 
pastangų vietoje“, 2016 m., p. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_EN.pdf.

Or. en

Pakeitimas 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. apgailestauja dėl to, kad yra 
silpnas ryšys tarp turimų finansavimo 
priemonių ir strateginių planų bei tikslų, 
susijusių su romų socialine bei 
ekonomine plėtra ir integracija; ragina 
valstybes nares įgyvendinti veiksmingus 
stebėsenos ir priežiūros mechanizmus 
siekiant užtikrinti, kad skirtos lėšos būtų 
tinkamai išleistos ir nebūtų netinkamai 
panaudotos;

Or. en



AM\1206434LT.docx 91/95 PE652.565v01-00

LT

Pakeitimas 156
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina valstybes nares sustiprinti 
savo nacionalinių lygybės institucijų 
nepriklausomumą, išteklius, įgaliojimus ir 
funkcijas siekiant kovoti su romų 
diskriminacija, įskaitant institucinę 
diskriminaciją, įgyvendinant Europos 
Komisijos rekomendaciją dėl lygybės 
įstaigoms taikomų standartų;

Or. en

Pakeitimas 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. mano, kad integravimas vis dar 
yra svarbus, nes vien tik tikslingos 
priemonės negali būti pakankamai 
veiksmingos, todėl skatina toliau įtraukti 
romų integracijos aspektus į ES ir 
nacionalines politikos priemones;

Or. en

Pakeitimas 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pripažįsta, kad intervencinių 
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veiksmų perkėlimas iš vienos šalies į kitą 
nėra mechaninis procesas; nors tikslai, 
darbo metodai ir priemonės gali būti 
perkeliami, strategijas ir procesus reikia 
pritaikyti prie vietos aplinkos, ir šios 
sąlygos gali būti susijusios su 
instituciniais gebėjimais, įvairių dalyvių 
parama ar vietinėmis aplinkybėmis; todėl 
ragina valstybes nares ir Komisiją 
tinkamai naudoti priešingų prognozių 
poveikio vertinimo metodus ir palyginti 
bei paaiškinti skirtingose valstybėse 
narėse pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įvertinti COVID-19 pandemijos 
padarinius romų bendruomenių padėčiai 
ir imtis veiksmingų priemonių pasitelkiant 
ES fondus, kad būtų galima išspręsti 
nustatytus uždavinius, nes naujoji 
pagrindų strategija turėtų atitikti esamą 
padėtį, kad būtų galima užkirsti kelią 
didėjančiam skurdui ir bendruomenių 
atskirčiai;

Or. en

Pakeitimas 160
Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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9b. ragina Europos Sąjungą ir 
valstybes nares stiprinti duomenų rinkimą 
ir mokslinius tyrimus, kad būtų galima 
geriau nustatyti ir suvokti tarpsektorinę 
diskriminaciją; ragina Europos Komisiją 
stebėti daugialypius skurdo ir socialinės 
atskirties aspektus romų bendruomenėse 
naudojant bendrą AROPE rodiklį 
Eurostato duomenyse;

Or. en

Pakeitimas 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. apgailestauja dėl to, kad yra 
silpnas ryšys tarp turimų finansavimo 
priemonių ir strateginių planų bei tikslų, 
susijusių su romų socialine bei 
ekonomine plėtra ir integracija; primena, 
jog mažai tikėtina, kad vienkartiniai, 
trumpalaikiai, vienašaliai intervenciniai 
veiksmai bus sėkmingi, ypač kai poreikiai 
yra daugialypiai ir reikalauja integruotų 
intervencinių veiksmų; ragina valstybes 
nares įgyvendinti veiksmingesnius 
stebėsenos ir priežiūros mechanizmus, 
geriau įvertinant konkrečius romams 
taikomus kriterijus, kad romų tautybės 
asmenims aiškiai būtų skiriama dėmesio, 
tačiau šis dėmesys nebūtų išskirtinis1g, 
siekiant užtikrinti, kad skirtos lėšos būtų 
tinkamai išleistos ir nebūtų netinkamai 
panaudotos; pabrėžia, kad stebėsena yra 
ypač svarbi siekiant numatyti ir 
sušvelninti bet kokią galimą sėkmingo 
intervencinių veiksmų įgyvendinimo 
riziką ir kad turėtų būti toliau remiamos 
įrodymais pagrįstos politikos iniciatyvos 
bei veiksmingesnis tikslų nustatymas ir 
išteklių paskirstymas;
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_________________
1g Europos Audito Rūmai, Specialioji 
ataskaita „Romų integracijai skirtos ES 
politikos iniciatyvos ir finansinė parama: 
per pastarąjį dešimtmetį padaryta didelė 
pažanga, tačiau būtina dėti daugiau 
pastangų vietoje“, 2016 m., p. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_EN.pdf.

Or. en

Pakeitimas 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9d. primena, jog Europos Audito 
Rūmai 2016 m. padarė išvadą, kad ESIF 
lėšos valstybėms narėms buvo 
paskirstomos pagal rodiklius, kurie nėra 
konkrečiai susiję su romų tautybės 
gyventojais, pvz., pagal bendrą gyventojų 
skaičių, nedarbo lygį ar BVP, ir išreiškė 
nuomonę, kad šie rodikliai nėra 
tinkamiausi norint nustatyti, koks ES 
finansavimas turėtų būti skirtas romų 
integracijai kiekvienoje valstybėje 
narėje1h;
_________________
1h Europos Audito Rūmai, Specialioji 
ataskaita „Romų integracijai skirtos ES 
politikos iniciatyvos ir finansinė parama: 
per pastarąjį dešimtmetį padaryta didelė 
pažanga, tačiau būtina dėti daugiau 
pastangų vietoje“, 2016 m., p. 42 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_EN.pdf. 

Or. en
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Pakeitimas 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9e. pabrėžia, kad koronaviruso 
protrūkio padarinius visoje ES jaučia 
labiausiai nepasiturintys asmenys, 
įskaitant romų bendruomenes; 
apgailestauja dėl to, kad romų 
bendruomenės toliau diskriminuojamos ir 
marginalizuojamos dėl koronaviruso 
pandemijos; apgailestauja dėl to, kad 
koronaviruso protrūkis gali lemti lėšų 
sumažinimą kitoje 2021–2027 m. DFP, 
darant neigiamą poveikį PVO, kurios 
remia romų bendruomenes, ir taip 
neigiamai paveikti romų bendruomenių 
informavimą;

Or. en

Pakeitimas 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nuomonės projektas
9 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9f. ragina Komisiją kurti 
novatoriškus, į poveikį orientuotus ir 
duomenimis pagrįstus metodus kaip 
tiesioginį indėlį į naujos kartos programas 
(2021–2027 m. ES programą „InvestEU“ 
ir ESF+ programavimą) ir strategijas 
(ypač ES romų lygybės ir įtraukties 
strategiją po 2020 m.).

Or. en


