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Poprawka 1
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), który stanowi, że 
przy określaniu i realizacji swej polityki i 
swych działań Unia bierze pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, z 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego;

Or. en

Poprawka 2
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw -A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że przyjęcie 
Europejskiego filaru praw socjalnych ma 
zasadnicze znaczenie dla wzmacniania 
praw socjalnych osób należących do 
marginalizowanych grup społecznych, 
takich jak osoby pochodzenia romskiego;

Or. en

Poprawka 3
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw -A b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

-Ab. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
stworzenia wzmocnionych europejskich 
ram strategicznych na rzecz 
równouprawnienia ludności romskiej, 
sprawiedliwości społecznej i gospodarczej 
oraz zwalczania antycyganizmu na lata po 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 4
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw -A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ac. mając na uwadze, że 
nieakceptowalnie wysoki odsetek ludności 
romskiej żyje w zagrożeniu ubóstwem 
(średnio 80 % w 2016 r.)1a;
_________________
1a Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA), Drugie badanie Unii 
Europejskiej na temat mniejszości i 
dyskryminacji: Romowie z 2016 r.

Or. en

Poprawka 5
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 43 % Romów 
wykonuje odpłatną pracę1; mając na 

A. mając na uwadze, że tylko 43 % 
Romów (56 % mężczyzn i 29 % kobiet) 
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uwadze, że 63 % młodych Romów (w 
wieku 16–24 lat) nie kształci się, nie 
pracuje ani nie szkoli2; mając na uwadze, 
że odnotowano pogorszenie się sytuacji, 
jeśli chodzi o odsetek Romów, którzy nie 
kształcą się, nie pracują ani nie szkolą – 
był on w 2016 r. wyższy niż w 2011 r.3;

wykonuje odpłatną pracę1; mając na 
uwadze, że Romowie stają w obliczu 
konieczności pracy w wyższym wymiarze, 
niepewności zatrudnienia, wysokiej stopy 
bezrobocia i braku sieci zatrudnienia oraz 
cierpią z powodu dyskryminacji w 
obszarze zatrudnienia; mając na uwadze, 
że 63 % młodych Romów (w wieku 16–24 
lat) nie kształci się, nie pracuje ani nie 
szkoli się,2 a w przypadku młodych 
romskich kobiet odsetek ten wynosi 72 % 
1b; mając na uwadze, że odnotowano 
pogorszenie się sytuacji, jeśli chodzi o 
odsetek Romów, którzy nie kształcą się, 
nie pracują ani nie szkolą się – był on w 
2016 r. wyższy niż w 2011 r. 3;

_________________ _________________
1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.; Agencja Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), 
Drugie badanie Unii Europejskiej na 
temat mniejszości i dyskryminacji – 
Kobiety romskie w dziewięciu państwach 
członkowskich UE z 2019 r.
1b Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA), Drugie badanie Unii 
Europejskiej na temat mniejszości i 
dyskryminacji – Kobiety romskie w 
dziewięciu państwach członkowskich UE 
z 2019 r.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

Or. en
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Poprawka 6
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 43 % Romów 
wykonuje odpłatną pracę1; mając na 
uwadze, że 63 % młodych Romów (w 
wieku 16–24 lat) nie kształci się, nie 
pracuje ani nie szkoli2; mając na uwadze, 
że odnotowano pogorszenie się sytuacji, 
jeśli chodzi o odsetek Romów, którzy nie 
kształcą się, nie pracują ani nie szkolą – 
był on w 2016 r. wyższy niż w 2011 r.3;

A. mając na uwadze, że 43 % Romów 
wykonuje odpłatną pracę1; mając na 
uwadze, że 63 % młodych Romów (w 
wieku 16–24 lat) nie kształci się, nie 
pracuje ani nie szkoli się2; mając na 
uwadze, że odnotowano pogorszenie się 
sytuacji, jeśli chodzi o odsetek Romów, 
którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie 
szkolą się – był on w 2016 r. wyższy niż w 
2011 r.3; mając na uwadze szczególne 
znaczenie wskaźnika przedwczesnego 
kończenia edukacji szkolnej przez 
Romów; mając na uwadze, że znaczny 
odsetek kobiet romskich żyje w bardzo 
niepewnej sytuacji; mając na uwadze 
jeszcze większe trudności, z którymi 
borykają się Romowie ze względu na 
pandemię COVID-19;

_________________ _________________
1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 43 % Romów 
wykonuje odpłatną pracę1; mając na 
uwadze, że 63 % młodych Romów (w 
wieku 16–24 lat) nie kształci się, nie 
pracuje ani nie szkoli2; mając na uwadze, 
że odnotowano pogorszenie się sytuacji, 
jeśli chodzi o odsetek Romów, którzy nie 
kształcą się, nie pracują ani nie szkolą – 
był on w 2016 r. wyższy niż w 2011 r.3;

A. mając na uwadze, że Romowie są 
największą mniejszością etniczną w 
Europie, a w UE żyje około 6 mln 
Romów; mając na uwadze, że około 80 % 
ludności romskiej żyje poniżej krajowego 
progu zagrożenia ubóstwem; mając na 
uwadze, że 43 % Romów wykonuje 
odpłatną pracę1; mając na uwadze, że 63 % 
młodych Romów (w wieku 16–24 lat) nie 
kształci się, nie pracuje ani nie szkoli się2; 
mając na uwadze, że odnotowano 
pogorszenie się sytuacji, jeśli chodzi o 
odsetek Romów, którzy nie kształcą się, 
nie pracują ani nie szkolą się – był on w 
2016 r. wyższy niż w 2011 r. 3;

_________________ _________________
1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A
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Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 43 % Romów 
wykonuje odpłatną pracę1; mając na 
uwadze, że 63 % młodych Romów (w 
wieku 16–24 lat) nie kształci się, nie 
pracuje ani nie szkoli2; mając na uwadze, 
że odnotowano pogorszenie się sytuacji, 
jeśli chodzi o odsetek Romów, którzy nie 
kształcą się, nie pracują ani nie szkolą – 
był on w 2016 r. wyższy niż w 2011 r.3;

A. mając na uwadze, że 43 % Romów 
wykonuje odpłatną pracę1; mając na 
uwadze, że 50% ludności romskiej w 
wieku od 6 do 24 lat nie uczęszcza do 
szkoły, a 63 % młodych Romów (w wieku 
16–24 lat) nie kształci się, nie pracuje ani 
nie szkoli się2; mając na uwadze, że 
odnotowano pogorszenie się sytuacji, jeśli 
chodzi o odsetek Romów, którzy nie 
kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się – 
był on w 2016 r. wyższy niż w 2011 r. 3;

_________________ _________________
1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

Or. en

Poprawka 9
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 43 % Romów 
wykonuje odpłatną pracę1; mając na 
uwadze, że 63 % młodych Romów (w 
wieku 16–24 lat) nie kształci się, nie 
pracuje ani nie szkoli2; mając na uwadze, 

A. mając na uwadze, że 43 % Romów 
wykonuje odpłatną pracę1; mając na 
uwadze, że 63 % młodych Romów (w 
wieku 16–24 lat) nie kształci się, nie 
pracuje ani nie szkoli się2; mając na 
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że odnotowano pogorszenie się sytuacji, 
jeśli chodzi o odsetek Romów, którzy nie 
kształcą się, nie pracują ani nie szkolą – 
był on w 2016 r. wyższy niż w 2011 r.3;

uwadze, że odnotowano pogorszenie się 
sytuacji, jeśli chodzi o odsetek Romów, 
którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie 
szkolą się – był on w 2016 r. wyższy niż w 
2011 r. 3; mając na uwadze, że znacząca 
liczba romskich dziewcząt jest zachęcana 
lub zmuszana do wczesnego 
zamążpójścia;

_________________ _________________
1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

1 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 3.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Sprawozdanie z wdrażania krajowych 
strategii integracji Romów – 2019 r., 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

3 Roma inclusion measures reported under 
the EU framework for NRIS [Środki 
integracji Romów zgłoszone w unijnych 
ramach dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów], SWD(2019) 320 final, 
CZĘŚĆ 1/2, s. 18.

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że obowiązujące 
unijne ramy dotyczące krajowych strategii 
integracji Romów do 2020 r. zasadniczo 
uznają ludność romską w UE za jednolitą 
grupę, wykazują się niewielką 
wrażliwością na kontekst lokalny i mają 
ograniczone możliwości, by zająć się 
różnorodnością etniczną i społeczno-
gospodarczą ludności romskiej, jak 
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również wielorakimi problemami 
związanymi z tożsamością i 
dyskryminacją1a;
_________________
1a Expert reports building on forward-
looking aspects of the evaluation of the 
EU Framework for National Roma 
Integration Strategies, Considering the 
Diversity of the Roma population in a 
post-2020 EU-initiative for Roma equality 
and inclusion [Sprawozdania ekspertów 
opierające się na perspektywicznych 
aspektach oceny unijnych ram 
dotyczących krajowych strategii integracji 
Romów pt. Uwzględnianie różnorodności 
ludności romskiej w przewidzianej na lata 
po 2020 r. inicjatywie UE na rzecz 
równości i integracji Romów], styczeń 
2020 r.

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Romowie 
borykają się z ogromnymi trudnościami w 
poszukiwaniu pracy, ponieważ nie 
spełniają wymogów pracodawców, gdyż 
często mają ograniczone możliwości 
rozwijania swych umiejętności i 
kompetencji;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci oraz sytuacja 
romskich dzieci i romskiej młodzieży to 
dwa kluczowe obszary, w których należy 
działać na rzecz integracji i włączenia 
społecznego ludności romskiej, a państwa 
członkowskie i Unia Europejska zajmują 
się nimi w niedostateczny sposób2a;
_________________
2a Expert reports building on forward-
looking aspects of the evaluation of the 
EU Framework for National Roma 
Integration Strategies, Considering the 
Diversity of the Roma population in a 
post-2020 EU-initiative for Roma equality 
and inclusion [Sprawozdania ekspertów 
opierające się na perspektywicznych 
aspektach oceny unijnych ram 
dotyczących krajowych strategii integracji 
Romów pt. Uwzględnianie różnorodności 
ludności romskiej w przewidzianej na lata 
po 2020,. 2020 r. inicjatywie UE na rzecz 
równości i integracji Romów], styczeń 
2020 r.

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że utrzymujący 
się brak równości społeczno-gospodarczej 
i w dziedzinie ochrony zdrowia oraz formy 
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wielopłaszczyznowej dyskryminacji, w tym 
antycyganizm i dyskryminacja ze względu 
na wiek, sprawiają, że ludność romska 
w jesieni życia staje się szczególnie 
podatną na zagrożenia grupą;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że zwalczanie 
systematycznej dyskryminacji ludności 
romskiej, w tym w dziedzinach 
priorytetowych, czyli oświacie, dostępie do 
opieki medycznej i mieszkalnictwie oraz 
zasadnicza poprawa statusu społeczno-
ekonomicznego tej ludności opierają się 
na wzroście kapitału społecznego i 
kulturalnego na obszarach, na których 
żyją społeczności romskie, jak również na 
długofalowym, uwzględniającym wiele 
podmiotów podejściu do integracji 
Romów, przy ich aktywnym udziale na 
wszystkich etapach;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka



AM\1206434PL.docx 13/105 PE652.565v01-00

PL

Ae. mając na uwadze, że dane 
gromadzone w odniesieniu do 
równouprawnienia to wszelkiego rodzaju 
dane segregowane, z których korzysta się 
podczas oceny porównawczej 
konkurencyjności konkretnych grup 
zagrożonych dyskryminacją, by stworzyć 
publiczne strategie polityczne 
przyczyniające się do promowania 
równouprawnienia oraz by ocenić ich 
wdrożenie, w oparciu o materiał 
dowodowy, a nie tylko przypuszczenia; 
mając na uwadze, że gromadzenie takich 
danych (czyli danych ujawniających 
pochodzenie etniczne czy wyznanie) 
wymaga wyraźnej zgody osoby, której 
dane te dotyczą i często budzi 
kontrowersje; mając na uwadze wyraźny 
zakaz profilowania rasowego czy 
etnicznego, w przypadku którego – bez 
wcześniejszej zgody – dana grupa ludzi 
jest identyfikowana w oparciu o jej 
postrzeganie przez osoby trzecie lub 
uogólnienia ze względu na rasę, 
pochodzenie etniczne, wyznanie lub 
narodowość;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że dostępne 
dane i badania wskazują na znacznie 
wyższy odsetek bezrobocia i znacznie 
niższy poziom przychodów wśród ludności 
romskiej w porównaniu z większością 
populacji czy innymi etnicznymi grupami 
mniejszościowymi w trudnej sytuacji; 
mając na uwadze, że Romowie stają przed 
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podobnymi barierami co inne mniejszości 
etniczne, przy czym nasilenie tych barier 
jest znacznie większe z uwagi na 
mechanizm błędnego koła: niskie 
wykształcenie, niskie kwalifikacje i 
wykluczenie z rynku pracy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ag. mając na uwadze, że osoby 
należące do mniejszości są nadal 
dyskryminowane, gdy ubiegają się o 
pracę, a nawet gdy już ją wykonują, są 
nadal gorzej traktowane; mając na 
uwadze jedynie niektóre przejawy 
dyskryminacji, a mianowicie niższe 
uposażenie, brak perspektyw zawodowych, 
niepewne i trudne warunki pracy, brak 
możliwości awansu lub otrzymania dobrej 
pracy, nękanie i bezprawne zwolnienia; 
mając na uwadze, że w przypadku 
mniejszości etnicznych gorszy dostęp do 
praw pracowniczych i ochrony jest 
bardziej prawdopodobny; mając na 
uwadze, że pochodzenie etniczne wydaje 
się mieć również znaczenie w przypadku 
nękania w miejscu pracy i jest 
podstawową przeszkodą w rozwoju kariery 
zawodowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ah. mając na uwadze, że według 
ustaleń Badania Unii Europejskiej na 
temat mniejszości i dyskryminacji (EU-
MIDIS II)3a tylko jeden na czterech 
Romów w wieku 16 lat lub powyżej 
podawał w momencie przeprowadzania 
badania „zatrudnienie” lub 
„samozatrudnienie” jako główną 
działalność oraz że ankiety wśród 
romskich kobiet wskazują na znacznie 
niższy wskaźnik zatrudnienia w 
porównaniu z mężczyznami – 16 % wobec 
34 %; mając na uwadze, że ogólnie rzecz 
ujmując, badanie wykazało, iż odsetek 
ludności romskiej w wieku od 20 do 64 lat, 
który wykonuje odpłatną pracę, wynosi 
43 %, czyli znacznie poniżej średniej UE, 
wynoszącej 70 % w 2015 r; mając na 
uwadze, że położenie młodych ludzi jest 
znacząco gorsze: w czasie 
przeprowadzania badania średnio 63 % 
Romów w wieku od 16 do 24 nie 
pracowało, nie kształciło się ani nie 
szkoliło się w porównaniu ze średnią UE, 
która wynosi 12% dla tej samej grupy 
wiekowej; mając na uwadze, że dla tej 
grupy wiekowej badanie wykazało także 
znaczące różnice między płciami, gdyż 72 
% młodych Romek nie pracowało, nie 
kształciło się ani nie szkoliło się w 
porównaniu z 55 % młodych Romów, co 
stanowi ogromną rozbieżność w stosunku 
do ogółu społeczeństwa;
_________________
3a Komisja Europejska, EU-MIDIS II: 
Drugie badanie Unii Europejskiej na 
temat mniejszości i dyskryminacji z 
października 2018 r.

Or. en
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Poprawka 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
romskich gospodarstw domowych nie ma 
wody bieżącej, niewiele ponad połowa ma 
toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % 
Romów mieszka w przeludnionych 
lokalach4;

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
romskich gospodarstw domowych nie ma 
wody bieżącej, niewiele ponad połowa ma 
toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % 
Romów mieszka w przeludnionych 
lokalach4; mając na uwadze, że większość 
społeczności romskich, w szczególności w 
Środkowej i Wschodniej Europie, żyje w 
odizolowanych osadach, borykając się 
z segregacją przestrzenną, i że wiele z tych 
społeczności jest nieproporcjonalnie 
narażonych na skutki degradacji 
środowiska naturalnego i zanieczyszczeń, 
pochodzących z wysypisk i składowisk, 
miejsc skażonych lub „brudnego” 
przemysłu4a;

_________________ _________________
4 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.

4 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.
4a Europejskie Biuro Ochrony 
Środowiska, Pushed to the wastelands. 
Environmental racism against Roma 
communities in Central and Eastern 
Europe [Zepchnięci na wysypiska. 
Środowiskowy rasizm wobec społeczności 
romskich w Środkowej i Wschodniej 
Europie] z 2020 r., s. 6

Or. en

Poprawka 20
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas
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Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
romskich gospodarstw domowych nie ma 
wody bieżącej, niewiele ponad połowa ma 
toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % 
Romów mieszka w przeludnionych 
lokalach4;

B. mając na uwadze, że społeczności 
romskie są szczególnie narażone, często 
mieszkają w slumsach, żyją w 
podrzędnych warunkach i są wykluczane 
ze społeczeństwa; mając na uwadze, że 
jedna trzecia romskich gospodarstw 
domowych nie ma wody bieżącej, niewiele 
ponad połowa ma toaletę wewnętrzną lub 
prysznic, a 78 % Romów mieszka w 
przeludnionych lokalach4;

_________________ _________________
4 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.

4 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
romskich gospodarstw domowych nie ma 
wody bieżącej, niewiele ponad połowa ma 
toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % 
Romów mieszka w przeludnionych 
lokalach4;

B. mając na uwadze, że Romowie 
rodzą się w rodzinach od pokoleń 
dotkniętych ogromnym ubóstwem; jedna 
trzecia romskich gospodarstw domowych 
nie ma wody bieżącej, niewiele ponad 
połowa ma toaletę wewnętrzną lub 
prysznic, a 78 % Romów mieszka w 
przeludnionych lokalach4;

_________________ _________________
4 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 

4 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
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główne wnioski], s. 6. główne wnioski], s. 6.

Or. en

Poprawka 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
romskich gospodarstw domowych nie ma 
wody bieżącej, niewiele ponad połowa ma 
toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % 
Romów mieszka w przeludnionych 
lokalach4;

B. mając na uwadze, że jedna trzecia 
romskich gospodarstw domowych nie ma 
wody bieżącej, niewiele ponad połowa ma 
toaletę wewnętrzną lub prysznic, a 78 % 
Romów mieszkało w przeludnionych 
lokalach w 2016 r.4;

_________________ _________________
4 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.

4 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że według 
ustaleń Badania Unii Europejskiej na 
temat mniejszości i dyskryminacji (EU-
MIDIS II)4a 80 % ludności romskiej żyje 
poniżej krajowego progu zagrożenia 
ubóstwem; jeden na 10 Romów mieszka 
bez elektryczności; a co czwarty Rom 
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(27 %) oraz co trzecie romskie dziecko 
(30 %) żyje w gospodarstwie domowym, 
które co najmniej raz w ubiegłym 
miesiącu doświadczyło głodu;
_________________
4a Komisja Europejska, EU-MIDIS II: 
Drugie badanie Unii Europejskiej na 
temat mniejszości i dyskryminacji z 
października 2018 r.

Or. en

Poprawka 24
Romeo Franz

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. podkreśla, że osady romskie są 
często zlokalizowane na obszarach w 
bardzo negatywny sposób wpływających 
na środowisko naturalne;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że 43 % Romów 
jest dyskryminowanych przy próbach 
nabycia lub wynajęcia lokalu mieszkalnego 
i nie zna wystarczająco swoich praw 
dotyczących równości5;

C. mając na uwadze, że segregacja 
przestrzenna pozostaje jednym z 
kluczowych wyzwań w dziedzinie 
mieszkalnictwa; mając na uwadze, że w 
ramach wsparcia publicznego i 
niezbędnych przepisów należy utrzymać 
znaczące postępy dokonane w obszarze 
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lokali socjalnych5a; mając na uwadze, że 
43 % Romów jest dyskryminowanych przy 
próbach nabycia lub wynajęcia lokalu 
mieszkalnego i nie zna wystarczająco 
swoich praw dotyczących równości5;

_________________ _________________
5 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.

5 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.
5a Komisja Europejska, Sprawozdanie z 
wdrażania krajowych strategii integracji 
Romów z 2019 r., s. 8-9

Or. en

Poprawka 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że 43 % Romów 
jest dyskryminowanych przy próbach 
nabycia lub wynajęcia lokalu mieszkalnego 
i nie zna wystarczająco swoich praw 
dotyczących równości5;

C. mając na uwadze, że 43 % Romów 
jest dyskryminowanych przy próbach 
nabycia lub wynajęcia lokalu mieszkalnego 
i nie zna wystarczająco swoich praw 
dotyczących równości5; mając na uwadze, 
że dostępne dane i wskaźniki wyników z 
wiarygodnych badań przeprowadzonych w 
dziewięciu państw członkowskich UE 
sugerują, że sytuacja mieszkaniowa w 
latach 2011-2016 pozostaje bez zmian, 
przy jedynie nieznacznej poprawie w 
dostępie do wody i podstawowych 
udogodnień w niektórych krajach;

_________________ _________________
5 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.

5 Komisja Europejska, 2019 Report on 
National Roma Integration Strategies: Key 
Conclusions [Sprawozdanie w sprawie 
krajowych strategii integracji Romów – 
główne wnioski], s. 6.
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Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że ludność 
romska jest jedną z grup najbardziej 
narażonych na skutki pandemii COVID-
19; mając na uwadze ryzyko, że 
gospodarcze i społeczne konsekwencje 
kryzysu zdrowia publicznego uderzą 
najbardziej w ludność romską i pogłębią 
bieżące nierówności w priorytetowych 
obszarach integracji Romów; mając na 
uwadze, że antycyganizm obecny również 
w formie wiktymizacji Romów i etnicyzacji 
kryzysu koronawirusa6a;
_________________
6a Komisja Europejska, Overview of the 
impact of coronavirus measures on the 
marginalised Roma communities in the 
EU [Przegląd wpływu środków 
związanych z pandemią koronawirusa na 
zmarginalizowane społeczności romskie w 
UE], maj 2020 r., s. 1.

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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Ca. mając na uwadze, że warunki życia 
Romów, ich poziom wykształcenia i stan 
zdrowia determinują ich sytuację 
społeczną oraz sytuację na rynku pracy i 
często służą za pretekst wyjaśniający ich 
wykluczenie społeczne oraz rasizm wobec 
nich, a także mając na uwadze, że 
wszystko to utrudnia wydostanie się 
z błędnego koła ubóstwa i uniemożliwia 
korzystanie z najbardziej podstawowych 
praw człowieka i obywatela;

Or. en

Poprawka 29
Romeo Franz

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. podkreśla, że brak dokumentów 
osobistych, takich jak akty urodzenia i 
dokumenty tożsamości często 
uniemożliwia Romom nabycie lub 
wynajęcie mieszkania i dostęp do usług 
podstawowej pomocy państwa; mając na 
uwadze, że brakujące dokumenty 
potwierdzające własność są barierą 
korzystania z usług użyteczności 
publicznej, takich jak ogrzewanie czy 
wodociągi;

Or. en

Poprawka 30
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że należy zadbać 
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o równouprawnienie kobiet i mężczyzn i 
krzewić je we wszystkich obszarach, w tym 
w ramach udziału w rynku pracy, w 
warunkach zatrudnienia, płacach, 
kwalifikacjach i szkoleniach, awansie 
zawodowym i zmianie ścieżki kariery;

Or. en

Poprawka 31
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że ludzie 
różnego pochodzenia etnicznego, w tym 
pochodzenia romskiego, uciekają się do 
żebractwa; mając na uwadze, że 
żebractwo ogranicza integrację, kładzie 
się cieniem na systemie zabezpieczeń 
społecznych i uniemożliwia młodym 
ludziom ukończenie nauki;

Or. en

Poprawka 32
Jordi Cañas

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że romskie 
kobiety i dziewczęta znajdują się w 
sytuacji szczególnego narażenie z uwagi 
na dyskryminację krzyżową, która 
prowadzi do wysokiego odsetka 
niepowodzeń w szkole i wysokiej stopy 
bezrobocia;

Or. en
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Poprawka 33
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że 
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 
transportowa, brak publicznych organów 
administracyjnych i usług, w 
szczególności wysokiej jakości placówek 
oświatowych i zakładów opieki zdrowotnej 
pogłębiają różnice regionalne i 
przyczyniają się do gettoizacji;

Or. en

Poprawka 34
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że Romowie, a w 
szczególności kobiety doświadczają 
skutków pandemii COVID-19 w 
nieproporcjonalny sposób w odniesieniu 
do dostępu do pomocy, towarów i usług 
oraz ich dostarczania i świadczenia;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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Cc. mając na uwadze, że Romowie są 
znacznie bardziej narażeni na ryzyko 
zakażenia się COVID-19, a negatywne 
konsekwencje pandemii COVID-19 są dla 
nich szczególnie dotkliwe w odniesieniu 
do dostępu do opieki medycznej, oświaty, 
pomocy socjalnej, w tym zasiłków dla 
bezrobotnych czy wszelkich innych 
środków, których celem jest łagodzenie 
skutków koronawirusa;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo dobrobytu 
gospodarczego w UE i pomimo unijnych 
ram dotyczących krajowych strategii 
integracji Romów oraz środków 
wprowadzonych w ramach funduszy 
spójności w ostatnim dziesięcioleciu 
obserwuje się stagnację w ogólnej sytuacji 
Romów w UE; postępy w dziedzinie 
mieszkalnictwa, zatrudnienia, edukacji i 
opieki zdrowotnej są naprawdę niewielkie, 
a sytuacja w niektórych obszarach ulegała 
nawet pogorszeniu często ze względu na 
brak woli politycznej; dlatego wzywa 
Komisję, by stała się dobrym przykładem i 
jako pierwsza wprowadziła „politykę 
uwzględniania kwestii romskich w 
głównym nurcie działań politycznych”, co 
przyczyni się do uwzględniania aspektów 
romskich na wszystkich szczeblach i na 
każdym etapie przyjmowania i realizacji 
strategii politycznych, programów i 
projektów, a w szczególności planu 
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odbudowy, nowych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021-2027, 
Europejskiego Zielonego Ładu, nowej 
wspólnej polityki rolnej, Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
nowego europejskiego programu na rzecz 
umiejętności, europejskiej strategii 
cyfrowej i strategii MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy; wzywa 
Komisję do ogólnego przeciwdziałania 
dyskryminacji w ramach strategii 
politycznych UE oraz do ułatwiania 
działań odwrotnych wobec dyskryminacji; 
wzywa również państwa członkowskie do 
pójścia tą drogą i przyjęcia rozwiązań 
politycznych, które pomogą w aktywnej 
integracji Romów w naszych 
społeczeństwach;

Or. en

Poprawka 37
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa, 
dyskryminacji i wykluczenia społecznego i 
że utrudnia się im korzystanie z ich 
podstawowych praw, w szczególności 
gospodarczych i społecznych z uwagi na 
brak ich poszanowania; z żalem zauważa, 
że pomimo środków wprowadzonych w 
ostatnim dziesięcioleciu w odniesieniu do 
społecznej integracji Romów postępy w 
dziedzinie mieszkalnictwa, zatrudnienia, 
edukacji i opieki zdrowotnej są niewielkie; 
wzywa samorządy lokalne i regionalne 
oraz rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów i do wzmocnienia roli krajowych 
punktów kontaktowych w tworzeniu, 
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ujednolicaniu i rozwijaniu tych strategii;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

1 zaznacza, że Romowie należą do 
stanowią jedną z największych 
mniejszości etnicznych w Europie, w 
której występują najwyższe wskaźniki 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
utrzymującej się dyskryminacji i 
nierównego dostępu do różnorakich 
istotnych usług użyteczności publicznej, 
co nie tylko przekłada się na wysoką liczbę 
indywidualnych naruszeń praw człowieka, 
ale również podkopuje spójność społeczną 
oraz możliwości gospodarcze i społeczne 
UE; z żalem zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

Or. en

Poprawka 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
wymierne postępy w dziedzinie 
mieszkalnictwa, zatrudnienia, edukacji i 
opieki zdrowotnej są niewielkie; wzywa 
samorządy lokalne i rządy do 
priorytetowego traktowania realizacji 
krajowych strategii integracji Romów; 
podkreśla jak ważne jest mierzenie 
postępów i tworzenie rzetelnych systemów 
monitorowania, z wykorzystaniem 
właściwych wskaźników;

Or. en

Poprawka 40
Romeo Franz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; podkreśla katastrofalne 
gospodarcze skutki pandemii COVID-19 
dla szczególnie narażonej ludności 
romskiej, która często nie jest formalnie 
zatrudniona, a zatem pozostaje bez 
przychodów czy wsparcia socjalnego; 
wzywa samorządy lokalne i rządy do 
priorytetowego traktowania realizacji 
krajowych strategii integracji Romów;

Or. en
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Poprawka 41
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

1 zaznacza, że Romowie, a w 
szczególności romskie kobiety należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie, co niekorzystnie przekłada 
się na spójność gospodarczą i społeczną 
Unii oraz na niwelowanie nierówności 
między regionami; wzywa samorządy 
lokalne i rządy do priorytetowego 
traktowania realizacji krajowych strategii 
integracji Romów;

Or. en

Poprawka 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego i padają ofiarą 
konkretnych form strukturalnego 
rasizmu, określanego jako antycyganizm; 
z żalem zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
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realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

Or. en

Poprawka 43
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa, 
wykluczenia społecznego i strukturalnego 
rasizmu; z żalem zauważa, że pomimo 
środków wprowadzonych w ostatnim 
dziesięcioleciu postępy w dziedzinie 
mieszkalnictwa, zatrudnienia, edukacji i 
opieki zdrowotnej są niewielkie; wzywa 
samorządy lokalne i rządy do 
priorytetowego traktowania realizacji 
krajowych strategii integracji Romów;

Or. en

Poprawka 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
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zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; zauważa zmiany szybko 
następujące na rynkach pracy, co 
przekłada się na pogorszenie sytuacji 
Romów, z których większość jest 
niewykwalifikowana;

Or. en

Poprawka 45
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne i 
rządy do priorytetowego traktowania 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów;

1 zaznacza, że Romowie należą do 
tych mniejszości w Europie, w których 
występują najwyższe wskaźniki ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; z żalem 
zauważa, że pomimo środków 
wprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu 
postępy w dziedzinie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej 
są niewielkie; wzywa samorządy lokalne, 
regionalne i krajowe do skutecznego 
wdrażania krajowych strategii integracji 
Romów;

Or. en

Poprawka 46
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina swoją rezolucję z dnia 
12 lutego 2019 r. w sprawie konieczności 
wzmocnienia strategicznych unijnych ram 
dotyczących krajowych strategii integracji 
Romów po 2020 r. i bardziej zdecydowanej 
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walki z antycygańskością; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do 
zaproponowania ambitnej, wszechstronnej 
i wiążącej unijnej strategii na rzecz 
równouprawnienia Romów, 
sprawiedliwości społecznej i gospodarczej 
oraz zwalczania antycyganizmu po 
2020 r., z konkretnymi, powszechnymi 
założeniami na szczeblu UE i 
minimalnymi standardami, które państwa 
członkowskie mogą uwzględniać w celach 
krajowych i w których specyfika krajowa 
ma znaczenie o tyle, o ile państwo 
członkowskie chce osiągnąć coś więcej niż 
standardy minimalne, jak również do 
zaangażowania się w realizację takiej 
strategii; oraz do dopilnowania, by 
odpowiednio uwzględniono dyskryminację 
z wielu przyczyn jednocześnie i 
dyskryminację krzyżową, aspekt płci oraz 
podejście skupiające uwagę na potrzebach 
dzieci;

Or. en

Poprawka 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że choć integracja wielu 
Romów na zmieniającym się rynku pracy 
zakończyła się sukcesem, znaczący ich 
odsetek upiera się przy pozostawaniu na 
marginesie społeczeństwa, ponieważ 
pragną zachować swą tożsamość i swe 
tradycyjne wartości; zauważa, że wielu 
Romów nie wypełnia podstawowych 
wymogów administracyjnych i nie ma 
żadnych dokumentów potwierdzających 
własność gruntów lub budynków oraz że 
w konsekwencji całe obszary po prostu 
formalnie nie istnieją; zauważa, że wielu 
dorosłych i wiele dzieci jest niewidocznych 
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dla administracji, mając zatem 
ograniczony dostęp do ochrony zdrowia, 
edukacji i opieki społecznej;

Or. en

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

Projekt opinii
ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, by ustaliła wiążące 
założenia, środki i cele dla państw 
członkowskich, przejrzysty harmonogram, 
jasne i wiążące wymogi w zakresie 
postępów, jak również wskaźniki 
powodzenia i odpowiednie finansowanie 
realizacji kolejnych unijnych ram 
dotyczących krajowych strategii integracji 
Romów; wzywa samorządy lokalne i rządy 
do priorytetowego traktowania realizacji 
krajowych strategii integracji Romów;

Or. en

Poprawka 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę przerwania 
błędnego koła ubóstwa Romów, których 
ten problem dotyczy, przez podjęcie 
skoordynowanych działań od jak 
najmłodszych lat, ponieważ 
ukierunkowane środki na każdym 
poziomie edukacji mogą stać się 
skutecznymi narzędziami walki z 
ubóstwem, jak również potrzebę 
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zachęcania do przejścia do kolejnych 
etapów edukacji, przez wspieranie takich 
środków inwestycjami społecznymi;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do zwrócenia większej 
uwagi na te państwa członkowskie, które 
mają dużą populację Romów i historię 
raczej nieskutecznych środków; Komisja 
powinna monitorować i lepiej wspierać 
państwa członkowskie i ich strategie 
polityczne oraz środki;

Or. en

Poprawka 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o integracyjne 
równouprawnienie Romów we wszystkich 
sferach życia, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety i dziewczęta oraz osoby z 
niepełnosprawnościami, które padają 
ofiarą dyskryminacji krzyżowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia dyrektywy Rady w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania osób bez względu na religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, 
COM(2008) 0426 final, z 2 lipca 2008 r.;

Or. en

Poprawka 53
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia ubóstwa, 
w tym w szczególności ubóstwa dzieci, 
wykluczenia społecznego i antycyganizmu 
oraz wolności od dyskryminacji jako 
przekrojowego wymiaru w czterech 
kluczowych obszarach unijnej strategii na 
rzecz Romów i unijnych ram dotyczących 
krajowych strategii integracji Romów, 
przy jednoczesnej dbałości o to, by 
równouprawnienie, zrównoważone 
możliwości zatrudnienia, integracyjna 
edukacja, mieszkania dobrej jakości oraz 
adekwatna opieka zdrowotna przyczyniały 
się do ogólnej poprawy sytuacji Romów 
oraz by dyskryminacja z wielu powodów i 
dyskryminacja krzyżowa, uwzględnianie 
aspektu płci w głównym nurcie polityki i 
podejście zwracające szczególną uwagę na 
potrzeby dzieci zostały odpowiednio 
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uwzględnione zarówno w unijnych 
ramach strategicznych, jak i krajowych 
strategiach integracji Romów ; wzywa 
samorządy lokalne i regionalne oraz rządy 
krajowe do priorytetowego przyjęcia, 
przeglądu i wdrożenia krajowych strategii 
integracji Romów, zgodnie z unijnymi 
ramami dotyczącymi krajowych strategii 
integracji Romów po 2020 r. i zadbania o 
ścisłe powiązanie tych strategii i 
uwzględnianie aspektów romskich w 
głównym nurcie polityki;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję Europejską do 
przyjęcia unijnych ram na okres po 
2020 r., które odzwierciedlą istniejącą 
różnorodność i wiele tożsamości Romów, 
uwzględnią zasadę równouprawnienia płci 
i położą nacisk na romskie dzieci i 
młodzież jako kluczowe aspekty przemian, 
jak również utrzymają wielosektorowe 
podejście angażujące wiele podmiotów w 
krajowe strategie integracji Romów, w 
których Romowie będą czynnie 
angażowani od fazy przygotowawczej po 
fazę wdrażania środków służących 
integracji;

Or. en

Poprawka 55
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję, aby zapewniła 
równy udział romskich organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów i 
członków społeczności, w tym działających 
na szczeblu lokalnym i regionalnym w 
debacie politycznej, jak i w procesie 
podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 56
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uznaje, że aby zagwarantować 
przestrzeganie praw społecznych i 
gospodarczych ludności romskiej, należy 
rozważyć bardziej wszechstronne 
podejście, wzmacniające instytucjonalne 
uznawanie mniejszości romskiej jako 
podmiotu społecznego oraz skuteczny i 
zorganizowany udział reprezentatywnych 
organizacji romskiego społeczeństwa 
obywatelskiego, co pozwoli na ich 
znaczący udział we wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie społecznych i 
gospodarczych strategii politycznych; jak 
również wzywa Komisję do rozważenia 
udziału Romów jako wiążącego, 
powszechnego standardu jakości 
przyszłych unijnych ram strategicznych 
oraz strategii krajowych, jak również do 
tego, by mechanizmy finansowe i 
strukturalne zapewniały równy udział 
wysokiej jakości;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że zatrudnienie jest 
podstawową drogą do integracji 
społecznej oraz że w związku z tym 
mniejszości etniczne muszą mieć 
możliwość pełnego udziału w rynku pracy, 
zaś zasada „równego statusu i równiej 
płacy za tę samą pracę” musi być 
stosowana w odniesieniu do wszystkich 
pracowników;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa Komisję do przedstawienia 
komunikatu w sprawie wytycznych i norm 
wolnej od dyskryminacji polityki 
rekrutacyjnej obowiązującej państwa 
członkowskie i pracodawców, w tym 
zaleceń w zakresie przyjęcia planów na 
rzecz równouprawnienia na poziomie 
przedsiębiorstw oraz w branżowych 
układach zbiorowych pracy, jak również 
powoływania zespołów ds. różnorodności 
w miejscach pracy, w tym zajmujących się 
stereotypami, uprzedzeniami i 
negatywnym podejściem, zapobiegających 
dyskryminacji w trakcie rekrutacji, 
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awansu zawodowego, w odniesieniu do 
wynagrodzeń i dostępu do szkoleń; 
podkreśla, że z takich planów działania na 
rzecz równouprawnienia należy również 
korzystać, by promować różnorodność 
etniczną i kulturową w miejscu pracy, 
tworzyć regulaminy wewnętrzne 
pozwalające na walkę z rasizmem, 
powiązaną dyskryminacją, nękaniem w 
miejscu pracy, monitorować procedury 
rekrutacji, awansu i zatrzymywania 
pracowników i dokonywać przeglądu tych 
procedur w kontekście aspektów 
równouprawnienia, pozwalających 
wskazać bezpośrednie i pośrednie praktyki 
dyskryminacyjne i przyjąć środki 
ograniczania nierówności w każdym z 
tych obszarów i w tym celu zbierać dane 
dotyczące równouprawnienia przy 
poszanowaniu prawa do prywatności i 
standardów w zakresie praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. wzywa Komisję do przyjęcia 
wspólnych unijnych ram gromadzenia i 
analizy wiarygodnych i porównywalnych, 
segregowanych danych w zakresie 
równouprawnienia w celu zwalczania 
dyskryminacji w tym w sferze 
zatrudnienia; dodaje, że powinno to 
obejmować wskaźniki rynku pracy, by 
zmierzyć równe traktowanie, w tym 
sytuację migrantów i mniejszości pod 
względem zatrudnienia, przy pełnym 
poszanowaniu prywatności i standardów 
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praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 60
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
dyskryminacji ze strony pracodawców, 
zestrojenie popytu na pracę i podaży pracy, 
a także problem rosnącego odsetka 
młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do 
szkół;

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, utrudnione 
przez wysoki odsetek niepowodzeń 
szkolnych, co przede wszystkim dotyka 
romskie dzieci i romską młodzież, 
zwalczanie dyskryminacji ze strony 
pracodawców, zestrojenie popytu na pracę 
i podaży pracy, a także problem rosnącego 
odsetka młodzieży romskiej, która nie 
uczęszcza do szkół;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
dyskryminacji ze strony pracodawców, 
zestrojenie popytu na pracę i podaży pracy, 
a także problem rosnącego odsetka 
młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do 
szkół;

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
negatywnych stereotypów, które są często 
największą przeszkodą w znalezieniu 
pracy, zwalczanie dyskryminacji ze strony 
pracodawców, zestrojenie popytu na pracę 
i podaży pracy, a także problem rosnącego 
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odsetka młodzieży romskiej, która nie 
uczęszcza do szkół;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
dyskryminacji ze strony pracodawców, 
zestrojenie popytu na pracę i podaży 
pracy, a także problem rosnącego odsetka 
młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do 
szkół;

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
dyskryminacji ze strony pracodawców, a 
także problem rosnącego odsetka 
młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do 
szkół – ze szczególnym uwzględnieniem 
romskich kobiet i dziewcząt – oraz środki 
pozwalające usunąć bariery wynikające z 
tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 63
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
dyskryminacji ze strony pracodawców, 
zestrojenie popytu na pracę i podaży pracy, 
a także problem rosnącego odsetka 
młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do 

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
dyskryminacji ze strony pracodawców, 
zestrojenie popytu na pracę i podaży pracy, 
zajęcie się gorszymi warunkami pracy i 
wyzyskiem, a także problem rosnącego 
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szkół; odsetka młodzieży romskiej, która nie 
uczęszcza do szkół;

Or. en

Poprawka 64
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
dyskryminacji ze strony pracodawców, 
zestrojenie popytu na pracę i podaży pracy, 
a także problem rosnącego odsetka 
młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do 
szkół;

2. zaznacza, że najpilniejsze kwestie 
związane z zatrudnieniem Romów to 
skuteczne wchodzenie na otwarty rynek 
pracy po ukończeniu edukacji, zwalczanie 
różnych form nielegalnego zatrudnienia i 
dyskryminacji ze strony pracodawców, 
zestrojenie popytu na pracę i podaży pracy, 
a także problem rosnącego odsetka 
młodzieży romskiej, która nie uczęszcza do 
szkół;

Or. en

Poprawka 65
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję, by wypełniła swoje 
zobowiązanie w zakresie przyjęcia planu 
działania dotyczącego wdrożenia 
europejskiego filara praw socjalnych oraz 
do uwzględniania integracji Romów jako 
wskaźnika w tablicy wskaźników 
społecznych europejskiego filaru praw 
socjalnych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ukierunkowania swych 
działań na Romów, tak by odzwierciedlały 
ich konkretną sytuację, przy 
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jednoczesnym zadbaniu o zatrudnienie 
dobrej jakości, dostęp do godnych miejsc 
pracy, sprawiedliwe wynagrodzenia i 
warunki pracy i zagwarantowania, że 
systemy zabezpieczeń społecznych i służby 
socjalne są adekwatne, dostępne i 
wykorzystywane przez potencjalnych 
beneficjentów, w tym w odniesieniu do 
powszechnej opieki zdrowotnej wolnej od 
dyskryminacji, systemów minimalnych 
wynagrodzeń i uprawnień emerytalnych;

Or. en

Poprawka 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że w tradycji romskiej 
edukacja jest raczej niedoceniana i że 
wielu Romów cechuje głęboko 
zakorzeniony sceptycyzm wobec edukacji 
formalnej; wskazuje, że z powodu braku 
socjalizacji wiele romskich dzieci ma 
problemy w szkole; podkreśla, że z uwagi 
na tradycje patriarchalne romskie 
dziewczęta są zmuszane do wczesnego 
przerywania edukacji; podkreśla, że co do 
zasady romskie kobiety i dziewczęta są 
znacząco dyskryminowane w swojej 
własnej społeczności i są niedoceniane;

Or. en

Poprawka 67
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie promowania 
dostępu Romów do edukacji, szkolnictwa 
wyższego, praktyk i szkoleń zawodowych, 
by przyczyniać się do ich integracji 
gospodarczej i włączenia społecznego; 
wczesne przerywanie edukacji i 
rezygnowanie z niej utrudnia szkolenie 
młodych Romów, jak również ich dostęp 
do rynku pracy; podkreśla wagę tego, by 
Romowie w pełni korzystali z wysokiej 
jakości oświaty, przez co nabędą 
podstawowe umiejętności, w tym cyfrowe;

Or. en

Poprawka 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że państwa 
członkowskie podjęły szereg środków 
promujących edukację szkolną romskich 
dzieci, takich jak bezpłatne posiłki i 
podręczniki w szkołach, jak również 
rozszerzenie obowiązku szkolnego na 
przedszkola/ edukację przedszkolną dla 
wszystkich młodszych dzieci; należy 
kontynuować takie prawidłowe 
postępowanie;

Or. en

Poprawka 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do zadbania o to, 
by inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych w szczególny sposób 
koncentrowała się na młodych Romach, 
szczególnie romskich kobietach, i była 
uzupełniana skutecznymi, aktywnymi 
środkami kontaktu za pośrednictwem 
Romów i organizacji pozarządowych 
działających na ich rzecz;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania do większego zaangażowania 
przedsiębiorstw, w szczególności na 
szczeblu lokalnym i do rozważenia 
wsparcia rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych, by stworzyć miejsca pracy o 
zrównoważonym charakterze dla Romów, 
ze szczególnym naciskiem na romskie 
kobiety;

Or. en

Poprawka 71
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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2b. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, by osoby pochodzenia 
romskiego, które korzystają z prawa do 
mobilności mogły korzystać ze wszelkiej 
niezbędnej opieki medycznej w państwie 
członkowskim zamieszkania oraz by ani 
ubóstwo, ani status rezydenta nie 
stanowiły bariery w dostępie do potrzebnej 
opieki medycznej czy socjalnej;

Or. en

Poprawka 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by 
programy głównego nurtu, w tym te 
finansowane z funduszy strukturalnych, 
aktywnie docierały do Romów i by 
skuteczność takich działań była 
regularnie monitorowana, przy 
zaangażowaniu romskich i proromskich 
organizacji pozarządowych;

Or. en

Poprawka 73
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa państwa członkowskie do 
inwestycji w mechanizmy monitorowania 
rynku pracy i składania skarg na nim, z 
których mogą korzystać wszyscy na rynku 
pracy, do których mają dostęp i które są 
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dla nich skuteczne, niezależnie od 
narodowości pracowników czy ich statusu 
rezydenta, do ochrony pracowników przed 
środkami odwetowymi pracodawcy i 
niekorzystnymi konsekwencjami oraz 
wspierania organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w udostępnianiu 
pracownikom informacji o ich prawach i 
sposobach korzystania z tych praw;

Or. en

Poprawka 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by 
planowanie budżetu UE było ściśle 
powiązane z procesem włączenia 
społecznego Romów na poziomie 
unijnym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by 
planowanie budżetu UE było ściśle 
powiązane z procesem włączenia 
społecznego Romów na poziomie unijnym;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by 
planowanie budżetu UE było ściśle 
powiązane z procesem włączenia 
społecznego Romów na poziomie unijnym; 
w tym kontekście podkreśla potrzebę 
systematycznego zbierania rzetelnych 
danych, segregowanych pod względem 
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płci i wieku, by spełnić potrzeby i zasilić 
analizę kontekstową, pomóc w 
ustanowieniu celów i wskaźników wpływu, 
co z kolei przełoży się na jak najlepsze 
wyniki w zakresie dopasowywania planów 
i budżetu do potrzeb, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i UE;

Or. en

Poprawka 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by 
planowanie budżetu UE było ściśle 
powiązane z procesem włączenia 
społecznego Romów na poziomie 
unijnym;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, by plan 
odbudowy i nowe wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021-2027 były ściśle 
powiązane z unijnymi ramami 
dotyczącymi krajowych strategii integracji 
Romów, z ich wiążącymi celami i z ich 
realizacją w ramach krajowych strategii 
integracji Romów;

Or. en

Poprawka 77
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i Radę, by zadbały 
o to, by kolejne WRF ułatwiły osiągnięcie 
synergii między tymi nadrzędnymi 
strategiami politycznymi UE, które 
odnoszą się do problemów Romów oraz 
ramami strategicznymi UE na okres po 
2020 r., jak również, by ograniczenie 
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ubóstwa, integracja Romów i ich dostęp 
do opieki medycznej zostały utrzymane 
jako priorytety tematyczne w europejskich 
funduszach strukturalnych i 
inwestycyjnych oraz były powiązane z 
krajowymi strategiami i planami działania 
na rzecz ograniczania ubóstwa; wzywa 
Komisję i Radę do zajęcia się w ramach 
EFS+ brakiem równouprawnienia, z 
którym boryka się ludność romska w całej 
UE oraz przypomina swoją rezolucję w 
sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus (EFS+), która zawiera „(viiia) 
zwalczanie dyskryminacji oraz wspieranie 
integracji społeczno-gospodarczej 
społeczności marginalizowanych, takich 
jak Romowie” jako cel szczegółowy;

Or. en

Poprawka 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do sporządzenia 
dokładnej oceny wskaźników skutków 
integracji Romów w latach 2014-2020 i do 
wskazania najlepszych sposobów 
postępowania, jak również niedociągnięć; 
przypomina, że założeniem była poprawa 
monitorowania integracji Romów w 
oparciu o priorytet inwestycyjny EFS (PI 
9(ii)), odnośne, konkretne założenia 
programów operacyjnych EFS i EFRR i 
korzystanie z powszechnego wskaźnika 
produktu EFS dla uczestników, jak 
również z konkretnych wskaźników i 
celów programu;

Or. en
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Poprawka 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaleca Komisji ułatwienie wymiany 
najlepszych sposobów postępowania 
między państwami członkowskimi i 
monitorowanie sytuacji w celu 
zapewnienia regularnej oceny;

Or. en

Poprawka 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia 
przedstawicieli społeczności romskich, w 
tym młodzieży w konsultacjach i procesie 
podejmowania decyzji, zarówno na 
szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. przypomina, że dla 
zrównoważonego charakteru integracji 
Romów zasadnicze znaczenie ma rola 
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władz lokalnych i krajowych, silne 
partnerstwo i zaangażowanie lokalnych 
podmiotów, takich jak lokalne gminy 
miejskie i kuratoria oświaty;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną;

4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną; przypomina, że 
Komisja wszczęła procedury o naruszenie 
wobec trzech państw członkowskich w 
związku z segregacją dzieci romskich; 
wyraża przekonanie, że mimo wysiłków 
Komisji ostatnie lata wskazują na brak 
jakiejkolwiek poprawy; dlatego wzywa 
Komisję, by podjęła dalsze kroki i 
skierowała te sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pilnego i 4. podkreśla potrzebę pilnego i 
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pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną;

pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno; 
wyraża ogromne ubolewanie, że błędne 
diagnozowanie dzieci romskich jako 
mających specjalne potrzeby edukacyjne 
jest nadal powszechną praktyką 
dyskryminacyjną, prowadzącą do tego, że 
nieproporcjonalna liczba dzieci romskich 
uczęszcza do szkół „specjalnych”, co 
przekłada się na ich wykluczenie ze szkół 
powszechnych i fakt, że często otrzymują 
wykształcenie na niższym poziomie;

Or. en

Poprawka 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną;

4. podkreśla potrzebę zobowiązania 
się właściwych władz państwowych do 
desegregacji uczniów romskich w 
szkołach;

Or. en

Poprawka 85
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka
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4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną;

4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną; bierze pod 
uwagę fakt, że wiele dzieci używa języka 
romskiego jako ojczystego i dlatego język 
ten powinien pojawić się jako 
fakultatywny w programach nauczania; 

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną;

4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną; wzywa do 
intensyfikacji wysiłków, by zwiększyć 
udział dzieci romskich w całym cyklu 
kształcenia, od przedszkola do edukacji 
wyższej;

Or. en

Poprawka 87
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach, gdyż dzieci 
romskie są często kształcone osobno, a 
błędne diagnozowanie dzieci romskich 
jako mających specjalne potrzeby 
edukacyjne jest nadal powszechną 
praktyką dyskryminacyjną;

4. podkreśla potrzebę pilnego i 
pełnego zobowiązania się właściwych 
władz państwowych do desegregacji 
uczniów romskich w szkołach oraz do 
zadbania o tę samą jakość ich kształcenia 
w szkołach głównego nurtu z uczniami 
nieromskimi, gdyż dzieci romskie są 
często kształcone osobno, a błędne 
diagnozowanie dzieci romskich jako 
mających specjalne potrzeby edukacyjne 
jest nadal powszechną praktyką 
dyskryminacyjną;

Or. en

Poprawka 88
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do położenia 
większego nacisku na młodzież w ramach 
UE na rzecz Romów na lata 2021-2027, w 
szczególności na przejście ze szkoły do 
zatrudnienia, jak również do zadbania o 
to, by państwa członkowskie uznały 
zatrudnienie młodzieży za priorytet w 
swoich krajowych strategiach integracji 
Romów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zadbały o uwzględnienie 
młodych Romów jako beneficjentów w 
inicjatywie gwarancji dla młodzieży 
wdrażanej w latach 2021-2027, jak 
również by przyjęły ambitną i włączającą 
europejską gwarancję dla dzieci biorącą 
również pod uwagę ich prawa i potrzeby; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zreformowania europejskiej gwarancji dla 
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młodzieży i inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, a podczas tej 
reformy do zwrócenia szczególnej uwagi 
na osoby najbardziej zmarginalizowane, w 
tym do przyjęcia środków, takich jak 
lepsze ukierunkowanie programów 
szkoleń konkretnie na grupy 
marginalizowane, szczegółowe szkolenia 
dla publicznych służb zatrudnienia w 
zakresie tego, jak docierać do grup 
marginalizowanych i jak do nich 
podchodzić czy zacieśnione partnerstwa z 
placówkami oświatowymi i organizacjami 
pozarządowymi w celu nawiązania 
kontaktu z ludnością romską i innymi 
marginalizowanymi grupami;

Or. en

Poprawka 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że edukacja w 
nieintegracyjnych szkołach zniechęca do 
integracji społecznej i gospodarczej; w 
tym kontekście przypomina odnośne 
decyzje Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, jak również procedury o 
naruszenie wobec trzech państw 
członkowskich, a mianowicie Republiki 
Czeskiej (2014 r.), Słowacji (2015 r.) i 
Węgier (2016 r.), związane z 
dyskryminacją Romów w systemie 
oświaty; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny podjętych środków 
naprawczych i ich wpływu na dzieci 
romskie;

Or. en
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Poprawka 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do przyjęcia WPR w nowym 
kształcie, by umożliwić innowacyjne 
formy rolnictwa i promować je, w tym w 
formie spółdzielni społecznych dla 
społeczności romskich, co mogłoby w 
istotny sposób przełożyć się na tworzenie 
sprawiedliwych, zdrowych, przyjaznych 
środowisku systemów żywnościowych oraz 
przyczyniłoby się do realizacji celów 
Europejskiego Zielonego Ładu; wzywa do 
promowania i wymiany najlepszych 
sposobów postępowania w tym obszarze 
wśród państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że rola pedagogów 
romskich w procesie przeciwdziałania 
segregacji edukacyjnej jest kluczowa i że 
powinni oni być elementem rozwiązania 
dla szkół z segregacją geograficzną; 
podkreśla ponadto, że niezwykle istotne 
jest wzmocnienie ich obecności w 
instytucjach oświatowych, aby pomagać w 
procesie przeciwdziałania segregacji, 
ograniczać analfabetyzm i zachęcać do 
udziału w programach uczenia się przez 
całe życie i kształceniu dorosłych;

Or. en
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Poprawka 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stanowczo zaleca kontynuowanie 
szkolenia i zatrudniania Romów jako 
mentorów młodzieży i mediatorów 
wspierających kontynuację nauki oraz 
przejście z edukacji do zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wyraźniejszego 
skupienia się na Romach (młodzieży i 
kobietach) przy zastosowaniu aktywnej 
polityki na rynku pracy, w tym gwarancji 
dla młodzieży oraz systematycznego 
monitorowania i zwalczania 
dyskryminacji w dostępie do rynku pracy 
oraz w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
skoordynowanego podejścia do integracji 
dzieci romskich w społeczeństwie; w tym 
celu wzywa do pilnego przyjęcia 
europejskiej gwarancji dla dzieci w EFS+ 
ze specjalnymi środkami w wysokości 20 
mld euro na wspieranie wydźwignięcia 
całego pokolenia z ubóstwa;

Or. en
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Poprawka 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że bariery w dostępie do 
opieki zdrowotnej i brak podstawowej 
wiedzy w zakresie zdrowia jeszcze bardziej 
potęgują powszechną segregację uczniów 
romskich w szkołach; ponadto 
rozpowszechniony antycyganizm w 
społeczeństwach, w których żyją 
Romowie, strukturalna marginalizacja, z 
którą się borykają w odniesieniu do 
możliwości zapisania dzieci do przedszkoli 
oraz wykluczenie społeczne stanowią 
pierwotne przyczyny segregacji w szkołach 
i dyskryminacji dzieci romskich, co 
prowadzi do błędnego koła bezrobocia i 
ubóstwa; w tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma zajęcie się tymi pierwotnymi 
przyczynami, przy jednoczesnym 
poszerzaniu świadomości;

Or. en

Poprawka 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
niektórych państw członkowskich, które 
przyjęły narzędzia ustawodawcze mające 
na celu zapewnienie równowagi między 
jakością a równością edukacji, przy 
jednoczesnym wprowadzaniu edukacji 
włączającej; celem takich rozwiązań jest 
możliwie jak najszersze objęcie dzieci 
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romskich, a także wszystkich innych grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
systemem edukacji, począwszy od 
wczesnej edukacji, aż po kształcenie na 
poziomie ponadgimnazjalnym, co jest 
warunkiem rozwoju osobistego i kariery 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla znaczenie 
zaangażowania rodziców w działania 
szkolne i oświatowe, jak również 
znaczenie zwiększania ich świadomości w 
odniesieniu do istotności kształcenia 
przedszkolnego, zapisywania dzieci do 
szkoły i ich obecności na zajęciach 
szkolnych; wyraża ubolewanie, że pomimo 
znaczenia edukacji przedszkolnej i jej 
korzystnego wpływu na dalszy przebieg 
edukacji w niektórych państwach 
członkowskich dzieci romskie wciąż 
padają ofiarą ograniczonego dostępu do 
edukacji i opieki przedszkolnej w 
porównaniu do większości populacji, co 
prowadzi do uderzających rozbieżności 
pod względem uczęszczania przez dzieci 
romskie do placówek przedszkolnych;

Or. en

Poprawka 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4d. ubolewa nad faktem, że wyniki 
szkolne i zatrudnienie wskazują na to, iż 
UE i jej państwa członkowskie są dalekie 
od osiągnięcia celów wyznaczonych przez 
unijne ramy integracji Romów, 
szczególnie w odniesieniu do konkretnych 
i najistotniejszych wskaźników, takich jak 
odsetek osób przedwcześnie rezygnujących 
z edukacji, związany z ograniczonym 
dostępem do szkolnictwa integracyjnego w 
szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych1a, nieadekwatna 
obsługa ze strony służb doradztwa 
szkolnego i zawodowego oraz brak 
środków wspierających;
_________________
1a Odsetek Romów w edukacji 
przedszkolnej proporcjonalnie do 
większości populacji – w Republice 
Czeskiej wynosił 34% (wobec 86% 
populacji), w Polsce 42% (wobec 94% 
ogółu społeczeństwa), na Słowacji 34% 
(wobec około 77% ogółu populacji). 
Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Analiz 
Parlamentarnych (EPRS) – Społeczności 
romskie na Słowacji, 2020 r.

Or. en

Poprawka 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. przypomina, że generalnie 
mediatorzy romscy i programy wsparcia 
ochrony zdrowia cieszą się pozytywną 
opinią, np. w odniesieniu do ułatwiania 
dostępu do opieki zdrowotnej, poprawy 
nawyków higienicznych i sanitarnych 
Romów czy zajęcia się konkretnymi 



AM\1206434PL.docx 61/105 PE652.565v01-00

PL

potrzebami kobiet romskich w zakresie 
zdrowia; podkreśla, że programy 
tworzenia sieci mediatorów zdrowia wśród 
Romów w Bułgarii, Rumunii i Słowacji 
zostały zintensyfikowane przez rządy tych 
krajów, a ocena programów wykazuje 
pozytywne zmiany, np. mniej 
dyskryminujących zachowań ze strony 
personelu świadczącego opiekę zdrowotną 
i mniej innych przeszkód w dostępie do 
opieki zdrowotnej, w uzupełnieniu do 
działań edukacyjnych w odniesieniu do 
tych społeczności; jednak podkreśla, że 
ocena takich programów wskazuje na 
potrzebę zastosowania nowych, 
skuteczniejszych podejść, odchodzących 
od romskich mediatorów w kierunku 
reformy instytucjonalnej zajmującej się 
dyskryminacją w całym systemie1b;
_________________
1b A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion [Metaewaluacja środków 
na rzecz integracji Romów], Wspólne 
Centrum Badawcze, 2019, Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej

Or. en

Poprawka 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. stanowczo zaleca kontynuowanie 
szkolenia i zatrudniania Romów jako 
mentorów młodzieży i mediatorów 
wspierających kontynuację nauki i 
przejście z edukacji do zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wyraźniejszego 
skupienia się na Romach, zarówno na 
młodzieży, jak i kobietach, przy 
zastosowaniu aktywnej polityki na rynku 
pracy, w tym gwarancji dla młodzieży oraz 
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systematycznego monitorowania i 
zwalczania dyskryminacji w dostępie do 
rynku pracy oraz w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 100
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 
pracodawców, a także zapewniły 
równoległe wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy lub staże w połączeniu 
ze szkoleniami informatycznymi i 
językowymi; zwraca uwagę na kluczową 
rolę publicznych służb zatrudnienia, jeśli 
chodzi o promowanie zatrudnienia Romów 
w służbie cywilnej oraz docieranie do 
Romów poszukujących pracy znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji;

5. podkreśla znaczenie całościowego i 
włączającego podejścia we wdrażaniu 
krajowych strategii integracji Romów, 
które pozwoli na współpracę samorządów 
lokalnych i regionalnych, społeczeństwa 
obywatelskiego i partnerów 
gospodarczych; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia, we 
współpracy z właściwymi organami 
regionalnymi i lokalnymi polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej 
ukierunkowanej na Romów oraz 
monitorowały wyniki tych działań; 
ponadto wzywa je do priorytetowego 
traktowania wzmocnienia pozycji Romów 
poszukujących pracy przez publiczne 
służby zatrudnienia i przez pracodawców, 
a także zapewnienia równoległego 
wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy, 
przez kształcenie zawodowe lub staże w 
połączeniu ze szkoleniami 
informatycznymi i językowymi, 
uwzględniającymi umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości; zwraca uwagę na 
kluczową rolę publicznych służb 
zatrudnienia, jeśli chodzi o promowanie 
zatrudnienia Romów w służbie cywilnej 
oraz docieranie do Romów poszukujących 
pracy znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji, szczególnie romskich 
kobiet; podkreśla, że pełna integracja 
Romów na rynku pracy przełożyłaby się 
na znaczące korzyści gospodarcze; 
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wszystkie te konsekwencje gospodarcze i 
finansowe, powiązane z integracją 
Romów, mogłyby kształtować atmosferę 
większej otwartości na ludność romską w 
społeczeństwie, a co za tym idzie 
wzmacniać spójność społeczną;

Or. en

Poprawka 101
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 
pracodawców, a także zapewniły 
równoległe wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy lub staże w połączeniu 
ze szkoleniami informatycznymi i 
językowymi; zwraca uwagę na kluczową 
rolę publicznych służb zatrudnienia, jeśli 
chodzi o promowanie zatrudnienia Romów 
w służbie cywilnej oraz docieranie do 
Romów poszukujących pracy znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 
pracodawców, przyjęły środki pozwalające 
na przezwyciężenie stereotypów i 
antycyganizmu na rynku pracy, zapewniły 
równoległe wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy, szkolenia i możliwości 
przekwalifikowania się, w szczególności w 
ramach przemian ekologicznych i 
cyfrowych, wspierały pierwsze 
doświadczenia zawodowe, szkolenia w 
miejscu pracy i staże w połączeniu ze 
szkoleniami informatycznymi i 
językowymi; zwraca uwagę na kluczową 
rolę publicznych służb zatrudnienia, jeśli 
chodzi o promowanie zatrudnienia Romów 
w służbie cywilnej oraz docieranie do 
Romów poszukujących pracy znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji; wzywa 
Komisję, by promowała korzystanie z osi 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości 
społecznej programu Unii Europejskiej na 
rzecz zatrudnienia i innowacji społecznej 
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(EaSI), kierując to mikrofinansowanie 
wyraźnie do Romów, by poprawić ich 
dostęp do mikrofinansowania, i wzywa 
państwa członkowskie do umożliwienia 
romskim przedsiębiorcom (SMS) dostępu 
do finansowania przez zaoferowanie im 
wsparcia technicznego, finansowego i 
dostępu do możliwości na rynku;

Or. en

Poprawka 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je do zadbania o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 
pracodawców, a także zapewnienie 
równoległego wsparcia w zakresie 
pośrednictwa pracy lub staży w połączeniu 
ze szkoleniami informatycznymi i 
językowymi; zwraca uwagę na kluczową 
rolę publicznych służb zatrudnienia, jeśli 
chodzi o promowanie zatrudnienia 
Romów w służbie cywilnej oraz docieranie 
do Romów poszukujących pracy 
znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę społeczną 
ukierunkowaną na Romów oraz 
monitorowały wyniki tych działań;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 
pracodawców, a także zapewniły 
równoległe wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy lub staże w połączeniu 
ze szkoleniami informatycznymi i 
językowymi; zwraca uwagę na kluczową 
rolę publicznych służb zatrudnienia, jeśli 
chodzi o promowanie zatrudnienia 
Romów w służbie cywilnej oraz docieranie 
do Romów poszukujących pracy 
znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 
pracodawców;

Or. en

Poprawka 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań, przy jednoczesnym 
niewykluczaniu innych grup społecznych 
w podobnej sytuacji; ponadto wzywa je, 
aby zadbały o priorytetowe traktowanie 



PE652.565v01-00 66/105 AM\1206434PL.docx

PL

pracodawców, a także zapewniły 
równoległe wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy lub staże w połączeniu 
ze szkoleniami informatycznymi i 
językowymi; zwraca uwagę na kluczową 
rolę publicznych służb zatrudnienia, jeśli 
chodzi o promowanie zatrudnienia Romów 
w służbie cywilnej oraz docieranie do 
Romów poszukujących pracy znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji;

wzmocnienia pozycji Romów 
poszukujących pracy przez publiczne 
służby zatrudnienia i przez pracodawców, 
a także zapewniły równoległe wsparcie w 
zakresie pośrednictwa pracy lub staże w 
połączeniu ze szkoleniami 
informatycznymi i językowymi; zwraca 
uwagę na kluczową rolę publicznych służb 
zatrudnienia, jeśli chodzi o promowanie 
zatrudnienia Romów w służbie cywilnej 
oraz docieranie do Romów poszukujących 
pracy znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 105
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 
pracodawców, a także zapewniły 
równoległe wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy lub staże w połączeniu 
ze szkoleniami informatycznymi i 
językowymi; zwraca uwagę na kluczową 
rolę publicznych służb zatrudnienia, jeśli 
chodzi o promowanie zatrudnienia Romów 
w służbie cywilnej oraz docieranie do 
Romów poszukujących pracy znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby właściwe organy regionalne 
i lokalne wdrażały politykę zatrudnienia i 
politykę społeczną ukierunkowaną na 
Romów oraz monitorowały wyniki tych 
działań; ponadto wzywa je, aby zadbały o 
priorytetowe traktowanie wzmocnienia 
pozycji Romów poszukujących pracy przez 
publiczne służby zatrudnienia i przez 
pracodawców, a także zapewniły 
równoległe wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy lub staże w branży 
kreatywnej, w połączeniu ze szkoleniami 
informatycznymi i językowymi; zwraca 
uwagę na kluczową rolę publicznych służb 
zatrudnienia, jeśli chodzi o promowanie 
zatrudnienia Romów w służbie cywilnej 
oraz docieranie do Romów poszukujących 
pracy znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji;

Or. en
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Poprawka 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża opinię, że szkolenie i 
kształcenie zawodowe nadal nie są 
dostatecznie uznawane za priorytet i 
rozwiązanie, które daje możliwość 
mobilizacji młodych Romów, stwarza im 
szanse oraz pozwala na ich ekonomiczną 
niezależność; wzywa państwa 
członkowskie do zachęcania 
przedsiębiorstw do większego 
zaangażowania, w szczególności na 
szczeblu lokalnym oraz do rozważenia 
wsparcia zakładania przedsiębiorstw 
społecznych, by stworzyć zrównoważone 
miejsca pracy dla Romów;

Or. en

Poprawka 107
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
Romów w ramach uaktualnionego 
europejskiego programu na rzecz 
umiejętności oraz do zachęcania 
krajowych organów publicznych, by 
zadbały o uwzględnianie w systemach 
kształcenia zawodowego skierowanych do 
Romów ich specyficznej sytuacji, jak 
również podwyższonych wymagań na 
rynku pracy w tym sektorze; wzywa 
państwa członkowskie do promowania 
szkoleń w zakresie umiejętności dla 
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Romów i do opracowywania szkoleń 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża opinię, że szkolenie i 
kształcenie zawodowe nadal nie są 
dostatecznie uznawane za priorytet i 
rozwiązanie, które daje możliwość 
mobilizacji młodych Romów, stwarza im 
szanse oraz pozwala na ich ekonomiczną 
niezależność; podkreśla, że najlepiej 
działające programy to te świadczące 
ukierunkowane kształcenie i szkolenie 
zawodowe i cieszące się adekwatnym 
wsparciem na poziomie lokalnym;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że formy zatrudniania 
Romów są często niepewne lub nietypowe; 
wyraża stanowcze przekonanie, że nowy 
instrument tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku 
z sytuacją nadzwyczajną (SURE) 
powinien być ukierunkowany na osoby 
najbardziej narażone na takie zagrożenia 
w państwach członkowskich;
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Or. en

Poprawka 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy zatrudnienia Romów przez 
podjęcie różnorakich działań, w tym 
aktywnych środków na rynku pracy, jak 
również promowanie gospodarki 
społecznej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do ułatwienia 
wymiany najlepszych sposobów 
postępowania między państwami 
członkowskimi oraz monitorowania 
postępów w tym zakresie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5b. wyraża opinię, że ludność romska 
najbardziej odczuwa skutki pandemii 
COVID-19, w szczególności skutki 
gospodarcze w Europie; podkreśla, że UE 
powinna skupić się na bezpośrednich 
potrzebach swych obywateli, a udzielanie 
szybkiej i adekwatnej odpowiedzi na 
występujące problemy jest niezbędne, by 
wzmocnić spójność, zwiększyć zaufanie do 
instytucji UE, jak również stosować się do 
zasad europejskich, w szczególności 
solidarności; wzywa Komisję do 
wzmocnienia Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, by 
wspierać rodziny, przekazując im trwałe 
produkty żywnościowe, środki 
dezynfekcyjne i ulotki informacyjne nt. 
wirusa;

Or. en

Poprawka 113
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do ujednolicenia 
prawa UE z ramami prawnymi ONZ w 
odniesieniu do prawa człowieka do wody 
oraz do rozszerzenia stosowania dyrektyw 
dotyczących wody, tak by uwzględniały 
problemy z dostępem do wody i 
wodociągów i z przystępnością cenową 
tychże; wzywa również do tworzenia 
wskaźników i mechanizmów 
monitorowania w odniesieniu do 
równouprawnienia społecznego w 
dostępnie do wody i odpowiednich 
warunków sanitarnych w państwach 
członkowskich, do zlecenia Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
corocznego gromadzenia danych oraz do 
przeznaczania funduszy pozwalających na 
zajęcie się ograniczonym dostępem 
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wykluczonych i dyskryminowanych ze 
względu na pochodzenie etniczne grup do 
wody i warunków sanitarnych oraz do 
usług w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zauważa, że starzejąca się Europa 
staje w obliczu niedoboru 
wykwalifikowanych pracowników, a w 
związku z tym młodzi Romowie nie 
powinni być postrzegani jako ciężar, lecz 
jako możliwość potencjalnego pozyskania 
pracowników w przyszłości;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
dołożenia wszelkich wysiłków, by 
uwrażliwić opinię publiczną na kwestię 
integracji Romów;

Or. en

Poprawka 116
Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa państwa członkowskie, by w 
trybie pilnym przyjęły przepisy, które będą 
wyraźnie uznawać prawo człowieka do 
wody i warunków sanitarnych i dbać o to, 
by ogół społeczeństwa mógł korzystać z 
dostępu do bezpieczniej wody pitnej i 
odpowiednich warunków sanitarnych; jak 
również, by zapewniły, że nieformalne 
warunki mieszkaniowe nie położą się 
cieniem na możliwościach obywateli w 
zakresie korzystania z prawa do 
bezpiecznej wody pitnej i odpowiednich 
warunków sanitarnych; przyjęły strategie 
polityczne i przydzieliły budżet w celu 
podłączenia osad romskich do 
publicznych wodociągów i kanalizacji 
publicznej; oraz zadbały o dostępność w 
obszarach zamieszkałych przez Romów i 
ich osadach odpowiedniej infrastruktury 
dostarczającej bezpieczną wodę pitną i 
adekwatnych warunków sanitarnych;

Or. en

Poprawka 117
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o ochronę mieszkańców 
bezprawnie zajmujących budynki 
mieszkalne przed eksmisją i burzeniem ich 
domów, chyba że zostanie im zapewniony 
lokal zastępczy w odpowiednim 
standardzie i wolny od segregacji, z 
dostępem do usług użyteczności 
publicznej;
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Or. en

Poprawka 118
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa państwa członkowskie, by 
ograniczyły skutki pandemii COVID-19 w 
przepełnionych osadach romskich, gdzie 
panują nieludzkie warunki, przez 
zalegalizowanie nielegalnych osad 
romskich, inwestowanie w infrastrukturę i 
poprawę warunków mieszkaniowych w 
zalegalizowanych osadach oraz tworzenie 
wystarczającej liczby dogodnych miejsc 
postoju przemieszczających się taborów 
romskich; alternatywnie by zapewniły 
Romom zamieszkującym obecnie 
bezprawnie budynki stałych, przystępnych 
cenowo i przyjaznych dla środowiska, 
bezpiecznych lokali mieszkalnych, w 
których panują godne warunki i które są 
wolne od segregacji;

Or. en

Poprawka 119
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. wzywa państwa członkowskie, by w 
trakcie kryzysu COVID-19 pilnie przyjęły 
środki pozwalające zająć się kwestią 
braku wody, odpowiednich warunków 
sanitarnych, elektryczności i niezbędnej 
infrastruktury w biednych 
społecznościach romskich; by w pełni 
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obejmowały osiedla romskie środkami 
dezynfekcyjnymi; by zakazywały 
zawieszania świadczeń w ramach 
podstawowych usług użyteczności 
publicznej podczas pandemii; by 
rozważyły subsydiowanie kosztów 
konsumpcji najbardziej narażonych grup 
oraz tych, którzy stracili dochody lub 
zamrożenie płatności do końca okresu 
objętego planami odbudowy; by udzieliły 
wsparcia finansowego samotnym 
rodzicom/ samotnym matkom na 
utrzymanie dzieci, czynsz i inne wydatki w 
gospodarstwie domowym, co pozwoli 
zmniejszyć obciążenia finansowe, 
szczególnie w świetle utraty pracy;

Or. en

Poprawka 120
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, by Romowie nie byli 
pozostawieni bez pomocy podczas kryzysu 
związanego z COVID-19, przez wspieranie 
szczególnie narażonych pracowników 
romskich, w szczególności kobiet i 
samotnych rodziców; jak również przez 
uwzględnianie konkretnych przepisów 
dotyczących Romów podczas wdrażania 
europejskiego instrumentu tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka 
bezrobocia w związku z sytuacją 
nadzwyczajną

 (SURE) oraz Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej potrzebującym 
(FEAD);

Or. en
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Poprawka 121
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych;

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych oraz że nieskuteczne 
wdrożenie dyrektyw w sprawie równości 
rasowej i w sprawie równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy na 
poziomie krajowym kosztuje UE od 224 do 
305 mld euro w utraconym PKB i od 88 
do 110 mld euro w utraconych wpływach z 
podatków; wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania zgodności z tymi 
przepisami oraz wzywa państwa 
członkowski do położenia kresu 
strukturalnej dyskryminacji w dostępie do 
zatrudnienia oraz w miejscu pracy, by 
promować pozytywną narrację 
różnorodności, szkolenia ze zwalczania 
dyskryminacji dla urzędów pracy, 
pracodawców i pracowników; oraz do 
karania dyskryminacji;

_________________ _________________
6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

Or. en

Poprawka 122
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Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych;

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych; wyraża głębokie 
zaniepokojenie, że państwa członkowskie 
wciąż naruszają prawa mieszkaniowe 
Romów, którzy często żyją w 
odizolowaniu, złych warunkach, brak im 
dostępu do usług użyteczności publicznej, 
mają złe warunki sanitarne, są narażeni 
na negatywne skutki zanieczyszczenia 
środowiska i kompletny brak usług 
publicznych, w tym edukacji, opieki 
zdrowotnej i możliwości znalezienia pracy, 
dróg i połączeń komunikacyjnych, co 
skutkuje złym stanem zdrowia, głębokim 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
ludności romskiej;

_________________ _________________
6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

Or. en

Poprawka 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych;

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych; podkreśla, że ograniczony 
dostęp do lokali mieszkalnych i usług 
użyteczności publicznej ma negatywny 
wpływ na edukację, zatrudnienie i stan 
zdrowia oraz ogólnie negatywnie 
przekłada się na integrację społeczną;

_________________ _________________
6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

Or. en

Poprawka 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych;

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych; podkreśla, że ograniczony 
dostęp do lokali mieszkalnych i usług 
użyteczności publicznej ma negatywny 
wpływ na edukację, zatrudnienie i stan 
zdrowia oraz negatywnie przekłada się na 
integrację społeczną;
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_________________ _________________
6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych;

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych; wzywa Radę, by 
odblokowała negocjacje w sprawie 
horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej, która jest 
warunkiem sine qua non osiągnięcia 
równości w UE;

_________________ _________________
6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

Or. en

Poprawka 126
Jordi Cañas
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych;

6. przypomina, że dyrektywa w 
sprawie równości rasowej6 zapewnia 
ochronę i gwarancje równego traktowania 
w odniesieniu do dostępu do dóbr i usług 
oraz dostarczania dóbr i usług, łącznie z 
zakwaterowaniem, co leży przede 
wszystkim w gestii władz krajowych i 
regionalnych; podkreśla konieczność 
zadbania o właściwą i skuteczną 
transpozycję i odpowiednie wdrożenie 
takiej dyrektywy;

_________________ _________________
6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

6 Artykuł 3 ust. 1 lit. h) dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.U. L 
180 z 19.7.2000, s. 22.

Or. en

Poprawka 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zaleca, by w obszarze działań 
ukierunkowanych na mieszkalnictwo 
należycie uwzględnić istnienie rozwiązań 
partycypacyjnych, pozwalających na 
zaangażowanie ludności romskiej od 
samego początku; sugeruje oparcie 
polityki mieszkaniowej na zasadzie 
dzielenia kosztów lub udziału 
beneficjentów w kosztach zakwaterowania 
i usług użyteczności publicznej, przy czym 
beneficjenci romscy mogliby organizować 
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się i realizować swoje własne inicjatywy 
oraz brać udział w planowaniu swojego 
zakwaterowania 1c;
_________________
1c A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion [Metaewaluacja środków 
na rzecz integracji Romów], Wspólne 
Centrum Badawcze, 2019, Urząd 
Publikacji Unii Europejskiej

Or. en

Poprawka 128
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 
zakresie mieszkalnictwa, ograniczyły 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im 
oraz zapewniły wystarczające i 
odpowiednie miejsca postoju dla Romów 
prowadzących wędrowny tryb życia;

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
uznały segregację w kontekście 
mieszkalnictwa za nielegalną, zgodnie z 
Międzynarodową konwencją w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
rasowe; i wspierały desegregację 
przestrzenną i angażowały beneficjentów 
romskich w opracowywanie i realizację 
projektów w zakresie mieszkalnictwa, 
zakazywały przymusowych eksmisji i 
wykorzeniały je oraz zapewniły 
wystarczające i odpowiednie miejsca 
postoju dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; przeciwdziałanie 
przymusowym eksmisjom należy 
wzmocnić przez usługi takie jak doradztwo 
socjalne, zarządzanie zadłużeniem i 
mediacja oraz aktywne wykrywanie 
gospodarstw domowych czy obszarów 
bardziej narażonych na wykwaterowanie; 
eksmisji nie powinno się przeprowadzać 
bez zapewnienia lokalu zastępczego w 
przystępnej cenie, zlokalizowanego na 
terenie, który nie cechuje się segregacją, i 
z dostępem do usług użyteczności 
publicznej;
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Or. en

Poprawka 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 
zakresie mieszkalnictwa, ograniczyły 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im 
oraz zapewniły wystarczające i 
odpowiednie miejsca postoju dla Romów 
prowadzących wędrowny tryb życia;

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie, realizację monitorowanie 
i ocenę projektów w zakresie 
mieszkalnictwa, zapobiegały 
przymusowym eksmisjom oraz zapewniły 
wystarczające i odpowiednie miejsca 
postoju dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia; podkreśla pilną 
potrzebę inwestycji publicznych w tym 
zakresie, również w związku z 
zagrożeniami związanym z epidemią 
COVID-19, i wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do korzystania z 
planowanego Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w poprawie 
sytuacji Romów pod względem 
zakwaterowania, ochrony zdrowia i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 
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zakresie mieszkalnictwa, ograniczały 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im 
oraz zapewniły wystarczające i 
odpowiednie miejsca postoju dla Romów 
prowadzących wędrowny tryb życia;

zakresie mieszkalnictwa, ograniczały 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im 
oraz zapewniły wystarczające i 
odpowiednie miejsca postoju dla Romów 
prowadzących wędrowny tryb życia; 
znalezienie alternatywy wobec eksmisji 
przez angażowanie różnych instytucji ma 
kluczowe znaczenie, zaś działania 
dotyczące zakwaterowania Romów należy 
włączyć w szersze działania krajowe i 
objąć je inicjatywą ustawodawczą, 
koncentrując się na polityce mieszkań 
społecznych i programach pomocowych;

Or. en

Poprawka 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 
zakresie mieszkań, ograniczały 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im 
oraz zapewniły wystarczające i 
odpowiednie miejsca postoju dla Romów o 
wędrownym trybie życia;

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 
zakresie mieszkalnictwa, ograniczały 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im 
oraz zapewniły wystarczające i 
odpowiednie miejsca postoju dla Romów 
prowadzących wędrowny tryb życia;

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 
zakresie mieszkalnictwa, ograniczały 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im 
oraz zapewniły wystarczające i 
odpowiednie miejsca postoju dla Romów 
prowadzących wędrowny tryb życia; 
wskazuje na fakt, że izolacja geograficzna 
i segregacja w mieszkalnictwie odsuwa 
członków mniejszości etnicznych od 
godnych miejsc pracy, niezależnie od 
posiadanych przez nich kwalifikacji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 
zakresie mieszkalnictwa, ograniczały 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im 
oraz zapewniły wystarczające i 
odpowiednie miejsca postoju dla Romów 
prowadzących wędrowny tryb życia;

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały desegregację przestrzenną i 
angażowały beneficjentów romskich w 
opracowywanie i realizację projektów w 
zakresie mieszkalnictwa, ograniczały 
przymusowe eksmisje i zapobiegały im, 
zajęły się kwestią bezdomności oraz 
zapewniły wystarczające i odpowiednie 
miejsca postoju dla Romów prowadzących 
wędrowny tryb życia;

Or. en

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

Projekt opinii
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Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie, aby zadbała o 
uwzględnienie strategii politycznych 
ukierunkowanych na zwalczanie 
antycyganizmu we wszelkich jego 
formach oraz by uznała dyskryminację 
środowiskową za konkretny przejaw 
antycyganizmu; sprawiedliwość w 
sprawach dotyczących środowiska winna 
zostać uwzględniona jako oddzielny 
obszar w ramach strategicznych na okres 
po 2020 r. i dotyczyć różnorakich form 
dyskryminacji środowiskowej, takich jak 
problem przymusowych eksmisji na 
zanieczyszczone lub skażone tereny, 
systematyczne odmawianie usług 
użyteczności publicznej związanych ze 
środowiskiem, jak również zagrożenia dla 
zdrowia, wynikające z życia w 
niekorzystnych warunkach 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie, by 
zajęły się nierównościami terytorialnymi, 
segregacją mieszkańców oraz 
wszechstronnymi i wielorakimi 
niedogodnościami w planowaniu, 
ukierunkowaniu i wdrażaniu środków na 
rzecz integracji Romów, ponieważ 
podejście lokalne może mieć zasadnicze 
znaczenie w planowaniu i wdrażaniu 
środków integracji społecznej;
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Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie, by 
zwiększyły wysiłki w zapewnianiu dostępu 
do wody pitnej i odpowiedniego zaplecza 
sanitarnego oraz wdrażaniu prawa do 
adekwatnych warunków życia, jak 
również prawa do zdrowego środowiska, 
przy zwróceniu szczególnej uwagi na 
najbardziej narażone na zagrożenia grupy 
Romów, takie jak dzieci, kobiety i 
seniorzy;

Or. en

Poprawka 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. potępia dyskryminację 
wynajmujących domy lub poszukujących 
zatrudnienia i przypomina państwom 
członkowskim o ich zobowiązaniu w 
ramach dyrektywy ws. równości rasowej1e 
w zakresie wyznaczenia 
wyspecjalizowanego organu zajmującego 
się promocją niedyskryminowania 
obywateli ze względu na ich rasę i 
pochodzenie etniczne;
_________________
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1e Artykuł 13 dyrektywy Rady 2000/43/WE 
z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej 
w życie zasadę równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne, Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22– 
26

Or. en

Poprawka 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. potępia dyskryminację 
wynajmujących domy lub poszukujących 
zatrudnienia i przypomina państwom 
członkowskim o ich zobowiązaniu w 
ramach dyrektywy ws. równości rasowej7a 
w zakresie wyznaczenia 
wyspecjalizowanego organu zajmującego 
się promocją niedyskryminowania 
obywateli ze względu na ich rasę i 
pochodzenie etniczne;
_________________
7a Artykuł 13 dyrektywy Rady 2000/43/WE 
z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej 
w życie zasadę równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne, Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22-26

Or. en

Poprawka 139
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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7a. wzywa państwa członkowskie, aby 
ukierunkowały strategie polityczne na 
pomoc osobom, które popadły w 
żebractwo, w tym osobom pochodzenia 
romskiego, w znalezieniu normalnej 
pracy, a w szczególności aby 
ukierunkowały te działania na młodzież i 
pomocy jej w skończeniu szkoły;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa państwa członkowskie, by 
zajęły się kwestią mieszkań i bezdomności, 
przez rozbudowę systemu mieszkań 
socjalnych oraz promowanie wolnego od 
dyskryminacji dostępu do takich 
mieszkań;

Or. en

Poprawka 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania uwieńczonych sukcesem 
projektów, takich jak mikropożyczki dla 
romskich rodzin, służące poprawie ich 
warunków życia;

Or. en
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Poprawka 142
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla obiecujące podejście 
przyjęte w inicjatywach „najpierw 
mieszkanie” pozwalające na profilaktykę i 
zwalczanie bezdomności oraz 
zakwaterowania w warunkach segregacji i 
wzywa państwa członkowskie, aby 
rozważyły odejście od etapowego modelu 
świadczenia usług (staircase model) i 
przeszły w kierunku wsparcia 
pozwalającego utrzymać zakwaterowanie, 
a mianowicie uzupełniania pomocy 
polegającej na przyznaniu lokalu 
mieszkalnego wsparciem w jego 
utrzymaniu, przez zatrudnienie, edukacje, 
opiekę zdrowotną i rozwój społeczności;

Or. en

Poprawka 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem odnotowuje, że UE 
wniosła wartość dodaną przez 
ustanowienie ścisłego powiązania między 
europejskim semestrem, europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi (ESIF) w okresie 
programowania 2014- 020 i krajowymi 
strategiami integracji Romów, oraz 
apeluje do państw członkowskich o 
publiczne ogłoszenie, jaką część budżetów 

skreśla się
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krajowych przeznaczyły na ten cel;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem odnotowuje, że UE 
wniosła wartość dodaną przez 
ustanowienie ścisłego powiązania między 
europejskim semestrem, europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi (ESIF) w okresie 
programowania 2014- 020 i krajowymi 
strategiami integracji Romów, oraz apeluje 
do państw członkowskich o publiczne 
ogłoszenie, jaką część budżetów krajowych 
przeznaczyły na ten cel;

8. stoi na stanowisku, że wartość 
dodana UE jest zagrożona, pomimo 
istnienia ścisłego powiązania między 
europejskim semestrem, europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi (ESIF) w okresie 
programowania 2014-2020 i krajowymi 
strategiami integracji Romów, oraz apeluje 
do państw członkowskich o publiczne 
ogłoszenie, jaką część budżetów krajowych 
przeznaczyły na ten cel, skoro ESIF nie 
jest w stanie skierować pomocy do grup 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, w szczególności 
Romów; wzywa Komisję, by w ramach 
swych strategii politycznych i programów 
aktywnie wyciągała pomocną dłoń do 
społeczności romskich; oraz apeluje do 
państw członkowskich o podejmowanie 
takich działań i o publiczne ogłoszenie, 
jaką część budżetów krajowych 
przeznaczyły na ten cel;

Or. en

Poprawka 145
Loucas Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka
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8. z zadowoleniem odnotowuje, że UE 
wniosła wartość dodaną przez 
ustanowienie ścisłego powiązania między 
europejskim semestrem, europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi (ESIF) w okresie 
programowania 2014- 020 i krajowymi 
strategiami integracji Romów, oraz apeluje 
do państw członkowskich o publiczne 
ogłoszenie, jaką część budżetów krajowych 
przeznaczyły na ten cel;

8. z zadowoleniem odnotowuje, że UE 
wniosła wartość dodaną przez 
ustanowienie ścisłego powiązania między 
europejskim semestrem, europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi (ESIF) w okresie 
programowania 2014- 020 i krajowymi 
strategiami integracji Romów, oraz apeluje 
do państw członkowskich o publiczne 
ogłoszenie, jaką część budżetów krajowych 
przeznaczyły na ten cel, jak również o 
publikowanie wykazów finansowanych 
projektów;

Or. en

Poprawka 146
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem odnotowuje, że UE 
wniosła wartość dodaną przez 
ustanowienie ścisłego powiązania między 
europejskim semestrem, europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi (ESIF) w okresie 
programowania 2014- 020 i krajowymi 
strategiami integracji Romów, oraz apeluje 
do państw członkowskich o publiczne 
ogłoszenie, jaką część budżetów krajowych 
przeznaczyły na ten cel;

8. wzywa Unię Europejską i państwa 
członkowskie do podejmowania dalszych 
wysiłków, by zapewnić zbieżność semestru 
europejskiego, EFS+ i wszystkich 
funduszy UE w okresie 2021-2027 i 
krajowych strategii integracji Romów oraz 
europejskiego filaru praw socjalnych, jak 
również apeluje do państw członkowskich 
o publiczne ogłoszenie, jaką część 
budżetów krajowych przeznaczyły na ten 
cel;

Or. en

Poprawka 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. zauważa, że politycy Unii 
Europejskiej zwrócili uwagę na kwestię 
traktowania Romów dopiero w 
następstwie ich migracji do Europy 
Zachodniej oraz że te przepływy 
migracyjne nasiliły się jeszcze po 
przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do UE; 
ubolewa nad faktem, że ta migracja 
doprowadziła do wzrostu liczby osób 
bezdomnych na ulicach, agresywnego 
żebractwa i przejściowego zamieszkiwania 
w obozowiskach na obrzeżach miast;

Or. en

Poprawka 148
Loucas Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zagwarantowania, że zmiany te 
zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie lokalnym8.

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zagwarantowania, że zmiany te 
zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie, lokalnym,8 
niezależnie od kategorii regionu; wzywa 
Komisję, by monitorowała wdrażanie 
strategii podczas regularnych spotkań z 
państwami członkowskimi i publikowała 
sprawozdania w zakresie przydzielania 
funduszy na realizację tych strategii;

_________________ _________________
7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 

7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
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wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 
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wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zagwarantowania, że zmiany te 
zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie lokalnym8.

wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zagwarantowania, że zmiany te 
zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie lokalnym8 oraz 
do przyjrzenia się powodom niskich 
wskaźników absorpcji w niektórych 
państwach członkowskich, również w myśl 
zaleceń Trybunału Obrachunkowego Unii 
Europejskiej dla państw członkowskich 
oraz dla Komisji, przedstawionych w 
specjalnym sprawozdaniu nr 14/20167a.

_________________ _________________
7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.
7a Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Sprawozdanie specjalne pt. Unijne 
inicjatywy polityczne i wsparcie finansowe 
na rzecz integracji Romów – w ostatnim 
dziesięcioleciu osiągnięto istotne postępy, 
potrzebne są jednak dodatkowe działania z 
2016 r.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.
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Or. en

Poprawka 150
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
zagwarantowania, że zmiany te zaowocują 
konkretnymi projektami na rzecz Romów 
na szczeblu lokalnym8.

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację;

_________________ _________________
7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
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Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.

Or. en

Poprawka 151
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zagwarantowania, że zmiany te 
zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na szczeblu lokalnym8.

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do wdrożenia długofalowych, ambitnych 
programów i strategii politycznych na 
szeroką skalę, zarówno z pod względem 
celów, jak i uwzględniania kwestii 
romskich w głównym nurcie polityki8.

_________________ _________________
7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.

Or. en

Poprawka 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące integracji Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zagwarantowania, że zmiany te 
zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie 8 lokalnym8.

9. dostrzega, że w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów7 
wprowadzono szczegółowy priorytet 
finansowania dotyczący Romów oraz że 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
dotyczące włączenia Romów stały się 
warunkiem przyznania środków 
finansowych wspierających jego realizację; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zagwarantowania, że zmiany te 
zaowocują konkretnymi projektami na 
rzecz Romów na poziomie 8 lokalnym8.

_________________ _________________
7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

7 Załącznik XI dotyczący warunków 
wstępnych, część I: tematyczne warunki 
wstępne, priorytet inwestycyjny 9.2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
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Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future [Refleksje nad ramami UE na rzecz 
Romów: Ocena wymiaru europejskiego 
przyszłości po 2020 r.], Open Society 
Institute, czerwiec 2017, s.17.

Or. en

Poprawka 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie, by 
rozwijały programy mentorskie, 
szkolnictwo wyższe i wiodących uczelni 
wyższych oraz wspierały lokalne 
usamodzielnienie młodych liderów jako 
podmiotów służących integracji, a także 
oddolnych romskich organizacji 
pozarządowych zamiast 
międzynarodowych organizacji 
prowadzących działalność na rzecz 
społeczności romskiej; wzywa do 
utworzenia skutecznego systemu 
monitorowania unijnych środków; 
przypomina, że potrzebne są nie tylko 
jasno określone normy w zakresie 
przeciwdziałania segregacji i rozwiązania 
problemu segregacji geograficznej, 
podkreśla przy tym, że zasadnicze zmiany 
powinny zostać wprowadzone w pierwszej 
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kolejności także w edukacji publicznej; 
nalega ponadto, by w celu osiągnięcia 
zaawansowanego poziomu solidarności 
zmodyfikować krajowe programy 
nauczania; podkreśla, że zasadnicze 
znaczenie mają zmiany strukturalne, np. 
obniżenie wieku przedszkolnego, oraz że 
aby zapobiec segregacji uczniów w 
szkołach podstawowych, należy rozwijać 
nowoczesne, integrujące szkoły lokalne i 
przeznaczyć na nie dodatkowe środki w 
celu przekształcenia ich w szkoły 
modelowe; podkreśla, że potrzebna jest 
odpowiednia infrastruktura, aby 
umożliwić wszystkim uczniom dotarcie do 
tych instytucji, także tym spoza 
społeczności romskiej; podkreśla fakt, że 
przez oferowanie studentom romskim 
dualnego systemu kształcenia 
zawodowego wysokiej jakości i zachęcanie 
ich do rozwoju ścieżki kariery 
przedsiębiorstwa zyskałyby pracowników 
wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla znaczenie metod oceny 
skutków scenariuszy alternatywnych, by 
ograniczyć rozziew między ramami 
politycznymi a wdrażaniem w terenie; 
przypomina, że w 2016 r. ETO „stwierdził, 
że monitorowanie i ocena postępów w 
realizacji krajowych strategii integracji 
Romów stanowią poważne wyzwanie we 
wszystkich państwach członkowskich 
objętych wizytami”1f; przypomina, że 
rozbieżność między ambitnymi celami a 
możliwościami dostępnych struktur 
osiągania wyników jest często znaczącym 
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ograniczeniem niektórych działań, z 
uwagi na brak danych opartych na 
planowaniu, niewystarczający budżet i 
wystąpienie nowych, nieprzewidzianych 
potrzeb;
_________________
1f Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Sprawozdanie specjalne pt. Unijne 
inicjatywy polityczne i wsparcie finansowe 
na rzecz integracji Romów – w ostatnim 
dziesięcioleciu osiągnięto istotne postępy, 
potrzebne są jednak dodatkowe działania 
w terenie z 2016 r., s. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_PL.pdf

Or. en

Poprawka 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wyraża ubolewanie z powodu 
słabego powiązania między dostępnymi 
narzędziami finansowania a planami 
strategicznymi i celami związanymi z 
rozwojem społeczno-gospodarczym i 
integracją Romów; wzywa państwa 
członkowskie do stworzenia wydajnych 
mechanizmów monitorowania i nadzoru, 
dbających o wykorzystywanie 
przydzielanych środków zgodnie z 
przeznaczeniem i o brak nadużyć;

Or. en

Poprawka 156
Jordi Cañas

Projekt opinii



PE652.565v01-00 100/105 AM\1206434PL.docx

PL

Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia niezależności, zwiększenia 
zasobów i rozszerzenia kompetencji i 
uprawnień krajowych organów ds. 
równouprawnienia, by dołożyć wysiłków w 
zakresie walki z dyskryminacją, w tym 
dyskryminacją Romów w instytucjach, 
przez wdrażanie zalecenia Komisji 
Europejskiej w zakresie standardów dla 
organów ds. równouprawnienia;

Or. en

Poprawka 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wyraża opinię, że uwzględnianie 
Romów w głównym nurcie politycznym 
jest wciąż zasadne, skoro tylko 
ukierunkowane środki mogą być 
dostatecznie skuteczne, a w związku z tym 
wzywa, by usprawnić uwzględnianie 
aspektów integracji Romów w głównym 
nurcie polityki UE i krajowych 
narzędziach politycznych;

Or. en

Poprawka 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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9b. uznaje, że przenoszenie środków 
interwencyjnych z jednego państwa 
członkowskiego na grunt innego nie jest 
procesem mechanicznym; choć założenia, 
metody działania i narzędzia można 
przenieść, strategie i procesy wymagają 
dostosowania do uwarunkowań 
lokalnych, a te uwarunkowania mogą z 
kolei wiązać się z możliwościami 
instytucjonalnymi, wsparciem różnych 
podmiotów czy kontekstem lokalnym; w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do właściwego 
wykorzystania metod oceny skutków 
scenariuszy alternatywnych oraz do 
porównania i wyjaśnienia wyników 
różnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję, jak również 
państwa członkowskie do oceny wpływu 
pandemii COVID-19 na sytuację 
społeczności romskich i do podjęcia 
skutecznych środków, wykorzystujących 
fundusze UE, by odpowiedzieć na 
zidentyfikowane wyzwania, ponieważ 
nowa strategia ramowa powinna być 
dostosowana do bieżącej sytuacji, by 
przeciwdziałać wzrostowi ubóstwa i 
wykluczenia społeczności;

Or. en

Poprawka 160
Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Unię Europejską i państwa 
członkowskie do wzmocnienia danych i 
badań, by lepiej określić i zrozumieć 
dyskryminację krzyżową; zachęca Komisję 
Europejską do śledzenia wielostronnych 
aspektów ubóstwa i wykluczenia 
społecznego Romów, przy zastosowaniu 
kompleksowego wskaźnika AROPE 
Eurostatu;

Or. en

Poprawka 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. wyraża ubolewanie z powodu 
słabego powiązania między dostępnymi 
narzędziami finansowania a planami 
strategicznymi i celami związanymi z 
rozwojem społeczno-gospodarczym i 
integracją Romów; przypomina, że 
jednorazowe i krótkofalowe interwencje o 
jednym punkcie ciężkości mają niewielkie 
szanse powodzenia, szczególnie w obliczu 
wielowymiarowych potrzeb wymagających 
zintegrowanych środków 
interwencyjnych; wzywa państwa 
członkowskie, by przyjęły skuteczniejsze 
mechanizmy monitorowania i nadzoru, 
lepiej rozważyły kryteria istotne z punktu 
widzenia ludności romskiej oraz wyraźnie, 
lecz nie wyłącznie skupiły się na 
Romach1g, co pozwoli zadbać o 
odpowiednie przydzielanie i wydatkowanie 
funduszy i przeciwdziałać ich 
nadużywaniu; podkreśla, iż 
monitorowanie ma szczególne znaczenie 
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w przewidywaniu wszelkich ewentualnych 
zagrożeń i łagodzeniu ich skutków oraz 
skutecznym wdrażaniu środków 
interwencyjnych, co przełożyłoby się na 
dalsze wsparcie popartych dowodami 
inicjatyw politycznych oraz skuteczniejsze 
określanie celów i przyznawanie zasobów;
_________________
1g Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Sprawozdanie specjalne pt. Unijne 
inicjatywy polityczne i wsparcie finansowe 
na rzecz integracji Romów – w ostatnim 
dziesięcioleciu osiągnięto istotne postępy, 
potrzebne są jednak dodatkowe działania 
w terenie z 2016 r., s. 74: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_PL.pdf

Or. en

Poprawka 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. przypomina, iż w 2016 r. ETO 
uznał, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne były 
przyznawane państwom członkowskim na 
podstawie wskaźników, które nie odnosiły 
się konkretnie do ludności romskiej, 
takich jak łączna liczba ludności, stopa 
bezrobocia czy PKB, i wyraził opinię, że 
wskaźniki te nie są najlepszym sposobem 
na ustalanie, ile środków finansowych UE 
na integrację Romów powinno być 
przyznane każdemu państwu 
członkowskiemu1h;
_________________
1h Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Sprawozdanie specjalne pt. Unijne 
inicjatywy polityczne i wsparcie finansowe 
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na rzecz integracji Romów – w ostatnim 
dziesięcioleciu osiągnięto istotne postępy, 
potrzebne są jednak dodatkowe działania 
w terenie z 2016 r., s. 42: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_PL.pdf 

Or. en

Poprawka 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9e. podkreśla, że społeczności 
znajdujące się w najmniej korzystnej 
sytuacji, w tym społeczności romskie w 
całej UE, odczuwają najbardziej skutki 
pandemii koronawirusa; stanowczo 
ubolewa nad faktem, że społeczności 
romskie są nadal dyskryminowane i 
marginalizowane z uwagi na pandemię 
koronawirusa; z ubolewaniem przyjmuje 
fakt, że wybuch pandemii koronawirusa 
może doprowadzić do cięć w kolejnych 
WRF na lata 2021-2027 i negatywnie 
wpłynąć na organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego walczące o prawa Romów, 
a co za tym idzie na docieranie do 
społeczności romskich;

Or. en

Poprawka 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9f. zachęca Komisję do 
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opracowywania innowacyjnych, 
zorientowanych na skutki i opartych na 
danych podejść jako bezpośredniego 
wkładu w kolejną edycję programów 
(program InvestEU oraz EFS+ na lata 
2001-2027) oraz strategii (a mianowicie 
unijnej strategii na rzecz 
równouprawnienia i integracji Romów po 
2020 r.).

Or. en


