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Alteração 1
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando -A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-A. Considerando que o artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia prevê que, na definição e 
execução das suas políticas e ações, a 
União tenha em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um 
elevado nível de emprego, a garantia de 
uma proteção social adequada, a luta 
contra a exclusão social e um nível 
elevado de educação, formação e proteção 
da saúde humana;

Or. en

Alteração 2
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando -A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-A-A. Considerando que a adoção do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais é 
essencial para reforçar os direitos sociais 
das pessoas que pertencem a grupos 
marginalizados, tais como as pessoas de 
origem cigana;

Or. en

Alteração 3
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando -A-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

-A-B. Considerando que o Parlamento 
Europeu saúda energicamente o 
compromisso assumido pela Comissão no 
sentido de desenvolver um quadro 
estratégico europeu pós-2020 reforçado 
para a igualdade dos ciganos, a justiça 
social e económica e a luta contra o 
anticiganismo;

Or. en

Alteração 4
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando -A-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

-A-C. Considerando que uma 
percentagem demasiado elevada de 
ciganos estão em risco de pobreza (em 
média, 80 % em 2016)1;
_________________
1 FRA, 2016, Segundo Inquérito sobre Minorias e 
Discriminação na União Europeia: Ciganos

Or. en

Alteração 5
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que 43 % dos 
ciganos exercem algum tipo de atividade 
remunerada1; que 63 % dos jovens 
ciganos (com idades compreendidas entre 
os 16 e os 24 anos) não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação2; 

A. Considerando que apenas 43 % dos 
ciganos (56 % dos homens e 29 % das 
mulheres) desenvolvem algum tipo de 
trabalho remunerado1; que os ciganos 
enfrentam níveis mais elevados de 
intensidade laboral, de precariedade 
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que, em comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163;

laboral e de desemprego, carecem de 
redes de emprego e são vítimas da 
discriminação no domínio do emprego; 
que 63 % dos jovens ciganos com idades 
compreendidas entre os 16 e os 24 anos 
não trabalham, não estudam e não seguem 
uma formação2, ao passo que, para as 
jovens ciganas, este valor chega a 72 %1A; 
que, em comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163;

_________________ _________________
1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3; 
FRA, 2019, Segundo Inquérito sobre Minorias e 
Discriminação na União Europeia – Ciganos: 
resultados selecionados.
1-A FRA, 2019, Segundo Inquérito sobre Minorias 
e Discriminação na União Europeia – Ciganos: 
resultados selecionados.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

Or. en

Alteração 6
Anne Sander

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que 43 % dos 
ciganos exercem algum tipo de atividade 
remunerada1; que 63 % dos jovens ciganos 
(com idades compreendidas entre os 16 e 
os 24 anos) não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação2; que, em 
comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 

A. Considerando que 43 % dos 
ciganos exercem algum tipo de atividade 
remunerada1; que 63 % dos jovens ciganos 
(com idades compreendidas entre os 16 e 
os 24 anos) não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação2; que, em 
comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
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jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163;

jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163; que o nível de 
abandono escolar dos ciganos é 
especialmente significativo; que uma 
percentagem significativa das mulheres 
ciganas vivem em situações precárias; que 
as dificuldades dos ciganos agravaram-se 
com a crise da COVID-19;

_________________ _________________
1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que 43 % dos 
ciganos exercem algum tipo de atividade 
remunerada1; que 63 % dos jovens ciganos 
(com idades compreendidas entre os 16 e 
os 24 anos) não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação2; que, em 
comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163;

A. Considerando que os ciganos são a 
maior minoria étnica da Europa, vivendo 
aproximadamente 6 milhões destes na 
UE; que aproximadamente 80 % dos 
ciganos vivem abaixo do limiar de risco de 
pobreza dos respetivos países; que 43 % 
dos ciganos exercem algum tipo de 
atividade remunerada1; que 63 % dos 
jovens ciganos (com idades compreendidas 
entre os 16 e os 24 anos) não trabalham, 
não estudam e não seguem uma formação2; 
que, em comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163;

_________________ _________________
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1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que 43 % dos 
ciganos exercem algum tipo de atividade 
remunerada1; que 63 % dos jovens ciganos 
(com idades compreendidas entre os 16 e 
os 24 anos) não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação2; que, em 
comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163;

A. Considerando que 43 % dos 
ciganos exercem algum tipo de atividade 
remunerada1; que 50 % dos ciganos com 
idades compreendidas entre os 6 e os 24 
anos não frequentam a escola e 63 % dos 
jovens ciganos (com idades compreendidas 
entre os 16 e os 24 anos) não trabalham, 
não estudam e não seguem uma formação2; 
que, em comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163;

_________________ _________________
1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

Or. en

Alteração 9
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Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que 43 % dos 
ciganos exercem algum tipo de atividade 
remunerada1; que 63 % dos jovens ciganos 
(com idades compreendidas entre os 16 e 
os 24 anos) não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação2; que, em 
comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163;

A. Considerando que 43 % dos 
ciganos exercem algum tipo de atividade 
remunerada1; que 63 % dos jovens ciganos 
(com idades compreendidas entre os 16 e 
os 24 anos) não trabalham, não estudam e 
não seguem uma formação2; que, em 
comparação com a situação que se 
verificava em 2011, a percentagem de 
jovens ciganos que não trabalham, não 
estudam e não seguem uma formação se 
deteriorou em 20163; que um número 
significativo das raparigas de etnia cigana 
são aconselhadas ou são forçadas a casar 
cedo;

_________________ _________________
1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

1 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 3.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019, 
COM(2019)0406, p. 4.

2 Relatório sobre a aplicação das estratégias 
nacionais de integração dos ciganos - 2019 Report 
on the implementation f national Roma integration 
strategies – 2019, COM(2019)0406, p. 4.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

3 Roma inclusion measures reported under the EU 
framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 
1/2, p. 18.

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que o atual Quadro 
da UE para as Estratégias Nacionais de 
Integração dos Ciganos até 2020 trata os 
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ciganos na UE como um grupo 
homogéneo, demonstra pouca 
sensibilidade aos contextos locais e dispõe 
de uma capacidade limitada para abordar 
os problemas de discriminação, a 
multiplicidade de identidades e a 
diversidade étnica e socioeconómica 
dentro da comunidade cigana1;
_________________
1 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, janeiro de 2020.

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que os ciganos 
encontram dificuldades na procura de um 
emprego estável por não preencherem os 
requisitos exigidos, devido às limitadas 
oportunidades de que dispõem para 
desenvolver as suas aptidões e 
competências;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando A-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

A-B. Considerando que a igualdade de 
género e a situação das crianças e dos 
jovens ciganos constituem dois domínios 
de ação fundamentais no âmbito da 
integração e inclusão dos ciganos que não 
são suficientemente abordados tanto a 
nível europeu como a nível dos 
Estados-Membros1;
_________________
1 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, janeiro de 2020, p. 16.

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando A-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-C. Considerando que as persistentes 
desigualdades no domínio 
socioeconómico e da saúde e as formas de 
discriminação a vários níveis, 
nomeadamente o anticiganismo e a 
discriminação em função da idade, põem 
os idosos de etnia cigana numa posição 
especialmente vulnerável;

Or. en

Alteração 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
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Projeto de parecer
Considerando A-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-D. Considerando que a luta contra a 
discriminação dos ciganos, 
nomeadamente nos domínios prioritários 
da educação, do emprego, do acesso aos 
cuidados de saúde e da habitação, e a 
realização de melhorias significativas no 
seu estatuto socioeconómico dependem do 
reforço do capital social e cultural nos 
meios com comunidades ciganas e de uma 
abordagem de longo prazo e multilateral à 
integração dos ciganos que conte com a 
participação ativa dos ciganos em todas as 
fases;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando A-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-E. Considerando que por «recolha de 
dados em matéria de igualdade» se 
entende todos os tipos de dados 
desagregados utilizados para avaliar a 
situação comparativa de grupos 
específicos em risco de discriminação 
para conceber políticas públicas que 
contribuam para a promoção da 
igualdade e para avaliar a sua execução, 
com base em factos e não apenas em 
conjeturas; que a recolha de tais dados 
(ou seja, dados que indiquem a origem 
étnica ou religião) exige uma autorização 
exclusiva dos titulares dos dados a 
recolher e, muitas vezes, pode ser 
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controversa; que, pelo contrário, é 
claramente proibida a caracterização 
racial ou étnica, segundo a qual as 
pessoas são identificadas, sem a sua 
autorização, com base em perceções ou 
generalizações em função da raça, etnia, 
religião ou origem nacional;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando A-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-F. Considerando que os inquéritos e 
dados disponíveis indicam que os ciganos 
apresentam taxas de desemprego muito 
mais elevadas e níveis de rendimento 
muito baixos do que a população 
maioritária ou outros grupos de minorias 
étnicas desfavorecidas; que os ciganos 
enfrentam obstáculos semelhantes aos de 
outros grupos de minorias étnicas, mas 
mais intensamente, devido a um círculo 
vicioso de baixos níveis de escolaridade, 
baixas qualificações e exclusão do 
mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando A-G (novo)
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Projeto de parecer Alteração

A-G. Considerando que os indivíduos 
que pertencem a grupos minoritários 
continuam a ser discriminados na 
procura de emprego e mesmo no emprego 
continuam a enfrentar um tratamento 
desigual; que as baixas remunerações, a 
falta de perspetivas de carreira, as 
condições de trabalho precárias e difíceis, 
o «chão pegajoso» e o «teto de vidro», o 
assédio e o despedimento abusivo são 
apenas algumas das suas manifestações; 
que as minorias étnicas têm uma maior 
probabilidade de terem um menor acesso 
aos direitos e à proteção laboral; que a 
origem étnica afigura-se igualmente 
importante no que respeita ao assédio no 
local de trabalho e um considerável 
obstáculo à progressão na carreira;

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando A-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-H. Considerando que o inquérito 
EU-MIDIS II1 constatou que apenas um 
em cada quatro ciganos com 16 anos ou 
mais indicou que trabalhava por conta de 
outrem ou trabalhava por conta própria a 
título da sua atividade principal quando o 
inquérito foi realizado e que as mulheres 
de etnia cigana apresentam taxas de 
emprego muito mais baixas do que os 
homens de etnia cigana (16 %, em 
comparação com 34 %); que, de modo 
global, o inquérito demonstra que a 
percentagem de trabalho remunerado dos 
ciganos com idades compreendidas entre 
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os 20 e os 64 anos é de 43 %, muito 
abaixo da média da UE de 70 % em 2015; 
que a situação dos jovens é 
substancialmente pior: em média, 63 % 
dos ciganos com idades compreendidas 
entre os 16 e os 24 anos não trabalhavam, 
não estudavam e não seguiam uma 
formação quando o inquérito foi 
realizado, comparado com 12 % da média 
da UE para a taxa NEET do mesmo 
grupo etário; que, para este grupo etário, 
os resultados demonstram igualmente 
uma considerável disparidade de género, 
72 % das jovens de etnia cigana não 
trabalhavam, não estudavam e não 
seguiam uma formação, comparado com 
55 % dos jovens de etnia cigana, 
contrastando nitidamente com o resto da 
população;
_________________
1 Comissão Europeia, EU-MIDIS II: Segundo 
Inquérito sobre Minorias e Discriminação na 
União Europeia, outubro de 2018.

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que um terço dos 
agregados familiares ciganos não possui 
água corrente, que pouco mais de metade 
possui uma sanita com autoclismo ou um 
chuveiro no interior das casas e que 78 % 
dos ciganos vivem em alojamentos 
sobrelotados4;

B. Considerando que um terço dos 
agregados familiares ciganos não possui 
água corrente, que pouco mais de metade 
possui uma sanita com autoclismo ou um 
chuveiro no interior das casas e que 78 % 
dos ciganos vivem em alojamentos 
sobrelotados4; que a maioria das 
comunidades ciganas, em especial na 
Europa Central e Oriental, vivem em 
acampamentos segregados, enfrentando 
uma segregação espacial, e que muitas 
destas comunidades estão 
desproporcionadamente expostas à 
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degradação e poluição do ambiente 
decorrente das lixeiras e dos aterros, dos 
sítios contaminados ou das indústrias 
poluentes4-A;

_________________ _________________
4 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

4 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.
4-A Relatório da European Environmental Bureau, 
2020, Pushed to the wastelands: Environmental 
racism against Roma communities in Central and 
Eastern Europe, p. 6.

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que um terço dos 
agregados familiares ciganos não possui 
água corrente, que pouco mais de metade 
possui uma sanita com autoclismo ou um 
chuveiro no interior das casas e que 78 % 
dos ciganos vivem em alojamentos 
sobrelotados4;

B. Considerando que as comunidades 
ciganas são as mais vulneráveis, vivendo, 
muitas vezes, em acampamentos 
degradados, excluídos da sociedade e em 
condições abaixo dos padrões exigidos, 
que um terço dos agregados familiares 
ciganos não possui água corrente, que 
pouco mais de metade possui uma sanita 
com autoclismo ou um chuveiro no interior 
das casas e que 78 % dos ciganos vivem 
em alojamentos sobrelotados4;

_________________ _________________
4 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

4 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando B
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Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que um terço dos 
agregados familiares ciganos não possui 
água corrente, que pouco mais de metade 
possui uma sanita com autoclismo ou um 
chuveiro no interior das casas e que 78 % 
dos ciganos vivem em alojamentos 
sobrelotados4;

B. Considerando que os ciganos 
nascem num contexto de pobreza 
geracional extrema, que um terço dos 
agregados familiares ciganos não possui 
água corrente, que pouco mais de metade 
possui uma sanita com autoclismo ou um 
chuveiro no interior das casas e que 78 % 
dos ciganos vivem em alojamentos 
sobrelotados4;

_________________ _________________
4 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

4 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

Or. en

Alteração 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que um terço dos 
agregados familiares ciganos não possui 
água corrente, que pouco mais de metade 
possui uma sanita com autoclismo ou um 
chuveiro no interior das casas e que 78 % 
dos ciganos vivem em alojamentos 
sobrelotados4;

B. Considerando que um terço dos 
agregados familiares ciganos não possui 
água corrente, que pouco mais de metade 
possui uma sanita com autoclismo ou um 
chuveiro no interior das casas e que 78 % 
dos ciganos viviam em alojamentos 
sobrelotados em 20164;

_________________ _________________
4 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

4 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

Or. en

Alteração 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
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Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que o inquérito 
EU-MIDIS II1 constatou que 
aproximadamente 80 % dos ciganos 
continuam a viver abaixo do limiar de 
risco de pobreza dos respetivos países; que 
uma em cada dez pessoas vivem em 
habitações sem eletricidade; e que um em 
cada quatro ciganos (27 %) e uma em 
cada três crianças de etnia ciganas (30 %) 
pertence a uma família que passou fome 
pelo menos uma vez no mês anterior;
_________________
1 Comissão Europeia, EU-MIDIS II: Segundo 
Inquérito sobre Minorias e Discriminação na 
União Europeia, outubro de 2018.

Or. en

Alteração 24
Romeo Franz

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que os 
acampamentos dos ciganos são, muitas 
vezes, erigidos em zonas de elevado 
impacto ambiental;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando C
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Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que 43 % dos 
ciganos são objeto de discriminação 
quando tentam comprar ou alugar uma 
habitação e que não estão suficientemente 
informados sobre os seus direitos em 
termos de igualdade5;

C. Considerando que a segregação 
espacial continua a ser um dos principais 
desafios no domínio da habitação; que os 
progressos significativos realizados no 
domínio da habitação social devem ser 
prosseguidos por meio da prestação de 
apoio público e da legislação 
necessária5-A; que 43 % dos ciganos são 
objeto de discriminação quando tentam 
comprar ou alugar uma habitação e que não 
estão suficientemente informados sobre os 
seus direitos em termos de igualdade5;

_________________ _________________
5 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

5 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.
5-A Comissão Europeia, 2019, Relatório sobre a 
aplicação das estratégias nacionais de integração 
dos ciganos, pp. 8-9.

Or. en

Alteração 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que 43 % dos 
ciganos são objeto de discriminação 
quando tentam comprar ou alugar uma 
habitação e que não estão suficientemente 
informados sobre os seus direitos em 
termos de igualdade5;

C. Considerando que 43 % dos 
ciganos são objeto de discriminação 
quando tentam comprar ou alugar uma 
habitação e que não estão suficientemente 
informados sobre os seus direitos em 
termos de igualdade5; que os dados 
disponíveis e os indicadores de resultados 
de inquéritos representativos de nove 
Estados-Membros da UE sugerem que a 
situação no domínio da habitação 
permaneceu praticamente inalterada 
entre 2011 e 2016, registando-se apenas 
algumas melhorias no acesso à água e a 
serviços públicos básicos em alguns 



AM\1206434PT.docx 19/100 PE652.565v01-00

PT

países;
_________________ _________________
5 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

5 Comissão Europeia, 2019 Report on National 
Roma Integration Strategies: Key Conclusions, p. 6.

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que os ciganos têm 
sido um dos grupos mais vulneráveis 
durante a pandemia de COVID-19; que as 
consequências económicas e sociais da 
crise sanitária ameaçam atingir com 
maior força a população cigana e 
aprofundar as desigualdades existentes 
em todos domínios prioritários da 
integração dos ciganos; que o 
anticiganismo se manifesta igualmente 
sob a forma da culpabilização dos ciganos 
e na etnização da crise do coronavírus6;
_________________
6 Comissão Europeia, Overview of the impact of 
coronavirus measures on the marginalised Roma 
communities in the EU, maio de 2020, p. 1.

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)



PE652.565v01-00 20/100 AM\1206434PT.docx

PT

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que as condições de 
vida dos ciganos, os seus níveis de 
escolaridade e a sua situação sanitária 
determinam a sua situação na sociedade e 
no mercado de trabalho e servem 
frequentemente de pretexto para a sua 
exclusão e para o racismo e que tal 
dificulta as oportunidades de se 
libertarem do círculo da pobreza e obsta 
ao exercício dos direitos humanos e 
cívicos mais fundamentais;

Or. en

Alteração 29
Romeo Franz

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Salienta que a falta de documentos 
pessoais, como certidões de nascimento e 
documentos de identificação, muitas vezes 
impede os ciganos de adquirirem ou 
arrendarem uma habitação e de acederem 
a serviços essenciais de assistência do 
Estado; que a falta de documentos 
comprovativos da propriedade constitui 
um obstáculo ao acesso a serviços 
públicos como o aquecimento ou o 
fornecimento de água;

Or. en

Alteração 30
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que a igualdade 
entre mulheres e homens tem de ser 
assegurada e promovida em todos os 
domínios, nomeadamente no que respeita 
à participação no mercado de trabalho, às 
condições do emprego, aos salários, à 
qualificação profissional, à mudança de 
carreira e à progressão na carreira;

Or. en

Alteração 31
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que pessoas de 
diversas etnias, incluindo pessoas de 
origem cigana, têm recorrido à 
mendicidade; que a mendicidade limita a 
integração, debilita a segurança social e 
impede os jovens de concluírem os seus 
estudos;

Or. en

Alteração 32
Jordi Cañas

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que as mulheres e 
raparigas de etnia cigana enfrentam uma 
situação específica de vulnerabilidade 
devido à discriminação intersetorial, 
conduzindo a elevados níveis de insucesso 
escolar e de desemprego;
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Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que a fraca 
infraestrutura de transporte, a escassez de 
serviços e organismos administrativos 
públicos, em especial instituições de 
ensino e serviços de saúde de elevada 
qualidade, agravam as disparidades 
regionais e a marginalização;

Or. en

Alteração 34
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que os ciganos, em 
especial as mulheres, enfrentam um 
impacto desproporcionado da pandemia 
de COVID-19 no acesso aos bens, aos 
serviços e à ajuda, bem como na 
prestação ou fornecimento dos mesmos;

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando C-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

C-C. Considerando que os ciganos estão 
expostos a um maior risco de contraírem 
COVID-19 e a um risco extremo de 
sofrerem consequências negativas da 
crise de COVID-19 no que respeita ao 
acesso aos cuidados de saúde, à educação, 
às prestações sociais, nomeadamente 
prestações de desemprego, ou quaisquer 
outras medidas que visem atenuar os 
impactos do coronavírus;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração 
dos ciganos se reveste de caráter 
prioritário;

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante a prosperidade económica na 
UE e as medidas introduzidas na última 
década no âmbito do quadro da UE para 
as estratégias nacionais de integração dos 
ciganos e do Fundo de Coesão, a situação 
global dos ciganos na UE tenha 
estagnado e que tenha havido muito 
poucos progressos nos domínios da 
habitação, do emprego, da educação e dos 
cuidados de saúde e em alguns domínios 
tenha havido mesmo um retrocesso, em 
muito casos devido à falta de vontade 
política; apela, por conseguinte, à 
Comissão para que dê o exemplo e 
introduza uma «política de integração da 
perspetiva dos ciganos», a fim de integrar 
a perspetiva dos ciganos em todas as fases 
e a todos níveis das políticas, dos 
programas e dos projetos, em especial o 
plano de recuperação, o novo Quadro 
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Financeiro Plurianual para 2021-2027, o 
Pacto Ecológico Europeu, a nova política 
agrícola comum, o Fundo para uma 
Transição Justa, a Nova Agenda de 
Competências para a Europa, a estratégia 
digital europeia, a estratégia para as PME 
em prol de uma Europa sustentável e 
digital; insta a Comissão a prevenir a 
discriminação nas políticas da UE de 
forma geral e a facilitar a ação positiva; 
insta os Estados-Membros a seguirem 
igualmente esta perspetiva e a criarem 
políticas que ajudem a incluir de modo 
ativo os ciganos nas nossas sociedades;

Or. en

Alteração 37
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza, de discriminação e de exclusão 
social e cujos direitos fundamentais, em 
especial os direitos económicos e sociais, 
não estão a ser respeitados, prejudicando 
o seu exercício; lamenta que, não obstante 
as medidas introduzidas na última década 
relativas à inclusão social dos ciganos, 
tenha havido poucos progressos nos 
domínios da habitação, do emprego, da 
educação e dos cuidados de saúde; insta as 
autoridades e os governos locais, regionais 
e nacionais a definirem que a 
implementação das estratégias nacionais de 
integração dos ciganos se reveste de caráter 
prioritário e a reforçarem a função dos 
pontos de contacto nacionais na 
conceção, na harmonização e no 
desenvolvimento das estratégias nacionais 



AM\1206434PT.docx 25/100 PE652.565v01-00

PT

de integração;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

1. Salienta que os ciganos são a maior 
minoria étnica da Europa e um dos grupos 
minoritários da Europa em que se regista 
uma das taxas mais elevadas de pobreza e 
de exclusão social e que enfrenta uma 
contínua discriminação e desigualdade no 
acesso a diversos serviços vitais, o que, 
não só representa um elevado número 
casos de violação dos direitos humanos, 
como também prejudica a coesão social e 
as potencialidades a nível económico e 
social da UE; lamenta que, não obstante as 
medidas introduzidas na última década, 
tenha havido poucos progressos nos 
domínios da habitação, do emprego, da 
educação e dos cuidados de saúde; insta as 
autoridades e os governos locais a 
definirem que a implementação das 
estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

Or. en

Alteração 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração
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1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos mensuráveis nos domínios da 
habitação, do emprego, da educação e dos 
cuidados de saúde; insta as autoridades e os 
governos locais a definirem que a 
implementação das estratégias nacionais de 
integração dos ciganos se reveste de caráter 
prioritário; salienta que é importante 
medir a realização de progressos e criar 
um sistema de acompanhamento robusto, 
utilizando indicadores pertinentes;

Or. en

Alteração 40
Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; salienta que o impacto económico 
da pandemia de COVID-19 é catastrófico 
para os ciganos vulneráveis, visto que, 
muitas vezes, trabalham no setor informal 
e deixam de ter qualquer rendimento ou 
assistência social; insta as autoridades e os 
governos locais a definirem que a 
implementação das estratégias nacionais de 
integração dos ciganos se reveste de caráter 
prioritário;

Or. en
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Alteração 41
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social, em especial 
as mulheres de etnia cigana; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde, prejudicando a coesão económica e 
social da União e a redução das 
desigualdades regionais; insta as 
autoridades e os governos locais a 
definirem que a implementação das 
estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

Or. en

Alteração 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social e são vítimas 
de um tipo específico de racismo 
estrutural, o anticiganismo; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
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das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

Or. en

Alteração 43
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza, de exclusão social e de 
discriminação estrutural; lamenta que, não 
obstante as medidas introduzidas na última 
década, tenha havido poucos progressos 
nos domínios da habitação, do emprego, da 
educação e dos cuidados de saúde; insta as 
autoridades e os governos locais a 
definirem que a implementação das 
estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

Or. en

Alteração 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
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progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração 
dos ciganos se reveste de caráter 
prioritário;

progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; observa que os mercados de 
trabalho estão a transformar-se 
rapidamente e que esta situação tem 
conduzido à deterioração da posição da 
maioria dos ciganos sem qualificações;

Or. en

Alteração 45
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades e os governos 
locais a definirem que a implementação 
das estratégias nacionais de integração dos 
ciganos se reveste de caráter prioritário;

1. Salienta que os ciganos são um dos 
grupos minoritários da Europa em que se 
regista uma das taxas mais elevadas de 
pobreza e de exclusão social; lamenta que, 
não obstante as medidas introduzidas na 
última década, tenha havido poucos 
progressos nos domínios da habitação, do 
emprego, da educação e dos cuidados de 
saúde; insta as autoridades locais, 
regionais e nacionais a porem 
efetivamente em prática as estratégias 
nacionais de integração dos ciganos;

Or. en

Alteração 46
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda a resolução do 
Parlamento Europeu, de 12 de fevereiro 
de 2019, sobre a necessidade de reforçar o 
quadro estratégico da UE para as 
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estratégias nacionais de integração dos 
roma para o período pós-2020 e de 
intensificar a luta contra o anticiganismo; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
proporem e a assumirem um compromisso 
com um ambicioso e exaustivo quadro 
estratégico da UE para igualdade dos 
ciganos, a justiça social e económica e a 
luta contra o anticiganismo pós-2020, 
com objetivos comuns concretos a nível 
da UE e normas mínimas que os Estados-
Membros podem traduzir em metas 
nacionais, e no qual as especificidades 
dos países sejam tidas em conta na 
medida em que visem ir mais além das 
normas mínimas; bem como a garantirem 
que a discriminação múltipla e 
intersetorial, a integração da perspetiva 
de género e uma abordagem sensível às 
crianças sejam devidamente tratadas;

Or. en

Alteração 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que, não obstante muitos 
ciganos terem sido integrados com êxito 
nos mercados de trabalho em mutação, 
uma grande parte dos ciganos insiste em 
permanecer às margens da sociedade 
devido ao desejo de preservarem a sua 
identidade e os seus valores tradicionais; 
observa que muitos ciganos não cumprem 
certos requisitos administrativos 
elementares e não possuem elementos 
documentais comprovativos da 
propriedade de terrenos e edifícios e que, 
por conseguinte, há bairros inteiros que 
não existem oficialmente; observa que 
muitos adultos e crianças continuam a ser 
invisíveis a nível administrativo, tendo um 
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acesso extremamente limitado aos 
cuidados de saúde, ao ensino e aos 
serviços sociais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Apela à Comissão para que 
estabeleça metas, medidas e objetivos 
vinculativos para os Estados-Membros, 
um calendário claro e requisitos claros e 
vinculativos em matéria de progressos a 
realizar, bem como indicadores de êxito e 
financiamento adequado para a execução 
do próximo quadro da UE para as 
estratégias nacionais de integração dos 
ciganos; insta as autoridades e os 
governos locais a definirem que a 
implementação das estratégias nacionais 
de integração dos ciganos se reveste de 
caráter prioritário;

Or. en

Alteração 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Destaca a necessidade de quebrar 
o circulo vicioso da pobreza dos ciganos 
nessa situação, tomando medidas 
específicas eficazes desde a mais tenra 
idade, porquanto a medidas específicas 
em todos os níveis de ensino podem 
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constituir instrumentos eficazes na luta 
contra a pobreza; salienta igualmente a 
necessidade de reforçar a transição para 
níveis de ensino superiores, apoiando 
estas medidas por meio do investimento 
social;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Apela para que seja dada mais 
atenção aos Estados-Membros com 
populações ciganas consideráveis e um 
passado de medidas mais ineficazes. A 
Comissão deveria acompanhar e dar um 
maior apoio a estes Estados-Membros e às 
suas políticas e medidas;

Or. en

Alteração 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para que salvaguardem 
a igualdade dos ciganos – prestando 
especial atenção à discriminação 
intersetorial que vitimiza as mulheres e 
raparigas e as pessoas com deficiência – 
em todos os aspetos da vida;

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

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Apela aos Estados-Membros para 
que aprovem a diretiva do Conselho que 
aplica o princípio da igualdade entre as 
pessoas, independentemente da sua 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, COM(2008) 426 final, 
de 2 de julho de 2008;

Or. en

Alteração 53
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a incluírem a pobreza, 
em especial a pobreza infantil, a exclusão 
social e o anticiganismo e não 
discriminação enquanto dimensões 
transversais nos quatro domínios 
fundamentais da estratégia da UE para os 
ciganos e nas estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, garantindo que a 
igualdade, as oportunidades de emprego 
sustentáveis, o ensino inclusivo, a 
habitação de qualidade e os cuidados de 
saúde adequados contribuem para uma 
melhoria global do bem-estar dos ciganos, 
e que a discriminação múltipla e 
intersetorial, a integração da perspetiva 
de género e uma abordagem sensível às 
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crianças são devidamente tratadas no 
quadro estratégico da UE e nas 
estratégias nacionais de integração dos 
ciganos; apela às autoridades locais e 
regionais e aos governos para que deem 
prioridade à adoção, revisão e aplicação 
de estratégias nacionais de integração dos 
ciganos em consonância com o quadro 
estratégico da UE pós-2020, garantindo 
uma ligação sólida entre as estratégias e 
as políticas gerais;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Apela à Comissão Europeia para 
que aprove um quadro da UE pós-2020 
que reflita a diversidade e a 
multiplicidade de identidades dos ciganos, 
integre o princípio da igualdade de género 
e dê destaque às crianças e aos jovens de 
etnia cigana enquanto fatores 
fundamentais de mudança positiva e para 
que defenda uma abordagem intersetorial 
e multilateral nas estratégias nacionais de 
integração, na qual se procura ativamente 
a participação dos ciganos desde a etapa 
de preparação à etapa de execução das 
medidas de integração;

Or. en

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



AM\1206434PT.docx 35/100 PE652.565v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Exorta a Comissão a garantir a 
participação equitativa de organizações 
da sociedade civil, de peritos e dos 
membros das comunidades, em especial 
os que são ativos a nível local e regional 
no debate político e na tomada de decisão;

Or. en

Alteração 56
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Reconhece que, a fim de garantir 
os direitos sociais e económicos dos 
ciganos, deveria ser ponderada uma 
abordagem mais abrangente, reforçando 
o reconhecimento institucional da 
minoria cigana enquanto interveniente 
social e a participação eficaz e organizada 
de organizações representativas da 
sociedade civil cigana, permitindo a sua 
participação significativa na execução, no 
acompanhamento e na avaliação de 
políticas económicas e sociais; apela à 
Comissão para que considere a 
participação dos ciganos uma norma de 
qualidade comum vinculativa no próximo 
quadro estratégico da UE e nas 
estratégias nacionais e para que os 
mecanismos financeiros e estruturais 
assegurem uma participação equitativa e 
de qualidade;

Or. en
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Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Destaca que o emprego constitui a 
principal via de inclusão social, pelo que é 
necessário que as minorias étnicas 
tenham a possibilidade de participar 
plenamente no mercado de trabalho e que 
o princípio da igualdade de remuneração 
e de posição se aplique a todos os 
trabalhadores;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Apela à Comissão para que 
apresente uma comunicação relativa a 
orientações e normas para a criação de 
políticas de recrutamento não 
discriminatórias para os Estados-
Membros e as entidades patronais, 
incluindo recomendações para a adoção 
de planos de igualdade de tratamento ao 
nível das empresas e em convenções 
coletivas setoriais e o estabelecimento de 
grupos de trabalho para a diversidade no 
local de trabalho, nomeadamente para 
combater estereótipos, o preconceito e as 
atitudes negativas, prevenindo a 
discriminação no recrutamento, na 
promoção, nos salários e no acesso à 
formação; destaca que esses planos de 
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ação para a igualdade deveriam ainda ser 
utilizados para promover a diversidade 
étnica e cultural no local de trabalho, 
para desenvolver regulamentação interna 
contra o racismo, a discriminação com ele 
relacionada e o assédio no local de 
trabalho, para acompanhar e analisar o 
recrutamento, a progressão e a retenção 
da mão de obra em cada vertente no 
domínio da igualdade, a fim de identificar 
práticas discriminatórias diretas ou 
indiretas, e para adotar medidas 
corretivas tendentes a reduzir as 
desigualdades em cada um destes 
domínios, recolhendo, para tal, dados no 
domínio da igualdade, respeitando as 
normas de privacidade e direitos 
fundamentais;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 1-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-E. Apela à Comissão para que adote 
um quadro da UE comum para a recolha 
e a análise de dados desagregados fiáveis 
e comparáveis no domínio da igualdade 
para combater a discriminação, 
nomeadamente no emprego, devendo este 
incluir indicadores do mercado de 
trabalho para medir a igualdade, 
nomeadamente a situação no domínio do 
emprego dos migrantes e grupos 
minoritários, no pleno respeito das 
normas de privacidade e direitos 
humanos;

Or. en
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Alteração 60
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate à discriminação por parte dos 
empregadores, a adequação entre a procura 
e a oferta de mão de obra e as taxas 
crescentes de jovens ciganos que não 
frequentam o ensino;

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, 
dificultada pela elevada taxa de insucesso 
escolar que afeta, em especial, as crianças 
e os jovens de etnia cigana, o combate à 
discriminação por parte dos empregadores, 
a adequação entre a procura e a oferta de 
mão de obra e as taxas crescentes de jovens 
ciganos que não frequentam o ensino;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate à discriminação por parte dos 
empregadores, a adequação entre a procura 
e a oferta de mão de obra e as taxas 
crescentes de jovens ciganos que não 
frequentam o ensino;

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate aos estereótipos negativos, que, 
muitas vezes, constituem os maiores 
obstáculos na procura de emprego, o 
combate à discriminação por parte dos 
empregadores, a adequação entre a procura 
e a oferta de mão de obra e as taxas 
crescentes de jovens ciganos que não 
frequentam o ensino;

Or. en
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Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate à discriminação por parte dos 
empregadores, a adequação entre a 
procura e a oferta de mão de obra e as 
taxas crescentes de jovens ciganos que não 
frequentam o ensino;

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate à discriminação por parte dos 
empregadores e as taxas crescentes de 
jovens ciganos que não frequentam o 
ensino, conferindo especial atenção às 
mulheres e raparigas de etnia cigana e às 
medidas necessárias para remover o 
obstáculo dos papéis atribuídos em função 
do género tradicionais;

Or. en

Alteração 63
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate à discriminação por parte dos 
empregadores, a adequação entre a procura 
e a oferta de mão de obra e as taxas 
crescentes de jovens ciganos que não 
frequentam o ensino;

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate à discriminação por parte dos 
empregadores, a adequação entre a procura 
e a oferta de mão de obra, o combate às 
condições de trabalho abaixo dos padrões 
exigidos e à exploração e as taxas 
crescentes de jovens ciganos que não 
frequentam o ensino;
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Or. en

Alteração 64
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate à discriminação por parte dos 
empregadores, a adequação entre a procura 
e a oferta de mão de obra e as taxas 
crescentes de jovens ciganos que não 
frequentam o ensino;

2. Salienta que os pontos mais críticos 
a abordar no domínio do emprego dos 
ciganos são a transição efetiva do ensino 
para o mercado de trabalho aberto, o 
combate às diversas formas de emprego 
não declarado, a discriminação por parte 
dos empregadores, a adequação entre a 
procura e a oferta de mão de obra e as 
taxas crescentes de jovens ciganos que não 
frequentam o ensino;

Or. en

Alteração 65
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Apela à Comissão para que 
cumpra o compromisso de adotar um 
plano de ação para aplicar o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e incorporar 
um indicador da inclusão dos ciganos no 
painel de indicadores sociais do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
tomarem medidas específicas para os 
ciganos, a fim de refletir a sua situação 
específica, assegurando um emprego de 
qualidade, o acesso a trabalhos dignos, 
salários justos e condições de trabalho e 
garantindo que os sistemas de proteção 
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social e os serviços sociais são adequados 
e utilizados pelos potenciais beneficiários, 
incluindo uma cobertura universal de 
saúde sem discriminação, regimes de 
salário mínimo e direitos de pensão;

Or. en

Alteração 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Observa que a educação é 
tradicionalmente subvalorizada nas 
comunidades ciganas e que muitos 
ciganos professam um profundo ceticismo 
em relação à educação formal; salienta 
que, devido à falta de socialização, muitas 
crianças de etnia cigana têm dificuldades 
na escola; destaca que, devido a tradições 
patriarcais, as raparigas de etnia cigana 
são forçadas a abandonar precocemente a 
escola; sublinha que, de modo geral, as 
mulheres e raparigas de etnia cigana são 
significativamente discriminadas na sua 
própria comunidade e subvalorizadas;

Or. en

Alteração 67
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta a importância de 
promover o acesso ao ensino, ao ensino 
superior, à aprendizagem e à formação 
profissional entre os ciganos, a fim de 
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promover a sua integração económica e 
inclusão social. O abandono precoce da 
escola prejudica a formação dos jovens de 
etnia cigana, bem como o seu acesso ao 
mercado de trabalho. Salienta a 
importância de os ciganos beneficiarem 
plenamente de uma educação de 
qualidade para que adquiram 
competências básicas, nomeadamente 
competências digitais;

Or. en

Alteração 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que os Estados-Membros 
têm tomado diversas medidas para 
promover a frequência escolar das 
crianças de etnia cigana, como a 
distribuição de refeições gratuitas e 
manuais escolares gratuitos nas escolas, 
bem como o alargamento da obrigação de 
frequência de jardins de infância/ensino 
pré-escolar a idades mais precoces para 
todas as crianças. Estas boas práticas 
devem ser prosseguidas;

Or. en

Alteração 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Apela à Comissão e aos Estados-
Membros para que zelem por que o 
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programa da Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens dê um destaque explícito aos 
jovens de etnia cigana, em especial às 
mulheres de etnia cigana, e seja 
acompanhado de medidas ativas e eficazes 
de proximidade por meio de ONG dos 
ciganos e em prol dos ciganos;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Apela aos Estados-Membros para 
que incentivem a um maior envolvimento 
das empresas, em especial a nível local, e 
ponderem apoiar o desenvolvimento de 
empresas sociais para criar locais de 
trabalho sustentáveis para os ciganos, 
com destaque para as mulheres de etnia 
cigana;

Or. en

Alteração 71
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Apela aos Estados-Membros para 
que zelem por que as pessoas de origem 
cigana que exerçam os seus direitos de 
circulação tenham acesso a quaisquer 
cuidados de saúde de que necessitem no 
Estado-Membro onde residem e que nem 
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a pobreza nem o estatuto de residência 
constituem obstáculos no acesso aos 
serviços de saúde e sociais necessários;

Or. en

Alteração 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Apela à Comissão e aos Estados-
Membros para que zelem por que os 
programas gerais, nomeadamente os 
abrangidos pelos Fundos Estruturais, 
procurem ativamente chegar aos ciganos 
e os seus contactos de proximidade sejam 
acompanhados regularmente com a 
participação de ONG dos ciganos e em 
prol dos ciganos;

Or. en

Alteração 73
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Apela aos Estados-Membros para 
que invistam em mecanismos de 
acompanhamento e reclamação no 
domínio laboral que disponham de 
recursos, estejam acessíveis e sejam 
eficazes para todos os trabalhadores, 
independentemente da sua nacionalidade 
ou estatuto de residência, a fim de 
proteger os trabalhadores de retaliações 
das entidades patronais e consequências 
prejudiciais, e para que apoiem as 
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organizações da sociedade civil na 
prestação de informações sobre os seus 
direitos e os meios disponíveis para 
exercê-los;

Or. en

Alteração 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a assegurarem que o 
planeamento do orçamento da UE seja 
estreitamente associado ao processo de 
inclusão dos ciganos ao nível da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a assegurarem que o 
planeamento do orçamento da UE seja 
estreitamente associado ao processo de 
inclusão dos ciganos ao nível da UE;

3. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a assegurarem que o 
planeamento do orçamento da UE seja 
estreitamente associado ao processo de 
inclusão dos ciganos ao nível da UE; 
destaca, para o efeito, a necessidade de 
uma recolha sistemática de dados 
robustos desagregados em função do 
género e da idade, para obter informações 
sobre as necessidades e para efeitos de 
análise de contexto e para apoiar no 
estabelecimento de metas e indicadores de 
impacto, a fim de assegurar o melhor 
resultado na correspondência das 
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necessidades com o planeamento e a 
orçamentação, tanto a nível da nacional 
como a nível da UE;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a assegurarem que o 
planeamento do orçamento da UE seja 
estreitamente associado ao processo de 
inclusão dos ciganos ao nível da UE;

3. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a assegurarem que o plano de 
recuperação e o Quadro Financeiro 
Plurianual para 2021-2027 sejam 
estreitamente associados ao quadro da UE 
para as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, às suas metas 
vinculativas e à sua execução no âmbito 
das estratégias nacionais de integração 
dos ciganos;

Or. en

Alteração 77
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Apela à Comissão e ao Conselho 
para que zelem por que o próximo QFP 
facilite as sinergias entre as políticas 
abrangentes da UE pertinentes para as 
questões relacionadas com os ciganos e o 
quadro estratégico da UE pós-2020, bem 
como que a redução da pobreza, a 
inclusão dos ciganos e o acesso à saúde 
continuem a ser prioridades temáticas no 
âmbito dos FEEI e continuem a ser 
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associados às estratégias e aos planos de 
ação nacionais de redução da pobreza; 
apela à Comissão e ao Conselho para que 
deem resposta à situação de desigualdade 
que os ciganos enfrentam na UE no 
FSE+ e recorda a resolução do 
Parlamento Europeu sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece o Fundo Social 
Europeu (FSE+), que contém o objetivo 
específico «viii-A) combater a 
discriminação de comunidades 
marginalizadas, como os ciganos, e 
promover a sua integração 
socioeconómica»;

Or. en

Alteração 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Apela à Comissão para que avalie 
cuidadosamente os indicadores de 
impacto da integração dos ciganos para o 
período de 2014-2020 e que identifique as 
melhores práticas, assim como as 
insuficiências; recorda que o 
acompanhamento da integração dos 
ciganos deveria ter sido melhorado com 
base na prioridade de investimento n.º 9, 
subalínea ii), do FSE, nos objetivos 
específicos pertinentes dos programas 
operacionais do FSE e do FEDER e na 
utilização dos indicadores comuns de 
realização do FSE relativos aos 
participantes, assim como nas metas e nos 
indicadores específicos dos programas;

Or. en
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Alteração 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Recomenda à Comissão que 
facilite o intercâmbio das melhores 
práticas entre os Estados-Membros e 
acompanhe a situação, a fim de proceder 
regularmente a uma avaliação;

Or. en

Alteração 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a incluírem representantes das 
comunidades ciganas, incluindo jovens, 
nos processos de consulta e na tomada de 
decisão tanto a nível da UE como a nível 
nacional;

Or. en

Alteração 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Recorda que a função dos 
governos locais e nacionais, as parcerias 
robustas e o grande empenho das partes 
interessadas a nível local, como os 
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municípios e os serviços de inspeção 
escolar, são decisivos para a 
sustentabilidade da integração dos 
ciganos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais;

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais; recorda que a Comissão iniciou 
processos por infração relativos à 
segregação de crianças de etnia cigana 
em relação a três Estados-Membros; 
entende que nos últimos anos não se 
registaram quaisquer melhorias, não 
obstante os esforços da Comissão; apela, 
por conseguinte, à Comissão para que 
tome mais medidas e remeta estes casos 
para o Tribunal de Justiça;

Or. en

Alteração 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais;

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados; lamenta profundamente que 
continue a ser uma prática discriminatória 
comum diagnosticar erradamente que as 
crianças ciganas têm necessidades 
educativas especiais, levando um número 
desproporcionado de crianças ciganas a 
frequentar escolas «especiais», 
separando-as, assim, do sistema escolar 
geral e, muitas vezes, recebendo um 
ensino de qualidade inferior;

Or. en

Alteração 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais;

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso por parte das autoridades 
estatais competentes para com a 
dessegregação dos alunos ciganos nas 
escolas;

Or. en

Alteração 85
Stelios Kympouropoulos



AM\1206434PT.docx 51/100 PE652.565v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais;

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais; observa que muitas crianças 
utilizam o romani como língua materna, 
língua esta que tem de ser oferecida 
enquanto opção educativa; 

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais;

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais; apela para que se intensifique 
os esforços no sentido de aumentar a 
participação das crianças ciganas em todo 
o ciclo educativo, desde o ensino 
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pré-escolar ao ensino superior;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas, na medida em que amiúde 
estes são educados em ambientes 
segregados, ao passo que continua a ser 
uma prática discriminatória comum 
diagnosticar erradamente que as crianças 
ciganas têm necessidades educativas 
especiais;

4. Sublinha a necessidade de um 
compromisso urgente e exaustivo por parte 
das autoridades estatais competentes para 
com a dessegregação dos alunos ciganos 
nas escolas e a salvaguarda de um ensino 
geral inclusivo igual ao ministrado aos 
alunos que não são ciganos com uma 
qualidade igual, na medida em que amiúde 
as crianças de etnia cigana são educadas 
em ambientes segregados, ao passo que 
continua a ser uma prática discriminatória 
comum diagnosticar erradamente que as 
crianças ciganas têm necessidades 
educativas especiais;

Or. en

Alteração 88
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Apela à Comissão para que dê 
uma maior ênfase à juventude no quadro 
da UE para os ciganos para o período de 
2021-2027, em especial na transição do 
ensino para o emprego, e para que zele 
por que os Estados-Membros deem 
prioridade ao emprego dos jovens nas 
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suas estratégias nacionais para a 
integração dos ciganos; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a zelarem por que 
a execução no período de 2021-2027 da 
iniciativa da Garantia para a Juventude 
considera os jovens de etnia cigana 
beneficiários e a adotarem uma ambiciosa 
e inclusiva Garantia Europeia para a 
Infância que tenha igualmente em conta 
os seus direitos e as suas necessidades; 
apela à Comissão e aos Estados-Membros 
para que reformem a Garantia para a 
Juventude e a Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens, conferindo especial atenção 
aos mais marginalizados, incluindo 
medidas como uma melhor orientação dos 
programas de formação, em especial para 
os grupos marginalizados, uma formação 
específica para os serviços públicos de 
emprego sobre as melhores formas de 
chegar a grupos marginalizados e de lidar 
com eles ou parcerias reforçadas com 
instituições de ensino e ONG para chegar 
aos ciganos e a outros grupos 
marginalizados;

Or. en

Alteração 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Realça que os espaços escolares 
segregados desincentivam a inclusão 
social e económica; recorda, quanto a 
esta questão, as decisões pertinentes do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 
assim como os processos por infração 
relativos à discriminação dos ciganos nas 
escolas contra três Estados-Membros, a 
saber, a República Checa (2014), a 
Eslováquia (2015) e a Hungria (2016); 
apela à Comissão para que avalie as 
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respetivas medidas corretivas e o seu 
impacto nas crianças ciganas;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Apela para que a PAC seja 
repensada de modo que possibilite e 
promova formas inovadores de trabalho 
agrícola, nomeadamente cooperativas 
sociais para as comunidades ciganas, o 
que poderia igualmente desempenhar 
uma função importante na criação de um 
sistema alimentar justo, saudável e amigo 
do ambiente e contribuiria para a 
consecução dos objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu; insta à promoção e 
ao intercâmbio das melhores práticas 
neste domínio entre os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda que a função 
desempenhada pelos professores ciganos 
na dessegregação do ensino é 
fundamental e que estes devem fazer parte 
da solução para as escolas 
geograficamente segregadas; salienta, 
além disso, que é da maior importância 
reforçar a sua presença nas instituições 



AM\1206434PT.docx 55/100 PE652.565v01-00

PT

de ensino, para que possam participar no 
processo de dessegregação, reduzir o 
analfabetismo e incentivar os programas 
de aprendizagem ao longo da vida e a 
educação de adultos;

Or. en

Alteração 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recomenda vivamente que sejam 
prosseguidos os esforços de formação e 
emprego dos ciganos como formadores e 
mediadores para apoiar a transição do 
ensino para o mercado de trabalho; 
destaca a necessidade de visar os ciganos 
(jovens e mulheres) de modo mais 
explícito com políticas ativas do mercado 
de trabalho, nomeadamente a Garantia 
para os Jovens, e de acompanhar e 
combater sistematicamente a 
discriminação no acesso ao mercado de 
trabalho e no local de trabalho;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para que desenvolvam 
abordagens coordenadas para a 
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integração das crianças ciganas na 
sociedade; neste sentido, apela para que 
seja urgentemente adotada a Garantia 
Europeia para a Infância no FSE+ com 
recursos dedicados no valor de 20 mil 
milhões de EUR para apoiar medidas 
tendentes a retirar uma geração da 
pobreza;

Or. en

Alteração 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Sublinha que os obstáculos nos 
serviços de cuidados de saúde e uma falta 
de conhecimentos básicos de saúde 
reforçam a segregação generalizada dos 
alunos ciganos nas escolas; além do 
anticiganismo generalizado nas 
sociedades em que os ciganos se inserem, 
as desvantagens estruturais que 
enfrentam em termos de matriculação no 
ensino pré-escolar e a exclusão social 
constituem as causas profundas da 
segregação nas escolas e da 
discriminação contra as crianças ciganas, 
conduzindo a um círculo vicioso de 
desemprego e pobreza; neste contexto, 
combater as causa profundas e, ao mesmo 
tempo, sensibilizar para as mesmas é de 
suprema importância;

Or. en

Alteração 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-B. Saúda os esforços de alguns 
Estados-Membros que adotaram 
instrumentos legislativos destinados a 
assegurar o respeito entre a qualidade e a 
igualdade do ensino, introduzindo 
simultaneamente um ensino inclusivo; o 
objetivo destas medidas é integrar, tanto 
quanto possível, as crianças ciganas, bem 
como todos os outros grupos 
desfavorecidos, no sistema de ensino, 
desde o ensino pré-escolar até ao ensino 
secundário superior, o que constitui uma 
condição para o desenvolvimento pessoal 
e de uma carreira;

Or. en

Alteração 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Destaca a importância da 
participação dos pais nas atividades 
escolares e educativas, assim como a 
importância de sensibilizá-los para a 
importância da educação pré-escolar, da 
matriculação das crianças e da 
assiduidade; lamenta que, não obstante a 
importância e os benefícios da educação 
pré-escolar para os percursos educativos 
subsequentes, as crianças ciganas ainda 
encontrem em alguns Estados-Membros 
um acesso limitado aos cuidados e à 
educação pré-escolar em comparação 
com o da maioria da população, 
conduzindo a diferenças notórias na 
participação global das crianças ciganas 
em instalações de ensino pré-escolar;

Or. en
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Alteração 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-D. Lamenta que os resultados no 
domínio da educação e do emprego 
demonstrem que a UE e os seus 
Estados-Membros estejam longe de 
alcançar os objetivos estabelecidos no 
quadro da UE para a inclusão dos 
ciganos, em especial no que respeita a 
indicadores específicos e críticos, como a 
percentagem de alunos que abandonam 
precocemente o ensino, bem como um 
acesso limitado a uma educação inclusiva 
nos níveis primário e secundário1-A, 
serviços inadequados de orientação 
educativa e profissional e uma falta de 
medidas de apoio;
_________________
1-A Frequência do ensino pré-escolar nas 
populações ciganas comparada com a das 
populações maioritárias – 34 % na República 
Checa (em comparação com 86 % da população 
geral), 42 % na Polónia (em comparação com 
94 % da população geral), 34 % na Eslováquia 
(em comparação com cerca de 77 % da população 
geral). Fonte: EPRS, Roma Communities in 
Slovakia, 2020.

Or. en

Alteração 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 4-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-E. Recorda que a opinião geral dos 
mediadores ciganos e dos programas de 
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apoio à saúde é positiva, por exemplo, em 
termos de facilitação do acesso aos 
serviços de saúde, melhoria dos hábitos 
higiénicos e sanitários dos ciganos ou 
resposta a necessidades específicas de 
saúde das mulheres ciganas; sublinha que 
os programas de mediadores ciganos para 
a saúde na Bulgária, na Roménia e na 
Eslováquia foram ampliados pelos 
respetivos governos e que as suas 
avaliações revelam mudanças positivas, 
ou seja, houve menos comportamentos 
discriminatórios dos prestadores de 
serviços de saúde e outros obstáculos que 
impedem o acesso à saúde, além de 
atividades educativas específicas para as 
comunidades; sublinha, no entanto, que 
as avaliações destes programas revelam a 
necessidade de adotar novas abordagens 
mais eficazes, passando dos mediadores 
ciganos para uma reforma institucional, a 
fim de combater a discriminação 
institucional no sistema1-B;
_________________
1-B A Meta-Evalution of Interventions for Roma 
Inclusion, Centro Comum de Investigação, 2019, 
Serviço das Publicações da União Europeia.

Or. en

Alteração 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 4-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-F. Recomenda vivamente que sejam 
prosseguidos os esforços de formação e 
emprego dos ciganos como formadores e 
mediadores para apoiar a transição do 
ensino para o mercado de trabalho; 
destaca a necessidade de visar os ciganos, 
tanto os jovens como as mulheres, de 
modo mais explícito com políticas ativas 
do mercado de trabalho, nomeadamente a 
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Garantia para os Jovens, e de 
acompanhar e combater sistematicamente 
a discriminação no acesso ao mercado de 
trabalho e no local de trabalho;

Or. en

Alteração 100
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos ou 
estágios com formação linguística e 
informática; salienta o papel de relevo dos 
serviços de emprego públicos na promoção 
do emprego dos ciganos na função pública 
e no envolvimento de ciganos 
desfavorecidos que procuram um emprego;

5. Salienta a importância de uma 
abordagem holística e inclusiva na 
execução das estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, integrando as 
autoridades locais e regionais e parceiros 
da sociedade civil e económicos; exorta os 
Estados-Membros a aplicarem, em 
pareceria com as autoridades regionais e 
locais competentes, políticas sociais e de 
emprego orientadas para os ciganos e a 
controlarem os seus resultados; insta, além 
disso, os Estados-Membros a tornarem a 
capacitação dos candidatos a emprego de 
etnia cigana uma prioridade para os 
serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos por 
meio da formação profissional ou estágios 
com formação linguística e informática, 
incluindo a promoção de competências 
empresariais; salienta o papel de relevo 
dos serviços de emprego públicos na 
promoção do emprego dos ciganos na 
função pública e no envolvimento de 
ciganos desfavorecidos que procuram um 
emprego, em especial as mulheres de etnia 
cigana; salienta que a plena integração 
dos ciganos no mercado de trabalho 
proporcionaria benefícios económicos 
significativos. Todas estas consequências 
económicas e financeiras, associadas à 
integração dos ciganos, poderiam 
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fomentar um clima de maior abertura em 
relação à população cigana na sociedade 
e, por conseguinte, reforçar a coesão 
social;

Or. en

Alteração 101
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos ou 
estágios com formação linguística e 
informática; salienta o papel de relevo dos 
serviços de emprego públicos na promoção 
do emprego dos ciganos na função pública 
e no envolvimento de ciganos 
desfavorecidos que procuram um emprego;

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, a adotarem medidas para 
combater os estereótipos e o 
anticiganismo no mercado de trabalho, a 
preverem, em paralelo, um apoio à 
colocação em empregos, a formação ou 
requalificação, em especial para a 
transição ecológica e digital, a apoiarem 
experiências iniciais no trabalho, 
formação em contexto laboral e estágios 
com formação linguística e informática; 
salienta o papel de relevo dos serviços de 
emprego públicos na promoção do 
emprego dos ciganos na função pública e 
no envolvimento de ciganos 
desfavorecidos que procuram um emprego; 
apela à Comissão para que promova a 
utilização do eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social do Programa 
EaSI, visando explicitamente os ciganos 
para melhorar o seu acesso ao 
microfinanciamento e insta os Estados-
Membros a concederem acesso aos 
empresários de etnia cigana ao 
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financiamento, oferecendo-lhes 
assistência técnica, apoio financeiro e 
acesso às oportunidades do mercado;

Or. en

Alteração 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos ou 
estágios com formação linguística e 
informática; salienta o papel de relevo dos 
serviços de emprego públicos na 
promoção do emprego dos ciganos na 
função pública e no envolvimento de 
ciganos desfavorecidos que procuram um 
emprego;

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais orientadas para os ciganos e a 
controlarem os seus resultados;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração
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5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos ou 
estágios com formação linguística e 
informática; salienta o papel de relevo dos 
serviços de emprego públicos na 
promoção do emprego dos ciganos na 
função pública e no envolvimento de 
ciganos desfavorecidos que procuram um 
emprego;

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores;

Or. en

Alteração 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos ou 
estágios com formação linguística e 
informática; salienta o papel de relevo dos 
serviços de emprego públicos na promoção 
do emprego dos ciganos na função pública 
e no envolvimento de ciganos 
desfavorecidos que procuram um emprego;

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados, 
não excluindo, ao mesmo tempo, outros 
grupos sociais em situações semelhantes; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos ou 
estágios com formação linguística e 
informática; salienta o papel de relevo dos 
serviços de emprego públicos na promoção 
do emprego dos ciganos na função pública 
e no envolvimento de ciganos 
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desfavorecidos que procuram um emprego;

Or. en

Alteração 105
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos ou 
estágios com formação linguística e 
informática; salienta o papel de relevo dos 
serviços de emprego públicos na promoção 
do emprego dos ciganos na função pública 
e no envolvimento de ciganos 
desfavorecidos que procuram um emprego;

5. Exorta os Estados-Membros a 
zelarem por que as autoridades regionais e 
locais competentes apliquem políticas 
sociais e de emprego orientadas para os 
ciganos e a controlarem os seus resultados; 
insta, além disso, os Estados-Membros a 
tornarem a capacitação dos candidatos a 
emprego de etnia cigana uma prioridade 
para os serviços de emprego públicos e os 
empregadores, e a preverem, em paralelo, 
um apoio à colocação em empregos ou 
estágios no âmbito das indústrias 
criativas, das tecnologias da informação e 
da formação linguística; salienta o papel de 
relevo dos serviços de emprego públicos na 
promoção do emprego dos ciganos na 
função pública e no envolvimento de 
ciganos desfavorecidos que procuram um 
emprego;

Or. en

Alteração 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Entende que o ensino e a 
formação profissional ainda não são 
suficientemente reconhecidos como uma 
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prioridade e uma solução que oferece um 
meio para mobilizar e proporcionar 
oportunidades aos jovens de etnia cigana 
e garantir a sua independência 
económica; apela aos Estados-Membros 
para que promovam um maior 
envolvimento das empresas, em especial a 
nível local, e ponderem apoiar o 
desenvolvimento de empresas sociais para 
criar locais de trabalho sustentáveis para 
os ciganos;

Or. en

Alteração 107
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apela à Comissão para que tenha 
em conta a população de etnia cigana no 
quadro da Nova Agenda de Competências 
para a Europa e para que incentive as 
autoridades públicas nacionais a zelarem 
por que os regimes de formação 
profissional orientados para os ciganos 
reflitam a sua situação específica, bem 
como o aumento da procura no mercado 
de trabalho neste setor; apela aos 
Estados-Membros para que promovam a 
aquisição de competências da população 
de etnia cigana, promovendo a formação 
profissional;

Or. en

Alteração 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Entende que o ensino e a 
formação profissional ainda não são 
suficientemente reconhecidos como uma 
prioridade e uma solução que oferece um 
meio para mobilizar e proporcionar 
oportunidades aos jovens de etnia cigana 
e garantir a sua independência 
económica; salienta que os programas 
que apresentam melhores resultados são 
os que oferecem ensino e formação 
profissional específica com um apoio 
adequado a nível local;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Destaca que os ciganos trabalham, 
frequentemente, em condições de emprego 
precário ou em situações de emprego 
atípico; entende convictamente que o 
novo instrumento europeu de apoio 
temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de emergência 
(SURE) deveria visar as pessoas mais 
vulneráveis nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-A. Apela aos Estados-Membros para 
que melhorem o emprego dos ciganos, 
adotando medidas diferentes, 
nomeadamente medidas ativas do 
mercado de trabalho, assim como a 
promoção da economia social;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apela à Comissão para que facilite 
o intercâmbio das melhores práticas entre 
os Estados-Membros e acompanhe os 
progressos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Entende que os ciganos são dos 
mais afetados pela pandemia da COVID-
19 e, sobretudo, pelas suas consequências 
económicas na Europa; salienta que é 
necessário que a UE se concentre nas 
necessidades imediatas dos seus cidadãos. 
Dar pronta e adequadamente resposta aos 
problemas que surjam é inevitável para 
reforçar a coesão e a confiança nas 
instituições da UE e, também, pôr em 
prática os valores europeus, em especial a 
solidariedade; apela à Comissão para que 
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reforce o Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas para apoiar as 
famílias, oferecendo-lhes produtos 
alimentares duradouros, produtos 
desinfetantes e folhetos informativos 
sobre o vírus;

Or. en

Alteração 113
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Apela à Comissão para que 
harmonize a legislação da UE com o 
quadro jurídico das Nações Unidas em 
matéria do direito humano à água e 
alargue o âmbito de aplicação das 
diretivas no domínio da água para incluir 
os problemas de acessibilidade e de custo 
dos serviços e do fornecimento de água, 
para desenvolver indicadores e 
mecanismos de acompanhamento da 
equidade social no acesso à água e ao 
saneamento nos Estados-Membros, para 
incumbir a Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia da 
recolha anual de dados e para afetar 
fundos ao combate às limitações no 
acesso aos serviços de fornecimento de 
água e saneamento para as pessoas 
socialmente excluídas e os grupos 
discriminados em função da etnia;

Or. en

Alteração 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-B. Observa que a Europa envelhecida 
enfrenta uma escassez de mão de obra 
qualificada e que uma população de etnia 
cigana jovem não deveria, portanto, ser 
considerada um encargo, mas sim uma 
oportunidade e uma possível força de 
trabalho no futuro;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Apela aos Estados-Membros para 
que envidem os maiores esforços para 
sensibilizar o público para a inclusão dos 
ciganos;

Or. en

Alteração 116
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Exorta os Estados-Membros a 
adotarem com caráter de urgência 
legislação que reconheça de modo 
explícito o direito humano à água e ao 
saneamento e a zelarem por que todas as 
pessoas tenham acesso a água potável e 
ao saneamento; a zelarem por que as 
condições de habitação informal em que 
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as pessoas vivam não as impeçam de 
gozar do direito à água potável e ao 
saneamento; a adotarem políticas e a 
afetarem verbas para proceder à ligação 
dos acampamentos dos ciganos aos 
sistemas de água potável e de águas 
residuais; e a zelarem por que sejam 
disponibilizadas instalações adequadas de 
água potável e saneamento no bairros e 
acampamentos dos ciganos;

Or. en

Alteração 117
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Apela aos Estados-Membros para 
que zelem por que os residentes em 
habitações informais sejam protegidos 
contra o despejo e a demolição dos seus 
lares, a menos que lhes seja 
proporcionada uma habitação alternativa 
com condições normais num ambiente 
dessegregado e com acesso aos serviços 
públicos;

Or. en

Alteração 118
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Apela aos Estados-Membros para 
que minimizem os efeitos da pandemia de 
COVID-19 decorrentes das condições de 
habitação sobrelotadas e desumanas dos 
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ciganos, legalizando os acampamentos 
informais dos ciganos, investindo em 
infraestruturas e na melhoria das 
habitações dos novos acampamentos 
legalizados e oferecendo locais de 
paragem suficientes e adequados para 
ciganos não sedentários; ou para que, em 
alternativa, ofereçam habitações 
permanentes, dignas, acessíveis, 
ambientalmente seguras e dessegregadas 
aos ciganos que atualmente vivem em 
acampamentos informais;

Or. en

Alteração 119
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 5-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-F. Apela aos Estados-Membros para 
que adotem no quadro da crise decorrente 
da COVID-19 medidas com caráter de 
urgência para combater a falta de água, 
saneamento adequado, eletricidade e 
infraestruturas necessárias em 
comunidades ciganas pobres; para que 
incluam integralmente os acampamentos 
dos ciganos nas medidas de desinfeção; 
para que proíbam o cancelamento de 
serviços públicos essenciais durante a 
pandemia; para que ponderem subsidiar 
os custos de consumo das pessoas mais 
vulneráveis e das que perderam 
rendimentos ou congelar os pagamentos 
até ao fim do plano de recuperação; para 
que proporcionem um apoio financeiro às 
famílias monoparentais/mães solteiras 
para cuidados infantis, pagamento de 
rendas e outras despesas domésticas, a 
fim de reduzir as dificuldades financeiras, 
em especial à luz das perdas de postos de 
trabalho;
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Or. en

Alteração 120
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 5-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-G. Apela aos Estados-Membros para 
que zelem por que nenhum cigano seja 
deixado para trás no contexto da crise 
decorrente da COVID-19, apoiando os 
trabalhadores de etnia cigana vulneráveis, 
em especial as mulheres e famílias 
monoparentais, e incluindo indicadores e 
disposições específicas para os ciganos ao 
darem execução aos instrumentos 
europeus de apoio temporário (SURE e 
FEAPMC);

Or. en

Alteração 121
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais;

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais, e que a ineficaz execução da 
Diretiva relativa à igualdade racial e a 
Diretiva relativa à igualdade no emprego 
a nível nacional custa à UE entre 224 e 
305 mil milhões de EUR de PIB perdido e 
entre 88 e 110 mil milhões de EUR de 
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receita fiscal perdida; apela à Comissão 
para que acompanhe de perto o seu 
cumprimento e insta os Estados-Membros 
a porem fim à discriminação no acesso ao 
emprego e no local de trabalho, a 
promoverem narrativas positivas da 
diversidade e a oferecerem formação no 
domínio da luta contra a discriminação 
aos serviços públicos de emprego, às 
entidades patronais e aos funcionários, 
bem como a penalizarem a discriminação;

_________________ _________________
6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

Or. en

Alteração 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais;

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais; manifesta a sua profunda 
preocupação com o facto de alguns 
Estados-Membros continuarem a violar 
os direitos à habitação dos ciganos, que 
vivem, muitas vezes, em acampamentos 
segregados que se caracterizam pelas 
condições de vida abaixo dos padrões 
exigidos, nomeadamente com falta de 
serviços públicos essenciais, saneamento 
insuficiente, exposição a perigos 
ambientais e uma completa falta de 
serviços públicos, nomeadamente 
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educação, cuidados de saúde e 
oportunidades de emprego, estradas e 
ligações de transporte, que resultam num 
estado de saúde comprometido, numa 
profunda pobreza e na exclusão social dos 
ciganos;

_________________ _________________
6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

Or. en

Alteração 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais;

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais; destaca que um acesso 
insuficiente à habitação e aos serviços 
públicos essenciais tem impactos nos 
resultados no domínio da educação, do 
emprego e da saúde e afeta negativamente 
a inclusão social de modo geral;

_________________ _________________
6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

Or. en
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Alteração 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais;

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais; destaca que um acesso 
insuficiente à habitação e aos serviços 
públicos essenciais tem impactos nos 
resultados no domínio da educação, do 
emprego e da saúde e afeta negativamente 
a inclusão social;

_________________ _________________
6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais;

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais; apela ao Conselho para que 
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desbloqueie as negociações sobre a 
diretiva horizontal relativa à não 
discriminação, visto que constitui uma 
condição prévia para alcançar a 
igualdade na UE;

_________________ _________________
6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

Or. en

Alteração 126
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais;

6. Recorda que a Diretiva relativa à 
igualdade racial6 prevê a proteção e garante 
a igualdade de tratamento em relação ao 
acesso a bens e serviços e ao fornecimento 
dos mesmos, incluindo a habitação, o que 
se inscreve essencialmente na esfera de 
competências dos governos nacionais e 
regionais; salienta a necessidade de 
assegurar uma transposição correta e 
eficaz e uma execução adequada da 
referida diretiva;

_________________ _________________
6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

6 Artigo 3.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/43/CE 
do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

Or. en

Alteração 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que, no domínio das 
intervenções específicas de habitação, é 
importante a existência de um processo 
participativo que interaja com os ciganos 
desde o início; sugere que as políticas de 
habitação poderiam assentar na noção de 
participação nas despesas ou de 
contribuição dos beneficiários no domínio 
da habitação ou dos serviços públicos 
essenciais, segundo a qual os 
beneficiários de etnia cigana poderiam 
organizar-se para lançar as suas próprias 
iniciativas e participar no planeamento 
dos seus acampamentos1-C;
_________________
1-C A Meta-Evalution of Interventions for Roma 
Inclusion, Centro Comum de Investigação, 2019, 
Serviço das Publicações da União Europeia.

Or. en

Alteração 128
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de projetos 
de habitação, por forma a reduzir e impedir 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários;

7. Exorta os Estados-Membros a 
tornarem ilegal a segregação no domínio 
da habitação, em consonância com a 
Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, e a promoverem a 
dessegregação espacial e a envolverem os 
beneficiários de etnia cigana na conceção e 
execução de projetos de habitação, por 
forma a impedir, proibir e erradicar as 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários; a prevenção 
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das expulsões forçadas deveria ser 
reforçada por meio de serviços como o 
aconselhamento social, a gestão da dívida 
e a mediação, bem como a deteção ativa 
dos agregados ou das zonas em maior 
risco, não devendo ocorrer nenhuma 
expulsão se não houver uma habitação 
alternativa com condições normais num 
ambiente dessegregado e com acesso aos 
serviços públicos;

Or. en

Alteração 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de projetos 
de habitação, por forma a reduzir e impedir 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários;

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção, na execução, no 
acompanhamento e na avaliação de 
projetos de habitação, por forma a impedir 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários; salienta a 
urgente necessidade de investimento 
público neste domínio, também devido aos 
perigos da epidemia de COVID-19, e insta 
a Comissão e os Estados-Membros a 
utilizarem o previsto Fundo para uma 
Transição Justa para melhorar a situação 
em matéria de habitação, saúde e 
emprego dos ciganos;

Or. en

Alteração 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer



AM\1206434PT.docx 79/100 PE652.565v01-00

PT

N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de projetos 
de habitação, por forma a reduzir e impedir 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários;

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de projetos 
de habitação, por forma a reduzir e impedir 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários; é 
fundamental encontrar soluções para as 
expulsões, recorrendo a diversas 
instituições, devendo as medidas relativas 
às habitações dos ciganos ser integradas 
em atividades nacionais mais abrangentes 
e iniciativas legislativas centradas na 
habitação social ou em programas de 
assistência;

Or. en

Alteração 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de 
projetos de habitação, por forma a reduzir 
e impedir expulsões forçadas, assim como 
a prever locais de paragem suficientes e 
adequados para ciganos não sedentários;

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial;

Or. en

Alteração 132
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

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de projetos 
de habitação, por forma a reduzir e impedir 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários;

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de projetos 
de habitação, por forma a reduzir e impedir 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários; salienta que 
o isolamento geográfico e a segregação 
na habitação impedem os membros de 
minorias étnicas de obterem trabalho 
digno, independentemente das suas 
qualificações;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de projetos 
de habitação, por forma a reduzir e impedir 
expulsões forçadas, assim como a prever 
locais de paragem suficientes e adequados 
para ciganos não sedentários;

7. Exorta os Estados-Membros a 
promoverem a dessegregação espacial e a 
envolverem os beneficiários de etnia 
cigana na conceção e execução de projetos 
de habitação, por forma a reduzir e impedir 
expulsões forçadas, a dar resposta ao 
problema do fenómeno dos sem-abrigo, 
assim como a prever locais de paragem 
suficientes e adequados para ciganos não 
sedentários;

Or. en
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Alteração 134
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela à Comissão Europeia e aos 
Estados-Membros para que assegurem a 
integração de políticas de luta contra o 
anticiganismo em todas as suas formas e 
para que reconheçam a discriminação 
ambiental como manifestação específica 
do anticiganismo. A justiça ambiental tem 
de ser integrada enquanto domínio 
autónomo no quadro pós-2020, devendo 
combater as diversas formas de 
discriminação ambiental, tal como o 
problema das expulsões forçadas para 
zonas poluídas ou contaminadas, a recusa 
sistemática de prestação de serviços 
ambientais, assim como o risco sanitário 
associado a um ambiente desfavorecido.

Or. en

Alteração 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela aos Estados-Membros para 
que mencionem as desigualdades 
territoriais, a segregação residencial e o 
caráter abrangente e multifacetado das 
desvantagens no planeamento, no 
direcionamento e na execução das 
medidas de inclusão dos ciganos, visto 
que uma abordagem territorial pode ser 
pertinente no planeamento e na execução 
de medidas de inclusão social.

Or. en
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Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela aos Estados-Membros para 
que intensifiquem os esforços para 
proporcionar acesso à água potável e ao 
saneamento e a aplicação do direito a um 
nível de vida adequado, assim como do 
direito a um ambiente saudável, prestando 
especial atenção aos grupos mais 
vulneráveis entre os ciganos, como as 
crianças, as mulheres e os idosos;

Or. en

Alteração 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Condena a discriminação no 
arrendamento para habitação ou na 
procura de emprego e recorda a 
obrigação de os Estados-Membros 
designarem um organismo especializado 
para a promoção da igualdade de 
tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação por motivo de 
origem racial ou étnica, por força da 
Diretiva relativa à igualdade racial1-E;
_________________
1-E  Artigo 13.º da Diretiva 2000/43/CE do 
Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
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JO L 180 de 19.7.2000, pp. 22-26.

Or. en

Alteração 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Condena a discriminação no 
arrendamento para habitação ou na 
procura de emprego e recorda a 
obrigação de os Estados-Membros 
designarem um organismo especializado 
para a promoção da igualdade de 
tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação por motivo de 
origem racial ou étnica, por força da 
Diretiva relativa à igualdade racial7-A;
_________________
7-A Artigo 13.º da Diretiva 2000/43/CE do 
Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as 
pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
JO L 180 de 19.7.2000, pp. 22-26

Or. en

Alteração 139
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela aos Estados-Membros para 
que orientem as políticas que ajudam as 
pessoas presas à mendicidade, incluindo 
pessoas de origem cigana, para lhes dar 
trabalhos de qualidade comuns, visando, 
em especial, os jovens, ajudando-os a 
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concluir os estudos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Apela aos Estados-Membros para 
que deem resposta aos problemas da 
habitação e do fenómeno dos sem-abrigo, 
desenvolvendo o parque de habitação 
social e promovendo o acesso não 
discriminatório à habitação social;

Or. en

Alteração 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Incentiva os Estados-Membros a 
apoiarem projetos bem-sucedidos como a 
concessão de microcrédito a famílias 
ciganas para melhorarem as suas 
condições de vida;

Or. en

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

Projeto de parecer
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N.º 7-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-C. Destaca as abordagens 
prometedoras de iniciativas de tipo 
«habitação em primeiro lugar» para 
prevenir e combater o fenómeno dos sem-
abrigo e da habitação em zonas 
segregadas e apela aos Estados-Membros 
para que ponderem passar de um modelo 
de prestação de serviços por etapas para 
um modelo de serviços centrado na 
habitação, complementando a oferta de 
habitação com um apoio concomitante 
que combine elementos em matéria de 
emprego, educação, saúde e 
desenvolvimento da comunidade;

Or. en

Alteração 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Congratula-se com o valor 
acrescentado da UE decorrente do 
estabelecimento de uma estreita ligação 
entre o Semestre Europeu, os fundos 
europeus estruturais e de investimento 
(FEEI) no seu período de programação 
2014-2020 e as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, e insta os 
Estados-Membros a partilharem 
publicamente a quota-parte dos respetivos 
orçamentos nacionais prevista para o 
efeito;

Suprimido

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Congratula-se com o valor 
acrescentado da UE decorrente do 
estabelecimento de uma estreita ligação 
entre o Semestre Europeu, os fundos 
europeus estruturais e de investimento 
(FEEI) no seu período de programação 
2014-2020 e as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, e insta os Estados-
Membros a partilharem publicamente a 
quota-parte dos respetivos orçamentos 
nacionais prevista para o efeito;

8. Entende que o valor acrescentado 
da UE está em perigo, não obstante a 
ligação entre o Semestre Europeu, os 
fundos europeus estruturais e de 
investimento (FEEI) no seu período de 
programação 2014-2020 e as estratégias 
nacionais de integração dos ciganos, visto 
que os FEEI não chegam às pessoas mais 
desfavorecidas, em especial os ciganos; 
apela à Comissão para que procure 
chegar às comunidades ciganas nas suas 
políticas e nos seus programas; e insta os 
Estados-Membros a fazerem o mesmo e a 
partilharem publicamente a quota-parte dos 
respetivos orçamentos nacionais prevista 
para o efeito;

Or. en

Alteração 145
Loucas Fourlas

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Congratula-se com o valor 
acrescentado da UE decorrente do 
estabelecimento de uma estreita ligação 
entre o Semestre Europeu, os fundos 
europeus estruturais e de investimento 
(FEEI) no seu período de programação 
2014-2020 e as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, e insta os Estados-
Membros a partilharem publicamente a 
quota-parte dos respetivos orçamentos 
nacionais prevista para o efeito;

8. Congratula-se com o valor 
acrescentado da UE decorrente do 
estabelecimento de uma estreita ligação 
entre o Semestre Europeu, os fundos 
europeus estruturais e de investimento 
(FEEI) no seu período de programação 
2014-2020 e as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, e insta os Estados-
Membros a partilharem publicamente a 
quota-parte dos respetivos orçamentos 
nacionais prevista para o efeito e a 
publicarem igualmente a lista de projetos 
financiados;
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Or. en

Alteração 146
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Congratula-se com o valor 
acrescentado da UE decorrente do 
estabelecimento de uma estreita ligação 
entre o Semestre Europeu, os fundos 
europeus estruturais e de investimento 
(FEEI) no seu período de programação 
2014-2020 e as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos, e insta os Estados-
Membros a partilharem publicamente a 
quota-parte dos respetivos orçamentos 
nacionais prevista para o efeito;

8. Apela à União Europeia e aos 
Estados-Membros para quer 
intensifiquem os esforços de 
harmonização do Semestre Europeu, do 
FSE+ e de todos os fundos da UE no 
período de 2021-2027 com as estratégias 
nacionais de integração dos ciganos e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e insta 
os Estados-Membros a partilharem 
publicamente a quota-parte dos respetivos 
orçamentos nacionais prevista para o 
efeito;

Or. en

Alteração 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Observa que a questão do 
tratamento dos ciganos apenas atraiu a 
atenção política na União Europeia após 
a sua migração para a Europa Ocidental 
e que este fluxo migratório se reforçou 
depois da adesão da Bulgária e da 
Roménia; lamenta que esta migração 
tenha conduzido ao aumento do 
fenómeno dos sem-abrigo, a uma 
mendicidade agressiva e a uma habitação 
de «contingência» em acampamentos na 
periferia das cidades;
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Or. en

Alteração 148
Loucas Fourlas

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
garantirem que estas modificações 
conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8.

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
garantirem que estas modificações 
conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8, 
independentemente da categoria da 
região; apela à Comissão para que 
acompanhe a execução das estratégias em 
reuniões periódicas com os Estados-
Membros e publique relatórios sobre a 
distribuição dos fundos neste âmbito.

_________________ _________________
7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.
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Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
garantirem que estas modificações 
conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8.

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
garantirem que estas modificações 
conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8 e a 
investigarem as causas das baixas taxas 
de absorção em alguns Estados-Membros, 
em consonância com as recomendações 
do Tribunal de Contas dirigidas aos 
Estados-Membros e à Comissão no 
Relatório especial n.º 14/20167-A.

_________________ _________________
7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.
7-A Tribunal de Contas Europeu, Iniciativas 
políticas e apoio financeiro da UE para a 
integração dos ciganos: realizaram-se progressos 
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significativos na última década, mas são 
necessários mais esforços no terreno, 2016.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.

Or. en

Alteração 150
Guido Reil, Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
garantirem que estas modificações 
conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8.

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção;

_________________ _________________
7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.
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Or. en

Alteração 151
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
garantirem que estas modificações 
conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8.

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
aplicarem políticas e programas gerais e 
específicos ambiciosos, de longo prazo e 
em grande escala8.

_________________ _________________
7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.

Or. en

Alteração 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz
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Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a integração dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
garantirem que estas modificações 
conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8.

9. Reconhece que no Regulamento 
relativo às disposições comuns7 se 
introduziu uma prioridade de 
financiamento específica para os ciganos e 
que as recomendações específicas por país 
relacionadas com a inclusão dos ciganos 
são agora um requisito para a concessão de 
fundos para a sua promoção; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
garantirem que estas modificações 
conduzam a projetos específicos em 
benefício dos ciganos no terreno8.

_________________ _________________
7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

7 Anexo XI relativo às condicionalidades ex ante, 
Parte I: Condicionalidades temáticas ex ante, 
Prioridade 9.2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2013, que estabelece disposições 
comuns sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
Marítimo e das Pescas, JO L 347 de 20.12.2013, p. 
320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU 
Roma Framework: Assessing the European 
Dimension for the Post-2020 Future, Open Society 
Institute, junho 2017, p. 17.

Or. en

Alteração 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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9-A. Insta os Estados-Membros a 
desenvolverem programas de tutoria, 
ensino superior e academias de gestores, 
bem como a promoverem a emancipação 
local de jovens gestores enquanto 
promotores de integração, bem como 
ONG de apoio aos ciganos a nível local, 
em vez de ONG internacionais em prol 
dos ciganos; insta à criação de um 
sistema eficaz de acompanhamento dos 
fundos da UE; recorda que não são só 
necessários parâmetros de referência 
claros em matéria de dessegregação e 
soluções para a segregação geográfica, 
mas salienta que cabe realizar primeiro 
mudanças elementares também ao nível 
do ensino público; insiste, além disso, em 
que, a fim de alcançar um nível avançado 
de solidariedade, os currículos nacionais 
devem ser alterados; realça que é 
fundamental proceder a mudanças 
estruturais, nomeadamente reduzir a 
idade pré-escolar, e que, para evitar a 
segregação dos alunos nas escolas 
primárias, devem ser criadas escolas 
modernas integradas locais e dotadas de 
recursos suplementares para se 
transformarem em escolas-modelo; 
sublinha que são necessárias 
infraestruturas adequadas para tornar 
estas instituições acessíveis a todos os 
estudantes, incluindo os não ciganos; 
salienta o facto de que, ao adicionar a 
formação profissional dual de qualidade e 
ao incentivar o desenvolvimento de 
carreiras para os estudantes ciganos, as 
empresas obteriam mão de obra de 
qualidade;

Or. en

Alteração 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

9-A. Salienta a importância dos 
métodos de avaliação do impacto 
contrafactual, a fim de reduzir a 
disparidade entre os quadros políticos e a 
aplicação no terreno; recorda que, em 
2016, o TCE constatou que o 
acompanhamento e a avaliação dos 
progressos da ENIC constituíam um 
desafio significativo para todos os 
Estados-Membros visitados1-F; recorda 
que a disparidade entre a ambição e a 
capacidade da estrutura no terreno de 
obter resultados constitui uma das 
limitações cruciais de algumas 
intervenções, devido à falta de um 
planeamento assente em dados, a uma 
orçamentação insuficiente e ao 
aparecimento de novas necessidades 
imprevistas;
_________________
1-F TCE, Relatório especial, Iniciativas políticas e 
apoio financeiro da UE para a integração dos 
ciganos: realizaram-se progressos significativos 
na última década, mas são necessários mais 
esforços no terreno, 2016, p. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/S
R16_14/SR_ROMA_PT.pdf.

Or. en

Alteração 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Lamenta a ténue ligação entre os 
instrumentos de financiamento 
disponíveis e os objetivos e planos 
estratégicos relacionados com o 
desenvolvimento socioeconómico e a 
inclusão dos ciganos; apela aos 
Estados-Membros para que desenvolvam 
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mecanismos de acompanhamento e 
controlo eficientes, a fim de garantir que 
os fundos afetados sejam despendidos 
corretamente e não sejam utilizados de 
forma abusiva;

Or. en

Alteração 156
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Apela aos Estados-Membros para 
que reforcem a independência, os 
recursos, o mandato e os poderes dos 
respetivos organismos nacionais para a 
igualdade de tratamento, a fim de 
intensificar a luta contra a discriminação, 
nomeadamente a discriminação 
institucional, contra os ciganos, pondo em 
prática a recomendação da Comissão 
Europeia relativa às normas aplicáveis 
aos organismos para a igualdade de 
tratamento;

Or. en

Alteração 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Entende que a integração da 
perspetiva dos ciganos continua a ser 
relevante, visto que as medidas específicas 
por si só não conseguem ser 
suficientemente eficazes, pelo que deve 
ser reforçada a integração dos aspetos 
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relativos à integração dos ciganos nas 
medidas políticas nacionais e da UE;

Or. en

Alteração 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Reconhece que a transposição das 
intervenções de um país para outros não é 
um processo automático; embora os 
objetivos, os métodos de trabalho e os 
instrumentos possam ser transponíveis, as 
estratégias e os processos têm de ser 
adaptados ao contexto local, podendo 
estas condições depender da capacidade 
institucional, do apoio de diversos 
intervenientes ou do contexto local; apela, 
por conseguinte, aos Estados-Membros e 
à Comissão para que utilizem 
adequadamente os métodos de avaliação 
do impacto contrafactual e comparem e 
expliquem os diferentes resultados dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Apela à Comissão e aos Estados-
Membros para que avaliem as 
consequências da pandemia de 
COVID-19 na situação das comunidades 
ciganas e para que tomem medidas 
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eficazes, recorrendo aos fundos da UE, a 
fim de dar resposta aos desafios 
identificados, visto que o novo quadro 
estratégico deveria ter em conta a 
situação atual, a fim de impedir o 
aumento da pobreza e da exclusão destas 
comunidades;

Or. en

Alteração 160
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Apela à Comissão e aos 
Estados-Membros para que densifiquem 
os dados e reforcem a investigação para 
identificar e compreender melhor a 
discriminação intersetorial; incentiva a 
Comissão Europeia a acompanhar os 
aspetos multifacetados da pobreza e da 
exclusão social nas comunidades ciganas, 
recorrendo ao indicador combinado 
relativo às pessoas em risco de pobreza ou 
exclusão social do Eurostat;

Or. en

Alteração 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 9-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-C. Lamenta a ténue ligação entre os 
instrumentos de financiamento 
disponíveis e os objetivos e planos 
estratégicos relacionados com o 
desenvolvimento socioeconómico e a 
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inclusão dos ciganos; recorda que as 
intervenções singulares, de curto prazo e 
centradas num único aspeto têm uma 
baixa probabilidade de êxito, em especial 
quando as necessidades são 
multidimensionais e exigem intervenções 
integradas; apela aos Estados-Membros 
para que desenvolvam mecanismos de 
acompanhamento e controlo mais 
eficientes, tenham em conta os critérios 
específicos dos ciganos e visem de modo 
explícito, mas não exclusivamente, os 
ciganos1-G, a fim de garantir que os 
fundos afetados sejam despendidos 
corretamente e não sejam utilizados de 
forma abusiva; salienta que o 
acompanhamento é especialmente 
importante para prever e atenuar 
quaisquer riscos potenciais que ameacem 
a boa execução da intervenção, apoiando 
também iniciativas políticas assentes em 
factos e um estabelecimento de metas e 
uma afetação de recursos mais eficazes;
_________________
1-G TCE, Relatório especial: Iniciativas políticas e 
apoio financeiro da UE para a integração dos 
ciganos: realizaram-se progressos significativos 
na última década, mas são necessários mais 
esforços no terreno, 2016, p. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/S
R16_14/SR_ROMA_PT.pdf.

Or. en

Alteração 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 9-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-D. Recorda que o TCE constatou, em 
2016, que os fundos dos FEEI foram 
afetados entre os Estados-Membros de 
acordo com indicadores sem qualquer 
relevância específica para a população 
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cigana, tais como a população global, a 
taxa de desemprego ou o PIB e expressou 
a opinião de que estes indicadores não são 
a forma mais adequada para determinar o 
volume de financiamento da UE que 
deveria ser atribuído a cada Estado-
Membro para integração da população 
cigana1-H;
_________________
1-H TCE, Relatório especial: iniciativas políticas e 
apoio financeiro da UE para a integração dos 
ciganos: realizaram-se progressos significativos 
na última década, mas são necessários mais 
esforços no terreno, 2016, p. 42 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/S
R16_14/SR_ROMA_PT.pdf. 

Or. en

Alteração 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 9-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-E. Sublinha que os efeitos do surto de 
coronavírus estão a ser sentidos, 
sobretudo, pelas pessoas mais 
desfavorecidas na UE, nomeadamente as 
comunidades ciganas; lamenta que as 
comunidades ciganas continuem a ser 
discriminadas e marginalizadas devido à 
pandemia do coronavírus; lamenta que o 
surto de coronavírus possa conduzir à 
realização de cortes no próximo QFP 
2021-2027, afetando negativamente as 
organizações da sociedade civil que 
defendem as comunidades ciganas, 
afetando, por conseguinte, o trabalho de 
proximidade com as comunidades 
ciganas;

Or. en
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Alteração 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 9-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-F. Incentiva a Comissão a criar 
abordagens inovadoras, centradas nos 
impactos e assentes em dados, servindo 
estas de contributo direto para a próxima 
geração de programas (programa 
InvestEU e a programação do FSE+ para 
2021-2027) e de estratégias 
(nomeadamente a estratégia da UE para a 
igualdade e inclusão dos ciganos 
pós-2020).

Or. en


