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Pozmeňujúci návrh 1
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-A. keďže podľa článku 9 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie Únia pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností prihliada na požiadavky 
spojené s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou 
vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže prijatie európskeho piliera 
sociálnych práv má zásadný význam pre 
posilnenie sociálnych práv osôb 
patriacich k marginalizovaným skupinám, 
ako sú ľudia s rómskym pôvodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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-Ab. keďže rozhodne vítame záväzok 
Komisie vypracovať posilnený európsky 
strategický rámec pre rovnosť Rómov, 
sociálnu a hospodársku spravodlivosť 
a boj proti protirómskemu zmýšľaniu na 
obdobie po roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-Ac. keďže neprijateľne vysoký podiel 
Rómov žije na hranici rizika chudoby 
(v roku 2016 to bolo v priemere 80 %)1a;
_________________
1a Agentúra EÚ pre základné práva, 
Druhý prieskum Európskej únie týkajúci 
sa menšín a diskriminácie: Rómovia, 
2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže 43 % Rómov má určitú 
formu plateného zamestnania1; keďže 
63 % mladých Rómov (vo veku 16 – 24 
rokov) nie je zamestnaných, ani nie je 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET)2; keďže čoraz vyšší 
podiel Rómov, ktorí nie sú zamestnaní, ani 
nie sú v procese vzdelávania alebo 

A. keďže len 43 % Rómov (56 % 
mužov a 29 % žien) má určitú formu 
platenej práce1; keďže Rómovia čelia 
vyššej miere intenzity práce, neistoty 
zamestnania a nezamestnanosti, nemajú 
k dispozícii zamestnanecké siete a sú 
diskriminovaní v oblasti práce; keďže 
63 % mladých Rómov vo veku 16 – 24 
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odbornej prípravy, predstavuje oblasť, 
v ktorej sa situácia v roku 2016 
v porovnaní s rokom 2011 zhoršila3;

rokov nie je zamestnaných, ani nie je 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET)2 a v prípade mladých 
rómskych žien je to až 72 %1b; keďže čoraz 
vyšší podiel Rómov, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, 
predstavuje oblasť, v ktorej sa situácia 
v roku 2016 v porovnaní s rokom 2011 
zhoršila3;

_________________ _________________
1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3; Agentúra EÚ pre 
základné práva, Druhý prieskum 
Európskej únie týkajúci sa menšín 
a diskriminácie: Rómske ženy v deviatich 
členských štátoch EÚ, 2019.
1b Agentúra EÚ pre základné práva, 
Druhý prieskum Európskej únie týkajúci 
sa menšín a diskriminácie: Rómske ženy 
v deviatich členských štátoch EÚ, 2019.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže 43 % Rómov má určitú 
formu plateného zamestnania1; keďže 63 % 
mladých Rómov (vo veku 16 – 24 rokov) 
nie je zamestnaných, ani nie je v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 

A. keďže 43 % Rómov má určitú 
formu plateného zamestnania1; keďže 63 % 
mladých Rómov (vo veku 16 – 24 rokov) 
nie je zamestnaných, ani nie je v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
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(NEET)2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, predstavuje oblasť, v ktorej sa 
situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 
2011 zhoršila3;

(NEET)2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, predstavuje oblasť, v ktorej sa 
situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 
2011 zhoršila3; keďže otázka predčasného 
ukončenia školskej dochádzky Rómov je 
mimoriadne dôležitá; keďže značný podiel 
rómskych žien žije vo veľmi neistej 
situácii; keďže problémy Rómov sa ešte 
väčšmi prehĺbili v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19;

_________________ _________________
1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže 43 % Rómov má určitú 
formu plateného zamestnania1; keďže 63 % 
mladých Rómov (vo veku 16 – 24 rokov) 
nie je zamestnaných, ani nie je v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET)2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, predstavuje oblasť, v ktorej sa 
situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 
2011 zhoršila3;

A. keďže Rómovia sú najväčšou 
etnickou menšinou v Európe, z ktorej 
približne 6 miliónov žije v EÚ; keďže 
približne 80 % Rómov žije pod hranicou 
rizika chudoby príslušnej krajiny; 43 % 
Rómov má určitú formu plateného 
zamestnania1; keďže 63 % mladých 
Rómov (vo veku 16 – 24 rokov) nie je 
zamestnaných, ani nie je v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET)2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, 
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ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, predstavuje oblasť, v ktorej sa 
situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 
2011 zhoršila3;

_________________ _________________
1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže 43 % Rómov má určitú 
formu plateného zamestnania1; keďže 63 % 
mladých Rómov (vo veku 16 – 24 rokov) 
nie je zamestnaných, ani nie je v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET)2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, predstavuje oblasť, v ktorej sa 
situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 
2011 zhoršila3;

A. keďže 43 % Rómov má určitú 
formu plateného zamestnania1; keďže 50 % 
Rómov vo veku od 6 do 24 rokov nechodí 
do školy a 63 % mladých Rómov (vo veku 
16 – 24 rokov) nie je zamestnaných, ani nie 
je v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET)2; keďže čoraz vyšší 
podiel Rómov, ktorí nie sú zamestnaní, ani 
nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, predstavuje oblasť, 
v ktorej sa situácia v roku 2016 
v porovnaní s rokom 2011 zhoršila3;

_________________ _________________
1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
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stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže 43 % Rómov má určitú 
formu plateného zamestnania1; keďže 63 % 
mladých Rómov (vo veku 16 – 24 rokov) 
nie je zamestnaných, ani nie je v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET)2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, predstavuje oblasť, v ktorej sa 
situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 
2011 zhoršila3;

A. keďže 43 % Rómov má určitú 
formu plateného zamestnania1; keďže 63 % 
mladých Rómov (vo veku 16 – 24 rokov) 
nie je zamestnaných, ani nie je v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET)2; keďže čoraz vyšší podiel Rómov, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, predstavuje oblasť, v ktorej sa 
situácia v roku 2016 v porovnaní s rokom 
2011 zhoršila3; keďže značný počet 
rómskych dievčat je vedených alebo 
nútených k skorému manželstvu;

_________________ _________________
1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

1 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 3.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

2 Správa o vykonávaní vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – rok 2019, 
COM(2019)0406, s. 4.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

3 Opatrenia na začleňovanie Rómov 
uvedené v rámci EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS), 
SWD(2019)0320 final, ČASŤ 1/2, s. 18.

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v existujúcom rámci EÚ pre 
národné stratégie integrácie Rómov do 
roku 2020 sa v zásade pristupuje 
k Rómom v EÚ ako k homogénnej 
skupine, pričom tento rámec vykazuje 
malú citlivosť na miestne prostredie 
a poskytuje len obmedzené možnosti na 
riešenie otázky etnickej a sociálno-
ekonomickej rozmanitosti a problému 
viacnásobnej identity a viacnásobnej 
diskriminácie1a;
_________________
1a Odborné správy založené na 
výhľadových aspektoch hodnotenia 
rámca EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov, Zohľadnenie 
rozmanitosti rómskeho obyvateľstva 
v iniciatíve EÚ na podporu rovnosti 
a začleňovania Rómov po roku 2020, 
január 2020.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Rómovia majú problém 
nájsť si stabilné zamestnanie, lebo 
nespĺňajú požiadavky na pracovné miesta, 
často z dôvodu obmedzených príležitostí 
na rozvoj svojich zručností a schopností;



PE652.565v01-00 10/99 AM\1206434SK.docx

SK

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže rodová rovnosť a situácia 
rómskych detí a mládeže sú dve kľúčové 
oblasti intervencie v oblasti integrácie 
a začleňovania Rómov, ktoré sa na 
európskej úrovni ani na úrovni členských 
štátov neriešia dostatočne2a;
_________________
2a Odborné správy založené na 
výhľadových aspektoch hodnotenia 
rámca EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov, Zohľadnenie 
rozmanitosti rómskeho obyvateľstva 
v iniciatíve EÚ na podporu rovnosti 
a začleňovania Rómov po roku 2020, 
január 2020, s. 16.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže pretrvávajúce sociálno-
ekonomické a zdravotné nerovnosti 
a viacnásobné formy diskriminácie 
vrátane protirómskeho zmýšľania 
a diskriminácie na základe veku stavajú 
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starších Rómov do zvlášť zraniteľného 
postavenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže boj proti štrukturálnej 
diskriminácii Rómov vrátane prioritných 
oblastí vzdelávania, zamestnanosti, 
prístupu k zdravotnej starostlivosti 
a bývaniu a výrazné zlepšenie ich 
sociálno-ekonomického postavenia závisí 
od zvýšenia sociálneho a kultúrneho 
kapitálu v prostredí s rómskymi 
komunitami a od dlhodobého 
mnohostranného prístupu k integrácii 
Rómov s aktívnou účasťou Rómov vo 
všetkých fázach;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže zber údajov o rovnosti sa 
vzťahuje na všetky druhy rozčlenených 
údajov používaných na komparatívne 
posúdenie situácie konkrétnych skupín, 
ktorým hrozí diskriminácia, na 
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navrhovanie verejných politík, ktoré 
prispievajú k podpore rovnosti, a na 
posúdenie ich vykonávania, a to na 
základe dôkazov, nielen predpokladov; 
keďže zber takýchto údajov (t. j. údajov 
odhaľujúcich etnický pôvod alebo 
náboženstvo) si vyžaduje výslovný súhlas 
účastníkov zberu údajov a môže byť často 
kontroverzný; keďže jednoznačne 
zakázané je rasové alebo etnické 
profilovanie, pri ktorom sú osoby bez ich 
súhlasu identifikované na základe 
vnímania tretími stranami alebo podľa 
zovšeobecnení na základe rasy, etnického 
pôvodu, náboženstva alebo 
národnostného pôvodu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Af. keďže z dostupných údajov 
a prieskumov vyplýva, že miera 
nezamestnanosti je medzi Rómami oveľa 
vyššia a úroveň príjmov výrazne nižšia než 
u väčšinového obyvateľstva alebo iných 
znevýhodnených etnických menšinových 
skupín; keďže Rómovia čelia podobným 
prekážkam ako ostatné etnické menšinové 
skupiny, ale vo väčšej miere, a to z dôvodu 
bludného kruhu nízkeho vzdelania, nízkej 
kvalifikácie a vylúčenia z trhu práce;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže osoby patriace 
k menšinovým skupinám sú naďalej 
diskriminované pri žiadosti 
o zamestnanie, a dokonca aj keď 
zamestnanie získajú, naďalej čelia 
nerovnakému zaobchádzaniu; keďže 
nižšie mzdy, nedostatok kariérnych 
vyhliadok, neisté a náročné pracovné 
podmienky, prekážky pri kariérnom 
postupe, obťažovanie a protiprávne 
prepúšťanie sú len niektorými z prejavov 
takéhoto zaobchádzania; keďže v prípade 
etnických menšín existuje väčšia 
pravdepodobnosťou horšieho prístupu 
k pracovným právam a ochrane; keďže sa 
zdá, že etnický pôvod býva aj dôvodom 
obťažovania na pracovisku a je hlavnou 
prekážkou kariérneho postupu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A h (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ah. keďže v druhom prieskume EÚ 
týkajúcom sa menšín a diskriminácie 
(EU-MIDIS II)3a sa konštatuje, že len 
štvrtina Rómov vo veku od 16 rokov 
uviedla ako svoju hlavnú činnosť v čase 
prieskumu, že je „zamestnaná“ alebo 
„samostatne zárobkovo činná“, a že 
rómske ženy uvádzajú oveľa nižšiu mieru 
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zamestnanosti ako rómski muži – len 
16 % v porovnaní s 34 %; keďže 
z prieskumu celkovo vyplýva, že z Rómov 
vo veku 20 – 64 rokov má platenú prácu 
len 43 %, čo je výrazne pod priemerom 
EÚ, ktorý bol v roku 2015 na úrovni 
70 %; keďže situácia mladých ľudí je 
podstatne horšia: v priemere 63 % Rómov 
vo veku 16 – 24 rokov nebolo v čase 
prieskumu zamestnaných ani v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, 
pričom priemer celej EÚ v tej istej vekovej 
skupine bol 12 %; keďže v tejto vekovej 
skupine výsledky poukazujú aj na značný 
rodový rozdiel, keďže spomedzi mladých 
rómskych žien nie je zamestnaných ani 
v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy až 72 %, pričom spomedzi 
mladých rómskych mužov je to 55 % 
a obidve čísla sú v ostrom kontraste so 
zvyškom obyvateľstva;
_________________
3a Európska komisia, EU-MIDIS II: 
Druhý prieskum Európskej únie týkajúci 
sa menšín a diskriminácie, október 2018.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže jedna tretina rómskych 
domácností nemá vodu z vodovodu, len 
o niečo viac ako polovica má v dome 
splachovací záchod alebo sprchu a 78 % 
Rómov žije v preplnených obydliach4;

B. keďže jedna tretina rómskych 
domácností nemá vodu z vodovodu, len 
o niečo viac ako polovica má v dome 
splachovací záchod alebo sprchu a 78 % 
Rómov žije v preplnených obydliach4; 
keďže väčšina rómskych komunít, najmä 
v strednej a východnej Európe, žije 
v segregovaných osadách, čelí priestorovej 
segregácii a mnohé z týchto komunít sú 
neprimerane vystavené zhoršovaniu stavu 
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životného prostredia a jeho znečisteniu 
vplyvom skládok odpadu, znečistených 
lokalít alebo znečisťujúcich 
priemyselných odvetví4a;

_________________ _________________
4 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

4 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.
4a Správa Európskeho úradu pre životné 
prostredie z roku 2020: Vytláčaní na 
skládky. Environmentálny rasizmus proti 
rómskym komunitám v strednej 
a východnej Európe, s. 6

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže jedna tretina rómskych 
domácností nemá vodu z vodovodu, len 
o niečo viac ako polovica má v dome 
splachovací záchod alebo sprchu a 78 % 
Rómov žije v preplnených obydliach4;

B. keďže rómske komunity sú 
najzraniteľnejšie, často žijú v osadách 
podobných slumom vylúčených zo 
spoločnosti a v nevyhovujúcich 
podmienkach, keďže jedna tretina 
rómskych domácností nemá vodu 
z vodovodu, len o niečo viac ako polovica 
má v dome splachovací záchod alebo 
sprchu a 78 % Rómov žije v preplnených 
obydliach4;

_________________ _________________
4 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

4 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže jedna tretina rómskych 
domácností nemá vodu z vodovodu, len 
o niečo viac ako polovica má v dome 
splachovací záchod alebo sprchu a 78 % 
Rómov žije v preplnených obydliach4;

B. keďže Rómovia sa rodia do 
extrémnej generačnej chudoby, jedna 
tretina rómskych domácností nemá vodu 
z vodovodu, len o niečo viac ako polovica 
má v dome splachovací záchod alebo 
sprchu a 78 % Rómov žije v preplnených 
obydliach4;

_________________ _________________
4 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

4 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže jedna tretina rómskych 
domácností nemá vodu z vodovodu, len 
o niečo viac ako polovica má v dome 
splachovací záchod alebo sprchu a 78 % 
Rómov žije v preplnených obydliach4;

B. keďže jedna tretina rómskych 
domácností nemá vodu z vodovodu, len 
o niečo viac ako polovica má v dome 
splachovací záchod alebo sprchu a 78 % 
Rómov žilo v roku 2016 v preplnených 
obydliach4;

_________________ _________________
4 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

4 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže z prieskumu EU-MIDIS II4a 
vyplýva, že 80 % Rómov naďalej žije pod 
hranicou rizika chudoby príslušnej 
krajiny; že každá desiata osoba žije 
v obydlí bez elektrickej energie; a že každý 
štvrtý Róm (27 %) a každé tretie rómske 
dieťa (30 %) žijú v domácnosti, ktorá za 
predchádzajúci mesiac aspoň raz čelila 
hladu;
_________________
4a Európska komisia, EU-MIDIS II: 
Druhý prieskum Európskej únie týkajúci 
sa menšín a diskriminácie, október 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. zdôrazňuje, že rómske osady sa 
často nachádzajú v oblastiach s veľkými 
problémami v oblasti životného 
prostredia;

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže 43 % Rómov je pri kúpe 
alebo prenájme nehnuteľnosti na bývanie 
diskriminovaných a nepoznajú dostatočne 
svoje práva v oblasti rovnosti5;

C. keďže priestorová segregácia 
zostáva jednou z kľúčových výziev 
v oblasti bývania; keďže významný 
pokrok v oblasti sociálneho bývania by sa 
mal zachovať prostredníctvom verejnej 
podpory a potrebných právnych 
predpisov5a; keďže 43 % Rómov je pri 
kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti na 
bývanie diskriminovaných a nepoznajú 
dostatočne svoje práva v oblasti rovnosti5;

_________________ _________________
5 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

5 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.
5a Európska komisia, Správa 
o vykonávaní národných stratégií 
integrácie Rómov, 2019, s. 8 – 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže 43 % Rómov je pri kúpe 
alebo prenájme nehnuteľnosti na bývanie 
diskriminovaných a nepoznajú dostatočne 
svoje práva v oblasti rovnosti5;

C. keďže 43 % Rómov je pri kúpe 
alebo prenájme nehnuteľnosti na bývanie 
diskriminovaných a nepoznajú dostatočne 
svoje práva v oblasti rovnosti5; keďže 
dostupné údaje a ukazovatele výsledkov 
z reprezentatívnych prieskumov 
v deviatich členských štátoch EÚ 
naznačujú, že situácia v oblasti bývania 
zostala v rokoch 2011 až 2016 do značnej 
miery rovnaká, pričom v niektorých 
krajinách došlo len k malému zlepšeniu 
z hľadiska prístupu k vode a základnému 
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vybaveniu;
_________________ _________________
5 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

5 Európska komisia, Správa o národných 
stratégiách integrácie Rómov za rok 2019: 
Hlavné závery, s. 6.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže Rómovia sú jednou 
z najzraniteľnejších skupín z hľadiska 
pandémie COVID-19; keďže hospodárske 
a sociálne dôsledky zdravotnej krízy môžu 
najviac zasiahnuť práve rómske 
obyvateľstvo a ešte väčšmi prehĺbiť 
existujúce nerovnosti vo všetkých 
prioritných oblastiach integrácie Rómov; 
keďže protirómske zmýšľanie sa 
prejavuje aj vo forme zvaľovania viny na 
Rómov a pripisovania krízy spôsobenej 
koronavírusom etnickým skupinám6a;
_________________
6a Európska komisia, Prehľad vplyvu 
opatrení súvisiacich s koronavírusom na 
marginalizované rómske komunity v EÚ, 
máj 2020, s. 1.

Or. en

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

Návrh stanoviska
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Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže životné podmienky Rómov, 
ich úroveň vzdelania a ich zdravotný stav 
určujú ich sociálnu situáciu a situáciu na 
trhu práce a často slúžia ako zámienka na 
ich vylúčenie a pre rasizmus, a keďže to 
všetko marí ich šance na prelomenie 
bludného kruhu chudoby a bráni im 
v požívaní najzákladnejších ľudských 
a občianskych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. zdôrazňuje, že chýbajúce osobné 
doklady, ako sú rodné listy a doklady 
totožnosti, často bránia Rómom kúpiť si 
alebo prenajať bývanie a získať prístup 
k základným službám štátnej pomoci; 
keďže chýbajúce doklady o majetku im 
bránia v prístupe k verejným službám, ako 
je vykurovanie alebo zásobovanie vodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže rovnosť medzi ženami 
a mužmi je nutné zabezpečiť 



AM\1206434SK.docx 21/99 PE652.565v01-00

SK

a podporovať vo všetkých oblastiach, a to 
aj pokiaľ ide o účasť na trhu práce, 
podmienky zamestnania, mzdy, 
kvalifikačné vzdelávanie, kariérne zmeny 
a kariérny postup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže ľudia z rôznych etnických 
skupín vrátane ľudí s rómskym pôvodom 
sa uchyľujú k žobraniu; keďže žobranie 
obmedzuje integráciu, narúša sociálne 
zabezpečenie a bráni mladým ľuďom 
dokončiť štúdium;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže rómske ženy a dievčatá sa 
nachádzajú v osobitne zraniteľnom 
postavení v dôsledku prierezovej 
diskriminácie, ktorá vedie k vysokej miere 
študijných neúspechov 
a nezamestnanosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže nedostatočná dopravná 
infraštruktúra a nedostatok orgánov 
a služieb verejnej správy, najmä 
kvalitných vzdelávacích inštitúcií 
a poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
ešte väčšmi prehlbujú regionálne rozdiely 
a getizáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže Rómovia, a najmä ženy, 
čelia neprimerane veľkým ťažkostiam 
v dôsledku pandémie COVID-19 
z hľadiska prístupu k pomoci, tovaru 
a službám a k ich poskytovaniu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže Rómovia sú vystavení 
zvýšenému riziku nakazenia ochorením 
COVID-19 a hrozí im mimoriadne riziko, 
že budú trpieť negatívnymi dôsledkami 
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krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
z hľadiska prístupu k zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávaniu, sociálnym 
dávkam vrátane dávok v nezamestnanosti 
alebo k akýmkoľvek iným opatreniam, 
ktoré sú zamerané na zmiernenie vplyvu 
koronavírusu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, že 
napriek hospodárskej prosperite v EÚ, 
napriek rámcu EÚ pre národné stratégie 
integrácie Rómov a napriek opatreniam 
financovaným z Kohézneho fondu 
zavedeným v uplynulom desaťročí celková 
situácia Rómov v EÚ stagnuje; pokrok 
v oblasti bývania, zamestnanosti, 
vzdelávania a zdravotnej starostlivosti bol 
len veľmi obmedzený a v niektorých 
oblastiach dokonca došlo k úpadku, často 
z dôvodu nedostatočnej politickej vôle; 
vyzýva preto Komisiu, aby išla príkladom 
a zaviedla tzv. politiku uplatňovania 
rómskeho hľadiska s cieľom začleniť 
rómsku perspektívu do všetkých fáz 
a úrovní politík, programov a projektov, 
najmä do plánu obnovy, nového 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 – 2027, európskej zelenej dohody, 
novej spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, Fondu na spravodlivú 
transformáciu, nového programu v oblasti 
zručností pre Európu, európskej digitálnej 
stratégie a stratégie pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu; vyzýva 
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Komisiu, aby vo všeobecnosti 
predchádzala diskriminácii v politikách 
EÚ a aby uľahčila pozitívne opatrenia; 
vyzýva členské štáty, aby ju v tom 
nasledovali a vytvorili politiky, ktoré 
pomôžu aktívnemu začleňovaniu Rómov 
do našich spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, že 
napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby, 
diskriminácie a sociálneho vylúčenia 
a ktorých základné práva, najmä 
hospodárske a sociálne práva, sa 
nedodržiavajú, a preto ich nemôžu riadne 
požívať; s poľutovaním konštatuje, že 
napriek opatreniam zameraným na 
sociálne začlenenie Rómov zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne, 
regionálne a vnútroštátne orgány a vlády, 
aby sa prioritne zaoberali vykonávaním 
národných stratégií integrácie Rómov 
(NRIS) a aby posilnili úlohu 
vnútroštátnych kontaktných miest pri 
navrhovaní, zosúlaďovaní a rozvoji 
NRIS;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú 
najväčšou etnickou menšinou v Európe 
a jednou z menšinových skupín v Európe, 
ktorá čelí najvyššej miere chudoby 
a sociálneho vylúčenia, neustálej 
diskriminácii a nerovnakému prístupu 
k rôznym dôležitým službám, čo nielenže 
znamená veľký počet individuálnych 
prípadov porušovania ľudských práv, ale 
zároveň to oslabuje sociálnu súdržnosť 
a hospodársky a sociálny potenciál EÚ; 
s poľutovaním konštatuje, že napriek 
opatreniam zavedeným v uplynulom 
desaťročí sa v oblasti bývania, 
zamestnanosti, vzdelávania a zdravotnej 
starostlivosti dosiahol len obmedzený 
pokrok; vyzýva miestne orgány a vlády, 
aby sa prioritne zaoberali vykonávaním 
národných stratégií integrácie Rómov 
(NRIS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený merateľný pokrok; vyzýva 
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orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

miestne orgány a vlády, aby sa prioritne 
zaoberali vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS); zdôrazňuje, že 
je dôležité merať pokrok a vytvoriť 
rozsiahly monitorovací systém s využitím 
relevantných ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; zdôrazňuje, že 
hospodársky vplyv pandémie COVID-19 
na zraniteľných Rómov má katastrofický 
dosah, keďže často pracujú 
v neformálnom sektore a teraz nemajú 
žiadny príjem ani sociálnu pomoc; vyzýva 
miestne orgány a vlády, aby sa prioritne 
zaoberali vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia, a najmä 
rómske ženy, sú jednou z menšinových 
skupín v Európe, ktoré čelia najvyššej 
miere chudoby a sociálneho vylúčenia; 
s poľutovaním konštatuje, že napriek 
opatreniam zavedeným v uplynulom 
desaťročí sa v oblasti bývania, 
zamestnanosti, vzdelávania a zdravotnej 
starostlivosti dosiahol len obmedzený 
pokrok, čo narúša hospodársku a sociálnu 
súdržnosť Únie a znižovanie regionálnych 
nerovností; vyzýva miestne orgány 
a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia, a sú obeťami osobitnej formy 
štrukturálneho rasizmu, ktorá je 
charakteristická protirómskym 
zmýšľaním; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
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Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby, sociálneho 
vylúčenia a štrukturálnej diskriminácie; 
s poľutovaním konštatuje, že napriek 
opatreniam zavedeným v uplynulom 
desaťročí sa v oblasti bývania, 
zamestnanosti, vzdelávania a zdravotnej 
starostlivosti dosiahol len obmedzený 
pokrok; vyzýva miestne orgány a vlády, 
aby sa prioritne zaoberali vykonávaním 
národných stratégií integrácie Rómov 
(NRIS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne orgány 
a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; konštatuje, že trhy 
práce sa rýchlo menia a že to vedie 
k zhoršovaniu postavenia Rómov, ktorým 
väčšinou chýba kvalifikácia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne 
orgány a vlády, aby sa prioritne zaoberali 
vykonávaním národných stratégií 
integrácie Rómov (NRIS);

1. zdôrazňuje, že Rómovia sú jednou 
z menšinových skupín v Európe, ktoré 
čelia najvyššej miere chudoby a sociálneho 
vylúčenia; s poľutovaním konštatuje, 
že napriek opatreniam zavedeným 
v uplynulom desaťročí sa v oblasti 
bývania, zamestnanosti, vzdelávania 
a zdravotnej starostlivosti dosiahol len 
obmedzený pokrok; vyzýva miestne, 
regionálne a vnútroštátne orgány, aby 
účinne vykonávali národné stratégie 
integrácie Rómov (NRIS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína uznesenie Európskeho 
parlamentu z 12. februára 2019 o potrebe 
posilneného strategického rámca EÚ pre 
národné stratégie začleňovania Rómov 
po roku 2020 a zintenzívnení boja proti 
protirómskemu zmýšľaniu, naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
navrhli a prijali ambiciózny, komplexný 
a záväzný strategický rámec EÚ pre 
rovnosť Rómov, sociálnu a hospodársku 
spravodlivosť a boj proti protirómskemu 
zmýšľaniu na obdobie po roku 2020 
s konkrétnymi spoločnými cieľmi na 
úrovni EÚ a minimálnymi normami, 
ktoré môžu členské štáty premietnuť do 
vnútroštátnych cieľov, pričom s ohľadom 



PE652.565v01-00 30/99 AM\1206434SK.docx

SK

na relevantné špecifiká jednotlivých 
krajín budú vítané aj ciele nad rámec 
minimálnych noriem, a aby vo svojich 
stratégiách zabezpečili náležité riešenie 
viacnásobnej a prierezovej diskriminácie, 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
a prístup zameraný na deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že hoci mnohých 
Rómov sa podarilo úspešne integrovať do 
meniacich sa trhov práce, veľmi veľká 
časť Rómov z vlastnej vôle naďalej 
zotrváva na okraji spoločnosti, lebo si 
želajú zachovať svoju identitu a tradičné 
hodnoty; konštatuje, že mnohí Rómovia 
nespĺňajú základné administratívne 
požiadavky a nemajú žiadne listinné 
doklady o vlastníctve pozemkov a stavieb, 
a preto celé osady oficiálne neexistujú; 
konštatuje, že mnohí dospelí a deti 
naďalej z administratívneho hľadiska de 
facto neexistujú, a majú tak len veľmi 
obmedzený prístup k zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávaniu a sociálnym 
službám;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
záväzné ciele, opatrenia a cieľové hodnoty 
pre členské štáty, jasný časový 
harmonogram a jasné a záväzné 
požiadavky týkajúce sa dosahovania 
pokroku, ako aj ukazovatele úspešnosti 
a primerané financovanie na vykonávanie 
budúceho rámca EÚ pre národné 
stratégie integrácie Rómov; vyzýva 
miestne orgány a vlády, aby sa prioritne 
zaoberali vykonávaním národných 
stratégií integrácie Rómov (NRIS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potrebu prelomiť 
bludný kruh chudoby tých Rómov, 
ktorých sa to týka, prijatím účinných 
cielených opatrení od najskoršieho 
možného veku, pretože cielené opatrenia 
na všetkých úrovniach vzdelávania môžu 
byť účinnými nástrojmi v boji proti 
chudobe; zdôrazňuje potrebu posilniť 
prechod na vyššiu úroveň vzdelávania, 
ako aj podporiť tieto opatrenia 
prostredníctvom sociálnych investícií;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva, aby sa väčšia pozornosť 
venovala tým členským štátom, v ktorých 
žije početné rómske obyvateľstvo a ktoré 
majú históriu pomerne neúčinných 
opatrení; Komisia by mala monitorovať 
a lepšie podporovať tieto členské štáty 
a ich politiky a opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pre Rómov zabezpečili vo všetkých 
oblastiach života inkluzívnu rovnosť – 
a to s osobitným dôrazom na ženy 
a dievčatá a osoby so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú obeťami prierezovej 
diskriminácie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
smernicu Rady o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez 
ohľadu na náboženské vyznanie alebo 
vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo 
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sexuálnu orientáciu [KOM(2008)0426 
v konečnom znení, 2. júla 2008];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zahrnuli chudobu 
s osobitným dôrazom na chudobu detí, 
sociálne vylúčenie, protirómske 
zmýšľanie a nediskrimináciu ako 
prierezové rozmery do štyroch kľúčových 
oblastí stratégie EÚ pre Rómov a NRIS, 
čím zabezpečia, že rovnosť, udržateľné 
pracovné príležitosti, inkluzívne 
vzdelávanie, kvalitné bývanie a primeraná 
zdravotná starostlivosť prispejú 
k celkovému zlepšeniu životných 
podmienok Rómov, a aby sa 
v strategickom rámci EÚ aj v národných 
stratégiách integrácie Rómov (NRIS) 
náležite riešila viacnásobná a prierezová 
diskriminácia, uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a prístup zameraný na 
deti; vyzýva miestne a regionálne orgány 
a vlády, aby si stanovili ako prioritu 
prijatie, revíziu a vykonávanie NRIS 
v súlade so strategickým rámcom EÚ na 
obdobie po roku 2020 a aby tak zaručili 
silné prepojenie týchto stratégií so 
základnými politikami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Európsku komisiu, aby 
pripravila rámec EÚ na obdobie po roku 
2020, ktorý bude odrážať existujúcu 
rozmanitosť a viacnásobnú identitu 
Rómov, v ktorom bude integrovaná 
zásada rodovej rovnosti a v ktorom sa 
bude klásť dôraz na rómske deti a mládež 
ako kľúčové faktory pozitívnej zmeny 
a presadzovať prierezový a mnohostranný 
prístup k národným stratégiám integrácie, 
v rámci ktorého sa budú Rómovia aktívne 
zapájať do prípravných fáz integračných 
opatrení;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby v politickej 
diskusii aj pri rozhodovaní zaručila 
rovnocennú účasť rómskych organizácií 
občianskej spoločnosti, expertov a členov 
komunít vrátane tých, ktorí pôsobia na 
miestnej a regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. uznáva, že s cieľom zaručiť 
sociálne a hospodárske práva rómskeho 
obyvateľstva by sa mal zvážiť 
komplexnejší prístup, ktorým sa posilní 
inštitucionálne uznanie rómskej menšiny 
ako sociálneho aktéra a účinná 
a organizovaná účasť zastupiteľských 
organizácií rómskej občianskej 
spoločnosti a umožní sa im zmysluplnejšia 
účasť na vykonávaní, monitorovaní 
a hodnotení hospodárskych a sociálnych 
politík; a vyzýva Komisiu, aby považovala 
účasť Rómov za záväznú spoločnú normu 
kvality pre budúci strategický rámec EÚ 
a vnútroštátne stratégie a aby sa im vo 
finančných a štrukturálnych 
mechanizmoch zabezpečila rovnaká 
a kvalitná účasť;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že hlavnou cestou 
k sociálnemu začleneniu je zamestnanosť, 
a preto musia mať etnické menšiny 
možnosť plne sa zúčastňovať na trhu 
práce a na všetkých pracovníkov sa musí 
vzťahovať zásada „rovnaké postavenie 
a rovnaká odmena za rovnakú prácu“;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva Komisiu, aby predložila 
oznámenie o usmerneniach a normách 
pre politiky prijímania pracovníkov bez 
diskriminácie pre členské štáty 
a zamestnávateľov vrátane odporúčaní na 
prijatie plánov v oblasti rovnosti na 
podnikovej úrovni a v odvetvových 
kolektívnych zmluvách a na zavedenie 
pracovných skupín pre rozmanitosť na 
pracovisku vrátane boja proti 
stereotypom, predsudkom a negatívnym 
postojom, predchádzania diskriminácii pri 
nábore, podpore, odmeňovaní a prístupe 
k odbornej príprave; zdôrazňuje, že tieto 
akčné plány v oblasti rovnosti by mali 
slúžiť aj na podporu etnickej a kultúrnej 
rozmanitosti na pracovisku, na 
vypracovanie vnútorných predpisov proti 
rasizmu, súvisiacej diskriminácii 
a obťažovaniu na pracovisku, na 
monitorovanie a skúmanie procesov 
náboru, kariérneho postupu a udržiavania 
pracovnej sily z hľadiska rovnosti 
s cieľom identifikovať priame aj 
nepriame diskriminačné postupy, prijímať 
nápravné opatrenia na zníženie 
nerovnosti v každej z týchto oblastí 
a v tejto súvislosti zhromažďovať údaje 
o rovnosti v súlade s normami v oblasti 
ochrany údajov a základných práv;

Or. en

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

Návrh stanoviska
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Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. vyzýva Komisiu, aby prijala 
spoločný rámec EÚ na zber a analýzu 
spoľahlivých a porovnateľných 
rozčlenených údajov o rovnosti s cieľom 
bojovať proti diskriminácii, a to aj 
v zamestnaní; dodáva, že by to malo 
zahŕňať ukazovatele trhu práce na 
meranie rovnosti vrátane 
zamestnaneckého postavenia migrantov 
a menšinových skupín pri plnom 
dodržiavaní noriem v oblasti ochrany 
údajov a základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie diskriminácie zo 
strany zamestnávateľov, zosúladenie 
dopytu po pracovnej sile s ponukou 
pracovnej sily a rastúci počet mladých 
Rómov, ktorí nie sú v procese vzdelávania;

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, ktorému bráni vysoká miera 
študijných neúspechov ovplyvňujúca 
najmä rómske deti a mládež, 
odstraňovanie diskriminácie zo strany 
zamestnávateľov, zosúladenie dopytu 
po pracovnej sile s ponukou pracovnej sily 
a rastúci počet mladých Rómov, ktorí nie 
sú v procese vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan 
Štefanec
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie diskriminácie zo 
strany zamestnávateľov, zosúladenie 
dopytu po pracovnej sile s ponukou 
pracovnej sily a rastúci počet mladých 
Rómov, ktorí nie sú v procese vzdelávania;

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie negatívnych 
stereotypov, ktoré sú často najväčšou 
prekážkou pri hľadaní zamestnania, 
odstraňovanie diskriminácie zo strany 
zamestnávateľov, zosúladenie dopytu 
po pracovnej sile s ponukou pracovnej sily 
a rastúci počet mladých Rómov, ktorí nie 
sú v procese vzdelávania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie diskriminácie zo 
strany zamestnávateľov, zosúladenie 
dopytu po pracovnej sile s ponukou 
pracovnej sily a rastúci počet mladých 
Rómov, ktorí nie sú v procese vzdelávania;

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie diskriminácie zo 
strany zamestnávateľov a rastúci počet 
mladých Rómov, ktorí nie sú v procese 
vzdelávania, so zameraním na rómske 
ženy a dievčatá a opatrenia potrebné na 
odstránenie prekážok tradičných rodových 
úloh;

Or. en



AM\1206434SK.docx 39/99 PE652.565v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 63
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie diskriminácie zo 
strany zamestnávateľov, zosúladenie 
dopytu po pracovnej sile s ponukou 
pracovnej sily a rastúci počet mladých 
Rómov, ktorí nie sú v procese vzdelávania;

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie diskriminácie zo 
strany zamestnávateľov, zosúladenie 
dopytu po pracovnej sile s ponukou 
pracovnej sily, riešenie subštandardných 
pracovných podmienok a vykorisťovania 
a rastúci počet mladých Rómov, ktorí nie 
sú v procese vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie diskriminácie zo 
strany zamestnávateľov, zosúladenie 
dopytu po pracovnej sile s ponukou 
pracovnej sily a rastúci počet mladých 
Rómov, ktorí nie sú v procese vzdelávania;

2. zdôrazňuje, že najkritickejšími 
bodmi, ktorým sa treba venovať v oblasti 
zamestnanosti Rómov, sú účinný prechod 
z procesu vzdelávania na otvorený trh 
práce, odstraňovanie rôznych foriem 
nedeklarovanej práce, diskriminácia zo 
strany zamestnávateľov, zosúladenie 
dopytu po pracovnej sile s ponukou 
pracovnej sily a rastúci počet mladých 
Rómov, ktorí nie sú v procese vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby splnila svoj 
záväzok prijať akčný plán na vykonávanie 
európskeho piliera sociálnych práv a aby 
zahrnula začleňovanie Rómov ako 
ukazovateľ do sociálneho prehľadu 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa zamerali na Rómov s ohľadom na 
ich osobitnú situáciu, aby im zabezpečili 
kvalitné zamestnanie, prístup k dôstojným 
pracovným miestam a spravodlivé mzdy 
a pracovné podmienky a aby zabezpečili, 
že systémy sociálnej ochrany a sociálne 
služby vrátane všeobecne dostupnej 
zdravotnej starostlivosti bez diskriminácie, 
systémov minimálneho príjmu 
a dôchodkových práv budú primerané, 
prístupné a že potenciálni príjemcovia ich 
budú reálne využívať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že vzdelávanie sa 
v rómskych komunitách tradične 
podceňuje a že mnohí Rómovia majú 
hlboko zakorenenú nedôveru 
k formálnemu vzdelávaniu; poukazuje na 
to, že z dôvodu nedostatočnej socializácie 
má mnoho rómskych detí v škole ťažkosti; 
zdôrazňuje, že z dôvodu patriarchálnych 
tradícií sú rómske dievčatá nútené 
predčasne ukončovať školskú dochádzku; 
zdôrazňuje, že rómske ženy a dievčatá sú 
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vo všeobecnosti výrazne diskriminované 
a podceňované aj vo svojej vlastnej 
komunite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje význam podpory 
prístupu Rómov k vzdelávaniu, 
vysokoškolskému vzdelávaniu, učňovskej 
príprave a odbornej príprave s cieľom 
podporiť ich hospodársku integráciu 
a sociálne začlenenie; predčasné 
ukončenie školskej dochádzky a štúdia 
brzdí odbornú prípravu mladých Rómov, 
ako aj ich prístup na trh práce; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby Rómovia 
mohli v plnej miere využívať kvalitné 
vzdelávanie a aby tak získali základné 
zručnosti vrátane digitálnych zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že členské štáty prijali 
viaceré opatrenia na podporu školskej 
dochádzky rómskych detí, ako je 
poskytovanie bezplatnej stravy 
a bezplatných učebníc v školách, ako aj 
rozšírenie povinnej dochádzky od 
materských škôl a predškolských 
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zariadení pre všetky deti od skoršieho 
veku; v týchto osvedčených postupoch 
treba pokračovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že program iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí sa 
bude výslovne zameriavať na mladých 
Rómov, najmä rómske ženy, a budú ho 
sprevádzať účinné aktívne podporné 
opatrenia prostredníctvom rómskych 
a prorómskych MVO;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali väčšie zapojenie podnikov, 
najmä na miestnej úrovni, a zvážili 
podporu rozvoja sociálnych podnikov 
s cieľom vytvoriť udržateľné pracoviská 
pre Rómov so zameraním na rómske ženy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že osoby z rómskeho 
prostredia, ktoré uplatňujú svoje práva na 
mobilitu, mali prístup k všetkej potrebnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom majú pobyt, a aby chudoba ani 
pobytový status nepredstavovali prekážku 
v prístupe k potrebným zdravotným 
a sociálnym službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že v rámci hlavných 
programov vrátane tých, ktoré sú kryté zo 
štrukturálnych fondov, sa budú aktívne 
oslovovať Rómovia a dosah týchto 
programov sa bude pravidelne 
monitorovať za účasti Rómov 
a prorómskych MVO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. vyzýva členské štáty, aby 
investovali do mechanizmov 
monitorovania práce a podávania 
sťažností, ktoré budú finančne 
zabezpečené, prístupné a účinné pre 
všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich 
štátnu príslušnosť alebo pobytový status, 
s cieľom chrániť pracovníkov pred 
odvetnými opatreniami zamestnávateľov 
a ich nepriaznivými dôsledkami 
a podporovať organizácie občianskej 
spoločnosti, aby poskytovali pracovníkom 
informácie o ich právach 
a o prostriedkoch na ich uplatňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že plánovanie rozpočtu 
EÚ bude pevne prepojené s procesom 
začleňovania Rómov na úrovni EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že plánovanie rozpočtu 
EÚ bude pevne prepojené s procesom 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že plánovanie rozpočtu 
EÚ bude pevne prepojené s procesom 
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začleňovania Rómov na úrovni EÚ; začleňovania Rómov na úrovni EÚ; 
v tomto smere zdôrazňuje potrebu 
systematického zberu spoľahlivých údajov 
rozčlenených podľa pohlavia a veku 
s cieľom zabezpečiť informácie na účely 
analýzy potrieb a kontextu a pomôcť pri 
stanovovaní cieľov a ukazovateľov vplyvu 
s cieľom zabezpečiť najlepší výsledok, 
pokiaľ ide o zosúladenie plánovania 
a prípravy rozpočtov s potrebami na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni 
EÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že plánovanie rozpočtu 
EÚ bude pevne prepojené s procesom 
začleňovania Rómov na úrovni EÚ;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že plán obnovy a nový 
viacročný finančný rámec na roky 2021 –
 2027 budú pevne prepojené s rámcom EÚ 
pre národné stratégie integrácie Rómov, 
jeho záväznými cieľmi a ich vykonávaním 
prostredníctvom národných stratégií 
integrácie Rómov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
zabezpečili, že budúci VFR uľahčí 
synergie medzi prekrývajúcimi sa 
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politikami EÚ, ktoré sú relevantné pre 
rómske otázky, a strategickým rámcom 
EÚ na obdobie po roku 2020 a že 
znižovanie chudoby, začleňovanie Rómov 
a prístup k zdravotnej starostlivosti sa 
zachovajú ako tematické priority v rámci 
EŠIF a budú prepojené s vnútroštátnymi 
stratégiami a akčnými plánmi v oblasti 
znižovania chudoby; naliehavo vyzýva 
Komisiu a Radu, aby v rámci ESF+ riešili 
situáciu nerovnosti, v ktorej sa 
nachádzajú Rómovia po celej EÚ, 
a pripomína uznesenie Európskeho 
parlamentu o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
o Európskom sociálnom fonde plus 
(ESF+), ktoré zahŕňa konkrétny cieľ 
„viiia) boj proti diskriminácii a podpora 
sociálno-ekonomickej integrácie 
marginalizovaných komunít, ako sú 
Rómovia“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
zhodnotila ukazovatele vplyvu integrácie 
Rómov za obdobie rokov 2014 – 2020 
a určila najlepšie postupy, ako aj 
nedostatky; pripomína, že monitorovanie 
integrácie Rómov sa malo zlepšiť na 
základe investičnej priority ESF 9 ii), 
príslušných osobitných cieľov 
v operačných programoch ESF a EFRR 
a využívania spoločného ukazovateľa 
výstupov ESF pre účastníkov, ako aj 
ukazovateľov a cieľových hodnôt 
špecifických pre jednotlivé programy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. odporúča Komisii, aby uľahčila 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi a monitorovala situáciu 
s cieľom poskytovať pravidelné 
hodnotenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zapojili zástupcov rómskych komunít 
vrátane mládeže do konzultácií 
a rozhodovacích procesov na úrovni EÚ 
aj na vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. pripomína, že úloha miestnych 
a národných vlád, silné partnerstvá 
a angažovanosť miestnych 
zainteresovaných strán, ako sú miestne 
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samosprávy a školské inšpektoráty, sú 
rozhodujúce pre udržateľnosť integrácie 
Rómov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie; pripomína, že Komisia 
začala voči trom členským štátom postupy 
v prípade nesplnenia povinnosti týkajúce 
sa segregácie rómskych detí; zastáva 
názor, že napriek úsiliu Komisie nedošlo 
v posledných rokoch k žiadnemu 
zlepšeniu; vyzýva preto Komisiu, aby 
podnikla ďalšie kroky a postúpila 
príslušné veci Európskemu súdnemu 
dvoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
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príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie;

príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí; vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad tým, že nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie, ktorá vedie k tomu, že 
neprimeraný počet rómskych detí 
navštevuje tzv. špeciálne školy, a tým 
dochádza k ich oddeleniu od hlavného 
školského systému a často dostávajú 
nekvalitnejšie vzdelanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány zaviazali 
k odstraňovaniu segregácie rómskych 
žiakov v školách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie; berie do úvahy skutočnosť, 
že mnohé deti používajú ako svoj 
materinský jazyk rómčinu, preto je 
potrebné zabezpečiť možnosť vzdelávania 
v rómskom jazyku; 

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie; vyzýva na zintenzívnenie 
úsilia o zvýšenie účasti rómskych detí na 
celom vzdelávacom cykle, a to od 
predškolskej úrovne až po terciárnu 
úroveň;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách, 
pretože rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
príslušné štátne orgány bezodkladne 
a dôsledne zaviazali k odstraňovaniu 
segregácie rómskych žiakov v školách 
a k zabezpečeniu rovnako kvalitného 
a inkluzívneho všeobecného vzdelávania 
ako v prípade nerómskych žiakov, pretože 
rómske deti sa často vzdelávajú 
v segregovanom prostredí a nesprávna 
diagnostika rómskych detí ako detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa 
stále bežne používa ako forma 
diskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby v rámci EÚ 
pre Rómov na roky 2021 – 2027 položila 
väčší dôraz na mládež, najmä na prechod 
zo vzdelávania do zamestnania, a aby 
zabezpečila, že členské štáty si vo svojich 
národných stratégiách integrácie Rómov 
(NRIS) stanovia zamestnanosť mladých 
ľudí ako prioritu; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, 
že pri vykonávaní iniciatívy záruk pre 
mladých ľudí na obdobie rokov 2021 –
 2027 sa bude počítať aj s príjemcami 
spomedzi mladých Rómov, a aby prijali 
ambicióznu a inkluzívnu európsku záruku 
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pre deti, v ktorej zohľadnia aj ich práva 
a potreby; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zreformovali európsku záruku pre 
mladých ľudí a iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí s osobitným 
dôrazom na najviac marginalizované 
skupiny, a to zahrnutím opatrení, ako sú 
lepšie zameranie programov odbornej 
prípravy osobitne na marginalizovanú 
skupinu a osobitná odborná príprava pre 
verejné služby zamestnanosti zameraná 
na to, ako osloviť marginalizované 
skupiny a ako s nimi zaobchádzať, ako aj 
posilnením partnerstiev so vzdelávacími 
inštitúciami a mimovládnymi 
organizáciami s cieľom osloviť Rómov 
a ostatné marginalizované skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že segregované školské 
zariadenia odrádzajú od sociálneho 
a hospodárskeho začlenenia; v tomto 
smere pripomína príslušné rozhodnutia 
Európskeho súdu pre ľudské práva, ako 
aj postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti týkajúce sa diskriminácie 
Rómov na školách vedené voči trom 
členským štátom, konkrétne Českej 
republike (2014), Slovensku (2015) 
a Maďarsku (2016); vyzýva Komisiu, aby 
zhodnotila príslušné nápravné opatrenia 
a ich vplyv na rómske deti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. požaduje preformulovanie SPP 
tak, aby umožňovala a podporovala 
inovačné formy poľnohospodárskej práce 
vrátane sociálnych družstiev pre rómske 
komunity, ktoré by tiež mohli zohrávať 
dôležitú úlohu pri vytváraní 
spravodlivého, zdravého 
a environmentálne priaznivého 
potravinového systému a prispievali by 
k dosahovaniu cieľov európskej zelenej 
dohody; vyzýva na podporu a výmenu 
najlepších postupov v tejto oblasti medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že rómski pedagógovia 
majú veľmi dôležitú úlohu pri 
odstraňovaní segregácie v oblasti 
vzdelávania a že by mali byť súčasťou 
riešenia pre geograficky segregované 
školy, a navyše zdôrazňuje, že je 
mimoriadne dôležité posilniť ich 
prítomnosť vo vzdelávacích inštitúciách 
s cieľom napomôcť proces desegregácie, 
znížiť negramotnosť a podporiť 
programy celoživotného vzdelávania 
a vzdelávanie dospelých;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. dôrazne odporúča pokračovať 
v odbornej príprave a zamestnávaní 
Rómov ako mladých mentorov 
a mediátorov na podporu prechodu na 
ďalšie úrovne vzdelávania a na trh práce; 
zdôrazňuje, že je potrebné väčšmi sa 
zamerať na Rómov (mládež a ženy) 
prostredníctvom aktívnych politík trhu 
práce vrátane záruky pre mladých ľudí 
a systematicky monitorovať 
diskrimináciu, pokiaľ ide o prístup na trh 
práce a na pracovisku, a bojovať proti 
nej;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby rozvinuli koordinované prístupy 
k integrácii rómskych detí do spoločnosti; 
v tomto smere vyzýva na bezodkladné 
prijatie európskej záruky pre deti v rámci 
ESF+ s vyhradenými zdrojmi vo výške 20 
miliárd EUR na podporu pozdvihnutia 
novej generácie z chudoby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že prekážky 
v zdravotníckych službách a nedostatok 
základnej informovanosti o zdraví 
prispievajú k rozsiahlej segregácii 
rómskych študentov v školách; okrem 
toho rozsiahle protirómske zmýšľanie 
v spoločnostiach, v ktorých Rómovia žijú, 
a štrukturálne nevýhody, ktorým čelia, 
pokiaľ ide o zápis do predškolských 
zariadení a sociálne vylúčenie, 
predstavujú základné príčiny segregácie 
v školách a diskriminácie rómskych detí, 
čo vedie k bludnému kruhu 
nezamestnanosti a chudoby; v tomto 
smere je mimoriadne dôležité riešiť tieto 
základné príčiny a zároveň zvyšovať 
informovanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. víta úsilie niektorých členských 
štátov, ktoré prijali legislatívne nástroje 
s cieľom zabezpečiť súlad medzi kvalitou 
a rovnosťou v oblasti vzdelávania 
a zároveň zaviedli inkluzívne vzdelávanie; 
cieľom takýchto opatrení je čo najviac 
začleniť rómske deti, ako aj všetky ostatné 
znevýhodnené skupiny do systému 
vzdelávania od vzdelávania v ranom 
detstve až po vyššie sekundárne 
vzdelávanie, ktoré je podmienkou 
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osobného rozvoja a kariéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje význam zapojenia 
rodičov do školských a vzdelávacích 
činností, ako aj význam zvyšovania ich 
informovanosti, pokiaľ ide o dôležitosť 
predškolského vzdelávania, zápisu detí do 
škôl a školskej dochádzky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že napriek významu 
a výhodám predškolského vzdelávania na 
ďalšej vzdelávacej dráhe sa rómske deti 
v niektorých členských štátoch stále 
stretávajú s obmedzeným prístupom 
k predškolskému vzdelávaniu 
a starostlivosti v porovnaní s väčšinou 
obyvateľstva, čo vedie k prehlbovaniu 
rozdielov v celkovej účasti rómskych detí 
v predškolských zariadeniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. vyjadruje poľutovanie nad 
výsledkami v oblasti vzdelávania 
a zamestnanosti, z ktorých vyplýva, že EÚ 
a jej členské štáty ani zďaleka nedosiahli 
ciele stanovené v rámci EÚ pre 
začleňovanie Rómov, najmä v prípade 



AM\1206434SK.docx 57/99 PE652.565v01-00

SK

osobitných a kritických ukazovateľov, ako 
je podiel osôb, ktoré predčasne ukončili 
školskú dochádzku, spojený 
s obmedzeným prístupom k inkluzívnemu 
vzdelávaniu na primárnej a sekundárnej 
úrovni1a,nedostatočnými službami 
v oblasti vzdelávania a profesijného 
poradenstva a nedostatočnými 
podpornými opatreniami;
_________________
1a Proporcionalita rómskeho obyvateľstva 
v porovnaní s väčšinovým obyvateľstvom 
v predškolskom vzdelávaní – v Českej 
republike 34 % (v porovnaní s 86 % 
celkovej populácie), v Poľsku 42 % 
(v porovnaní s 94 % celkovej populácie), 
na Slovensku 34 % (v porovnaní 
s približne 77 % celkovej populácie). 
Zdroj: EPRS – Rómske spoločenstvá na 
Slovensku, 2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. pripomína, že všeobecná mienka 
o rómskych mediátoroch a programoch 
na podporu zdravia je pozitívna, napríklad 
pokiaľ ide o uľahčenie prístupu 
k zdravotníckym službám, zlepšenie 
hygienických návykov Rómov alebo 
riešenie osobitných zdravotných potrieb 
rómskych žien; zdôrazňuje, že vlády 
v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku 
rozšírili svoje programy rómskych 
mediátorov v oblasti zdravia a ich 
hodnotenia poukazujú na pozitívne 
zmeny, t. j. okrem vzdelávacích činností 
zameraných na komunity aj menej 
diskriminačné správanie poskytovateľov 
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zdravotnej starostlivosti a odbúravanie 
prekážok brániacich prístupu k zdravotnej 
starostlivosti; zdôrazňuje však, že 
z hodnotenia týchto programov vyplýva 
potreba prejsť na nové a účinnejšie 
prístupy a posunúť sa od rómskych 
mediátorov k inštitucionálnej reforme 
zameranej na riešenie inštitucionálnej 
diskriminácie v rámci systému1b;
_________________
1b A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion (Metahodnotenie 
intervencií na začleňovanie Rómov), 
Spoločné výskumné centrum, 2019, Úrad 
pre publikácie Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. dôrazne odporúča pokračovať 
v odbornej príprave a zamestnávaní 
Rómov ako mladých mentorov 
a mediátorov na podporu prechodu na 
ďalšie úrovne vzdelávania a na trh práce; 
zdôrazňuje, že je potrebné väčšmi sa 
zamerať na Rómov, osobitne na mládež 
a ženy, prostredníctvom aktívnych politík 
trhu práce vrátane záruky pre mladých 
ľudí a systematicky monitorovať 
diskrimináciu, pokiaľ ide o prístup na trh 
práce a na pracovisku, a bojovať proti 
nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
so školeniami v oblasti IT a jazykovou 
prípravou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
verejných služieb zamestnanosti pri 
podporovaní zamestnanosti Rómov vo 
verejnej službe a oslovovaní 
znevýhodnených rómskych uchádzačov 
o zamestnanie;

5. zdôrazňuje význam holistického 
a inkluzívneho prístupu k vykonávaniu 
národných stratégií integrácie Rómov so 
zapojením miestnych a regionálnych 
orgánov, občianskej spoločnosti 
a hospodárskych partnerov; vyzýva 
členské štáty, aby v spolupráci 
s príslušnými regionálnymi a miestnymi 
orgánmi vykonávali politiku zamestnanosti 
a sociálnu politiku zameranú na Rómov 
a monitorovať ich výsledky; okrem toho 
ich vyzýva, aby stanovili posilnenie 
pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania 
prostredníctvom profesijného vzdelávania 
alebo praxe so školeniami v oblasti IT 
a jazykovou prípravou vrátane podpory 
podnikateľských zručnosti; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu verejných služieb 
zamestnanosti pri podporovaní 
zamestnanosti Rómov vo verejnej službe 
a oslovovaní znevýhodnených rómskych 
uchádzačov o zamestnanie, najmä 
rómskych žien; zdôrazňuje, že úplná 
integrácia Rómov do trhu práce by bola 
významným hospodárskym prínosom; 
všetky tieto hospodárske a finančné 
dôsledky spojené s integráciou Rómov by 
mohli viesť k vytvoreniu prostredia väčšej 
otvorenosti voči rómskemu obyvateľstvu 
v rámci spoločnosti, a tým posilniť 
sociálnu súdržnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
so školeniami v oblasti IT a jazykovou 
prípravou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
verejných služieb zamestnanosti pri 
podporovaní zamestnanosti Rómov vo 
verejnej službe a oslovovaní 
znevýhodnených rómskych uchádzačov 
o zamestnanie;

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov, aby prijali opatrenia 
na prekonanie stereotypov 
a protirómskeho zmýšľania na trhu práce, 
aby pritom podporovali sprostredkovanie 
zamestnania, odbornej prípravy 
a rekvalifikácie, najmä pokiaľ ide 
o zelenú a digitálnu transformáciu, a aby 
takisto podporovali získavanie prvých 
pracovných skúseností, odbornú prípravu 
na pracovisku a prax so školeniami 
v oblasti IT a jazykovou prípravou; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu verejných 
služieb zamestnanosti pri podporovaní 
zamestnanosti Rómov vo verejnej službe 
a oslovovaní znevýhodnených rómskych 
uchádzačov o zamestnanie; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala využívanie osi 
Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie 
programu EaSI, ktorá sa zameriava 
výslovne na Rómov s cieľom zlepšiť ich 
prístup k mikrofinancovaniu, a naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
rómskym podnikateľom prístup 
k financovaniu tým, že im poskytnú 
technickú pomoc, finančnú podporu 
a prístup k trhovým príležitostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
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Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku 
zameranú na Rómov a monitorovať ich 
výsledky; okrem toho ich vyzýva, aby 
stanovili posilnenie pozície rómskych 
uchádzačov o zamestnanie ako prioritu vo 
verejných službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
so školeniami v oblasti IT a jazykovou 
prípravou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
verejných služieb zamestnanosti pri 
podporovaní zamestnanosti Rómov vo 
verejnej službe a oslovovaní 
znevýhodnených rómskych uchádzačov 
o zamestnanie;

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať sociálnu 
politiku zameranú na Rómov 
a monitorovať ich výsledky;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
so školeniami v oblasti IT a jazykovou 

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov;
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prípravou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
verejných služieb zamestnanosti pri 
podporovaní zamestnanosti Rómov vo 
verejnej službe a oslovovaní 
znevýhodnených rómskych uchádzačov 
o zamestnanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
so školeniami v oblasti IT a jazykovou 
prípravou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
verejných služieb zamestnanosti pri 
podporovaní zamestnanosti Rómov vo 
verejnej službe a oslovovaní 
znevýhodnených rómskych uchádzačov 
o zamestnanie;

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky, 
pričom zároveň nebudú vylučovať iné 
spoločenské skupiny v podobnej situácii; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
so školeniami v oblasti IT a jazykovou 
prípravou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
verejných služieb zamestnanosti pri 
podporovaní zamestnanosti Rómov vo 
verejnej službe a oslovovaní 
znevýhodnených rómskych uchádzačov 
o zamestnanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
so školeniami v oblasti IT a jazykovou 
prípravou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
verejných služieb zamestnanosti pri 
podporovaní zamestnanosti Rómov vo 
verejnej službe a oslovovaní 
znevýhodnených rómskych uchádzačov 
o zamestnanie;

5. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že príslušné regionálne 
a miestne orgány budú vykonávať politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku zameranú 
na Rómov a monitorovať ich výsledky; 
okrem toho ich vyzýva, aby stanovili 
posilnenie pozície rómskych uchádzačov 
o zamestnanie ako prioritu vo verejných 
službách zamestnanosti 
a u zamestnávateľov a podporovali pritom 
sprostredkovanie zamestnania alebo praxe 
v kreatívnych odvetviach a školení 
v oblasti IT a jazykovej prípravy; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu verejných 
služieb zamestnanosti pri podporovaní 
zamestnanosti Rómov vo verejnej službe 
a oslovovaní znevýhodnených rómskych 
uchádzačov o zamestnanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zastáva názor, že odbornému 
vzdelávaniu a príprave sa stále nevenuje 
dostatočná pozornosť ako priorite 
a riešeniu, ktoré by prinieslo možnosti, 
ako mobilizovať mladých Rómov, 
zabezpečiť im príležitosti a zaručiť ich 
hospodársku nezávislosť; vyzýva členské 
štáty, aby podporovali väčšie zapojenie 
podnikov, najmä na miestnej úrovni, 
a zvážili podporu rozvoja sociálnych 
podnikov s cieľom vytvoriť udržateľné 
pracoviská pre Rómov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby do rámca 
aktualizovaného programu v oblasti 
zručností pre Európu zahrnula aj rómske 
obyvateľstvo a aby nabádala vnútroštátne 
verejné orgány, aby zabezpečili, že 
systémy odborného vzdelávania zamerané 
na Rómov budú odrážať ich konkrétnu 
situáciu, ako aj zvýšené požiadavky trhu 
práce v tomto odvetví; vyzýva členské 
štáty, aby podporovali odbornú prípravu 
rómskeho obyvateľstva v oblasti zručností 
prostredníctvom podpory odborného 
vzdelávania a prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zastáva názor, že odbornému 
vzdelávaniu a príprave sa stále nevenuje 
dostatočná pozornosť ako priorite 
a riešeniu, ktoré by prinieslo možnosti, 
ako mobilizovať mladých Rómov, 
zabezpečiť im príležitosti a zaručiť ich 
hospodársku nezávislosť; zdôrazňuje, že 
najlepšie fungujúce programy sú 
programy poskytujúce cielené odborné 
vzdelávanie a prípravu s primeranou 
podporou na miestnej úrovni;

Or. en



AM\1206434SK.docx 65/99 PE652.565v01-00

SK

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že Rómovia často 
pracujú za neistých podmienok 
zamestnania alebo sú zamestnaní 
atypickým formou; je pevne presvedčený, 
že nový nástroj dočasnej podpory na 
zmiernenie rizík nezamestnanosti 
v núdzovej situácii (SURE) by sa mal 
zameriavať na najzraniteľnejšie osoby 
v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
zamestnanosť Rómov prijatím rôznych 
opatrení vrátane aktívnych opatrení na 
trhu práce, ako aj podporou sociálneho 
hospodárstva;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi a monitorovala 
dosiahnutý pokrok;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zastáva názor, že Rómovia patria 
medzi skupiny najviac zasiahnuté 
pandémiou COVID-19 a najmä jej 
hospodárskymi dôsledkami v Európe; 
zdôrazňuje, že EÚ sa musí zamerať na 
okamžité potreby svojich občanov, pričom 
je nevyhnutné urýchlene a primerane 
reagovať na vznikajúce problémy 
s cieľom posilniť súdržnosť, zvýšiť 
dôveru voči inštitúciám EÚ a tiež 
uplatňovať európske hodnoty, najmä 
solidaritu; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby s cieľom pomáhať 
rodinám poskytovaním trvanlivých 
potravín, dezinfekčných prostriedkov 
a informačných materiálov o víruse;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5b. vyzýva Komisiu, aby zosúladila 
právne predpisy EÚ s právnym rámcom 
OSN v oblasti ľudských práv na vodu 
a rozšírila uplatniteľnosť smerníc 
týkajúcich sa vody tak, aby zahŕňali 
problémy s dostupnosťou a cenovou 
dostupnosťou dodávok vody a služieb; aby 
vypracovala ukazovatele a mechanizmy 
na monitorovanie sociálnej rovnosti 
v prístupe k vode a hygiene v členských 
štátoch, aby poverila Agentúru EÚ pre 
základné práva vykonávaním 
každoročného zberu údajov a aby 
vyčlenila finančné prostriedky na riešenie 
obmedzeného prístupu sociálne 
vylúčených a etnicky diskriminovaných 
skupín k vode a hygienickým službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. konštatuje, že starnúca Európa 
čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej 
sily a mladé rómske obyvateľstvo by sa 
preto nemalo vnímať ako príťaž, ale ako 
príležitosť a potenciálna budúca pracovná 
sila;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva členské štáty, aby vynaložili 
maximálne úsilie na pozdvihnutie verejnej 
mienky v súvislosti so začleňovaním 
Rómov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
bezodkladne prijali právne predpisy, 
v ktorých výslovne uznajú ľudské právo 
na vodu a hygienu, a aby zabezpečili, že 
všetci ľudia budú mať prístup k bezpečnej 
pitnej vode a hygiene; aby zaistili, že 
neformálne podmienky bývania nebudú 
brániť ľuďom využívať právo na 
bezpečnú pitnú vodu a hygienu; aby 
prijali politiky na prepojenie rómskych 
osád s verejnými systémami pitnej vody 
a kanalizácie a pridelili na ne rozpočtové 
prostriedky; a aby zabezpečili, že budú 
v rómskych štvrtiach a osadách 
k dispozícii primerané a bezpečné 
inžinierske siete na pitnú vodu a hygienu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. vyzýva členské štáty, aby 
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zabezpečili ochranu obyvateľov 
neformálnych obydlí pred vysťahovaním 
a demoláciou ich domovov, pokiaľ sa im 
nezabezpečí alternatívne štandardné 
bývanie v nesegregovanom prostredí 
s prístupom k verejným službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. vyzýva členské štáty, aby 
minimalizovali účinky pandémie COVID-
19 na neľudské podmienky v preplnených 
obydliach Rómov prostredníctvom 
legalizácie neformálnych osád Rómov, 
investícií do infraštruktúry a skvalitnenia 
bývania v novolegalizovaných 
neformálnych osadách a prostredníctvom 
zabezpečenia dostatočného počtu 
vhodných táborísk pre kočovných Rómov; 
alebo aby prípadne zabezpečili trvalé, 
dôstojné, cenovo dostupné, 
environmentálne bezpečné, 
nesegregované bývanie pre Rómov, ktorí 
v súčasnosti žijú v neformálnych osadách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. vyzýva členské štáty, aby 
v súvislosti s krízou spôsobenou 
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ochorením COVID-19 prijali naliehavé 
opatrenia na riešenie nedostatku vody, 
primeranej hygieny, elektrickej energie 
a potrebnej infraštruktúry v chudobných 
rómskych komunitách; aby v plnej miere 
zahrnuli rómske osady do dezinfekčných 
opatrení; aby zakázali rušenie základných 
verejnoprospešných služieb počas 
pandémie; aby zvážili dotovanie 
spotrebiteľských nákladov pre 
najzraniteľnejšie osoby a pre osoby, ktoré 
prišli o príjem, alebo zmrazenie platieb až 
do konca obdobia plánu obnovy; a aby 
poskytli finančnú podporu pre osamelých 
rodičov/slobodné matky na starostlivosť 
o deti, platby nájomného a iné výdavky na 
domácnosť s cieľom zmierniť ich 
finančné ťažkosti, najmä vzhľadom na 
stratu zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že sa v súvislosti s krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19 
nebude zabúdať na Rómov, a to 
podporovaním zraniteľných rómskych 
pracovníkov, najmä žien a osamelých 
rodičov; a aby pri uplatňovaní európskych 
nástrojov dočasnej podpory (SURE 
a FEAD) do nich začlenili osobitné 
ustanovenia a ukazovatele týkajúce sa 
Rómov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
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Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád;

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád, a že neúčinné 
vykonávanie smernice o rasovej rovnosti 
a smernice o rovnakom zaobchádzaní 
v zamestnaní na vnútroštátnej úrovni stojí 
EÚ 224 – 305 miliárd EUR na strate HDP 
a 88 – 110 EUR na strate daňových 
príjmov; vyzýva Komisiu, aby pozorne 
sledovala ich dodržiavanie, a naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby skoncovali so 
štrukturálnou diskrimináciou v oblasti 
prístupu k zamestnaniu a na pracovisku, 
aby podporovali pozitívne postoje 
k rozmanitosti, a to poskytovaním 
antidiskriminačnej odbornej prípravy pre 
verejné služby zamestnanosti, 
zamestnávateľov a zamestnancov; a aby 
postihovali diskrimináciu;

_________________ _________________
6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád;

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad tým, že členské štáty 
naďalej porušujú práva Rómov na 
bývanie, ktorí často žijú v segregovaných 
osadách charakteristických 
subštandardnými životnými podmienkami 
vrátane nedostatku inžinierskych sietí, 
nedostatočnej hygieny, vystavenia 
environmentálnym rizikám a úplnej 
absencie verejných služieb vrátane 
vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, 
pracovných príležitostí, ciest a dopravných 
spojení, čo vedie k ohrozeniu zdravia 
Rómov, ich hlbokej chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu;

_________________ _________________
6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
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v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád;

v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád; zdôrazňuje, že 
nedostatočný prístup k bývaniu 
a verejným službám má negatívny vplyv 
na vzdelanie, zamestnanosť a zdravotné 
výsledky a nepriaznivo ovplyvňuje celkové 
sociálne začlenenie;

_________________ _________________
6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád;

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád; zdôrazňuje, že 
nedostatočný prístup k bývaniu 
a verejným službám má negatívny vplyv 
na vzdelanie, zamestnanosť a zdravotné 
výsledky a nepriaznivo ovplyvňuje 
sociálne začlenenie;

_________________ _________________
6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád;

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
a regionálnych vlád; vyzýva Radu, aby 
odblokovala rokovania o horizontálnej 
antidiskriminačnej smernici, keďže je to 
predpoklad na dosiahnutie rovnosti v EÚ;

_________________ _________________
6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 

6. pripomína, že smernica o rasovej 
rovnosti6 poskytuje ochranu a záruky 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 
o prístup k tovaru a službám a ich 
poskytovanie vrátane bývania, ktoré patrí 
v prvom rade do pôsobnosti národných 
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a regionálnych vlád; a regionálnych vlád; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť riadnu a účinnú 
transpozíciu a primerané vykonávanie 
tejto smernice;

_________________ _________________
6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

6 Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, 
s. 22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. odporúča, aby v oblasti cielených 
intervencií v súvislosti s bývaním bola 
dôležitá existencia participatívneho 
procesu so zapojením Rómov od samého 
začiatku; navrhuje, aby sa politiky 
v oblasti bývania zakladali na koncepcii 
rozdelenia nákladov alebo príspevkov 
príjemcov na bývanie a služby, v rámci 
ktorých by sa mohli rómski príjemcovia 
organizovať, zavádzať vlastné iniciatívy 
a zúčastňovať sa na plánovaní svojich 
osád1c;
_________________
1c A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion (Metahodnotenie 
intervencií na začleňovanie Rómov), 
Spoločné výskumné centrum, 2019, Úrad 
pre publikácie Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 128
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania a realizácie projektov 
bývania s cieľom znížiť počet prípadov 
násilného vysťahovania, predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané 
táboriská;

7. vyzýva členské štáty, aby vymedzili 
segregáciu v oblasti bývania ako 
nezákonnú v súlade s Medzinárodným 
dohovorom o odstránení všetkých foriem 
rasovej diskriminácie; a aby podporovali 
priestorovú desegregáciu a zapájali 
rómskych prijímateľov do plánovania 
a realizácie projektov bývania s cieľom, 
predchádzať násilnému vysťahovaniu, 
zakázať ho a eliminovať a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané 
táboriská; predchádzanie núteným 
vysťahovaniam by sa malo posilniť 
prostredníctvom služieb, ako sú sociálne 
poradenstvo, riadenie dlhu, mediácia 
a aktívne hľadanie domácností alebo 
oblastí vystavených vyššiemu riziku, 
a k žiadnemu vysťahovaniu by nemalo 
dochádzať bez zabezpečenia 
štandardného, cenovo dostupného 
náhradného bývania v nesegregovanom 
prostredí s prístupom k verejným službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania a realizácie projektov 
bývania s cieľom znížiť počet prípadov 
násilného vysťahovania, predchádzať 

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania, realizácie, monitorovania 
a hodnotenia projektov bývania s cieľom 
predchádzať násilnému vysťahovaniu 
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násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané 
táboriská;

a poskytnúť kočovným Rómom dostatočné 
a primerané táboriská; zdôrazňuje 
naliehavú potrebu verejných investícií 
v tejto súvislosti, a to aj z dôvodu 
nebezpečenstiev súvisiacich s epidémiou 
COVID-19, a naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby plánovaný Fond na 
spravodlivú transformáciu využili na 
zlepšenie situácie Rómov v oblasti 
bývania, zdravia a zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania a realizácie projektov 
bývania s cieľom znížiť počet prípadov 
násilného vysťahovania, predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané 
táboriská;

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania a realizácie projektov 
bývania s cieľom znížiť počet prípadov 
násilného vysťahovania, predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané 
táboriská; veľmi dôležité je nájsť riešenie 
v oblasti vysťahovania zapojením rôznych 
inštitúcií, a opatrenia zamerané na 
rómske bývanie by sa mali začleniť do 
širších vnútroštátnych činností 
a legislatívnych iniciatív zameraných na 
programy sociálneho bývania alebo 
pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania a realizácie projektov 
bývania s cieľom znížiť počet prípadov 
násilného vysťahovania, predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné 
a primerané táboriská;

7. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali priestorovú desegregáciu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania a realizácie projektov 
bývania s cieľom znížiť počet prípadov 
násilného vysťahovania, predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané 
táboriská;

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania a realizácie projektov 
bývania s cieľom znížiť počet prípadov 
násilného vysťahovania, predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané 
táboriská; poukazuje na to, že geografická 
izolácia a segregácia bývania bránia 
príslušníkom etnických menšín dostať sa 
na dôstojné pracovné miesta, a to bez 
ohľadu na ich kvalifikáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, 
aby podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov 
do plánovania a realizácie projektov 
bývania s cieľom znížiť počet prípadov 
násilného vysťahovania, predchádzať 
násilnému vysťahovaniu a poskytnúť 
kočovným Rómom dostatočné a primerané 
táboriská;

7. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali priestorovú desegregáciu 
a zapájali rómskych prijímateľov do 
plánovania a realizácie projektov bývania 
s cieľom znížiť počet prípadov násilného 
vysťahovania, predchádzať násilnému 
vysťahovaniu, riešiť otázku 
bezdomovectva a poskytnúť kočovným 
Rómom dostatočné a primerané táboriská;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Európsku komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili integráciu 
politík v oblasti boja proti protirómskemu 
zmýšľaniu vo všetkých jeho formách 
a aby uznali diskrimináciu v oblasti 
životného prostredia ako osobitný prejav 
protirómskeho zmýšľania; 
environmentálnu spravodlivosť je nutné 
začleniť ako samostatnú oblasť do rámca 
na obdobie po roku 2020 a mali by sa 
v rámci nej riešiť rôzne formy 
environmentálnej diskriminácie, ako je 
napríklad problém nútených vysťahovaní 
do znečistených alebo kontaminovaných 
oblastí, systematické odopieranie 
environmentálnych služieb, ako aj 
zdravotné riziká spojené so zlým životným 
prostredím;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby pri 
plánovaní, cielení a vykonávaní opatrení 
na začleňovanie Rómov venovali 
pozornosť územným nerovnostiam, 
segregácii v oblasti bývania 
a komplexným a viacnásobným známkam 
znevýhodnenia, keďže pri plánovaní 
a vykonávaní opatrení v oblasti 
sociálneho začlenenia môže mať význam 
územný prístup.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje úsilie pri poskytovaní 
prístupu k bezpečnej pitnej vode a hygiene 
a pri uplatňovaní práva na primeranú 
životnú úroveň, ako aj práva na zdravé 
životné prostredie, s osobitným dôrazom 
na najzraniteľnejšie skupiny Rómov, ako 
sú deti, ženy a staršie osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. odsudzuje diskrimináciu pri 
prenajímaní bývania alebo pri podávaní 
žiadosti o zamestnanie a pripomína 
povinnosť členských štátov podľa 
smernice o rasovej rovnosti1e určiť 
špecializovaný orgán na podporu všetkých 
osôb bez diskriminácie na základe rasy 
a etnického pôvodu;
_________________
1e Článok 13 smernice Rady 2000/43/ES 
z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami 
bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod 
(Ú. v. EÚ L 180, 19.7.2000, s. 22 – 26);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. odsudzuje diskrimináciu pri 
prenajímaní bývania alebo pri podávaní 
žiadosti o zamestnanie a pripomína 
povinnosť členských štátov podľa 
smernice o rasovej rovnosti7a určiť 
špecializovaný orgán na podporu všetkých 
osôb bez diskriminácie na základe rasy 
a etnického pôvodu;
_________________
7a Článok 13 smernice Rady 2000/43/ES 
z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, Ú. 
v. EÚ L 180, 19.7.2000, s. 22 – 26;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby sa 
zamerali na politiky, ktoré pomôžu 
ľuďom uchyľujúcim sa k žobraniu 
vrátane ľudí s rómskym pôvodom získať 
štandardné kvalitné pracovné miesta, 
najmä so zameraním na pomoc mladým 
ľuďom pri úspešnom zavŕšení 
vzdelávania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva členské štáty, aby riešili 
otázky bývania a bezdomovectva 
prostredníctvom rozvoja sociálneho 
bývania a podpory nediskriminačného 
prístupu k sociálnemu bývaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. nabáda členské štáty, aby 
podporovali úspešné projekty, ako sú 
mikroúvery pre rómske rodiny, s cieľom 
zlepšiť ich životné podmienky;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. vyzdvihuje sľubné prístupy 
iniciatív „najprv bývanie“ k prevencii 
a boju proti bezdomovectvu a k bývaniu 
v segregovaných oblastiach a vyzýva 
členské štáty, aby zvážili posun od tzv. 
schodiskového modelu poskytovania 
služieb k službám na báze bývania, pri 
ktorých sa zabezpečenie bývania dopĺňa 
o sprievodnú podporu, v ktorej sa 
kombinujú prvky zamestnanosti, 
vzdelávania, zdravotníctva a rozvoja 
komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. víta pridanú hodnotu EÚ, ktorú 
prináša vytvorenie úzkeho prepojenia 
medzi európskym semestrom, európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi 

vypúšťa sa
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(EŠIF) v programovom období 2014 – 
2020 a národnými stratégiami integrácie 
Rómov, a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby zverejnili podiel prostriedkov 
vo svojich národných rozpočtoch 
vyčlenených na tento účel;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. víta pridanú hodnotu EÚ, ktorú 
prináša vytvorenie úzkeho prepojenia 
medzi európskym semestrom, európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi 
(EŠIF) v programovom období 2014 – 
2020 a národnými stratégiami integrácie 
Rómov, a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby zverejnili podiel prostriedkov 
vo svojich národných rozpočtoch 
vyčlenených na tento účel;

8. zastáva názor, že pridaná hodnota 
EÚ je ohrozená napriek tomu, že existuje 
prepojenie medzi európskym semestrom, 
európskymi štrukturálnymi a investičnými 
fondmi (EŠIF) v programovom období 
2014 – 2020 a národnými stratégiami 
integrácie Rómov, keďže finančné 
prostriedky z EŠIF sa nedostávajú 
k najviac znevýhodneným obyvateľom, 
najmä k Rómom; vyzýva Komisiu, aby 
prostredníctvom svojich politík 
a programov aktívne oslovila rómske 
komunity; a naliehavo vyzýva aj členské 
štáty, aby tak urobili tiež a aby zverejnili 
podiel prostriedkov vo svojich národných 
rozpočtoch vyčlenených na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. víta pridanú hodnotu EÚ, ktorú 8. víta pridanú hodnotu EÚ, ktorú 
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prináša vytvorenie úzkeho prepojenia 
medzi európskym semestrom, európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi 
(EŠIF) v programovom období 2014 – 
2020 a národnými stratégiami integrácie 
Rómov, a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby zverejnili podiel prostriedkov 
vo svojich národných rozpočtoch 
vyčlenených na tento účel;

prináša vytvorenie úzkeho prepojenia 
medzi európskym semestrom, európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi 
(EŠIF) v programovom období 2014 – 
2020 a národnými stratégiami integrácie 
Rómov, a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby zverejnili podiel prostriedkov 
vo svojich národných rozpočtoch 
vyčlenených na tento účel a aby takisto 
uverejnili zoznam financovaných 
projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. víta pridanú hodnotu EÚ, ktorú 
prináša vytvorenie úzkeho prepojenia 
medzi európskym semestrom, európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi 
(EŠIF) v programovom období 2014 – 
2020 a národnými stratégiami integrácie 
Rómov, a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby zverejnili podiel prostriedkov 
vo svojich národných rozpočtoch 
vyčlenených na tento účel;

8. vyzýva Európsku úniu a členské 
štáty, aby vynaložili väčšie úsilie 
o zosúladenie európskeho semestra, ESF+ 
a všetkých ostatných fondov EÚ v období 
2021 – 2027 s národnými stratégiami 
integrácie Rómov a s európskym pilierom 
sociálnych práv, a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby zverejnili podiel 
prostriedkov vo svojich národných 
rozpočtoch vyčlenených na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že otázka 
zaobchádzania s Rómami pritiahla 
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politickú pozornosť v Európskej únii až 
po ich migrácii do západnej Európy a že 
tento migračný tok bol posilnený po 
pristúpení Bulharska a Rumunska; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto 
migrácia viedla k rozšíreniu pouličného 
bezdomovectva a agresívneho žobrania 
a k tzv. núdzovému bývaniu v táboroch na 
okraji miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zaručili, 
že tieto zmeny povedú k realizácii 
konkrétnych projektov v prospech Rómov 
v praxi8.

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zaručili, 
že tieto zmeny povedú k realizácii 
konkrétnych projektov v prospech Rómov 
v praxi8 bez ohľadu na kategórie 
regiónov; vyzýva Komisiu, aby 
monitorovala vykonávanie stratégií na 
pravidelných stretnutiach s členskými 
štátmi a uverejňovala správy o rozdelení 
finančných prostriedkov v tomto smere;

_________________ _________________
7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 

7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
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fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zaručili, 
že tieto zmeny povedú k realizácii 
konkrétnych projektov v prospech Rómov 
v praxi8.

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zaručili, 
že tieto zmeny povedú k realizácii 
konkrétnych projektov v prospech Rómov 
v praxi8, a aby preskúmali príčiny nízkej 
miery čerpania prostriedkov v niektorých 
členských štátoch, a to aj v súlade 
s odporúčaniami Dvora audítorov pre 
členské štáty a Komisiu, ktoré uviedol vo 
svojej osobitnej správe č.14/20167a.

_________________ _________________
7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 

7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.
7a Európsky dvor audítorov, Politické 
iniciatívy a finančná podpora EÚ na 
integráciu Rómov: výrazný pokrok za 
posledné desaťročie, no ďalšie úsilie je 
potrebné v praxi, 2016.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Guido Reil, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zaručili, 
že tieto zmeny povedú k realizácii 
konkrétnych projektov v prospech Rómov 
v praxi8.

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu;
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_________________ _________________
7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zaručili, 
že tieto zmeny povedú k realizácii 
konkrétnych projektov v prospech Rómov 
v praxi8.

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby vykonávali 
dlhodobé, rozsiahle a ambiciózne 
programy a politiky, a to z hľadiska 
cieľov aj z celkového hľadiska8.
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_________________ _________________
7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa integrácie Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zaručili, 
že tieto zmeny povedú k realizácii 
konkrétnych projektov v prospech Rómov 
v praxi8.

9. uznáva, že nariadením 
o spoločných ustanoveniach7 sa zaviedla 
osobitná priorita financovania pre Rómov 
a že príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa začlenenia Rómov sa 
stali podmienkou poskytnutia finančných 
prostriedkov na jej podporu; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby zaručili, 
že tieto zmeny povedú k realizácii 
konkrétnych projektov v prospech Rómov 
v praxi8.
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_________________ _________________
7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

7 Príloha XI o ex ante kondicionalitách, 
časť I: Tematické ex ante kondicionality, 
investičná priorita 9.2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future, Inštitút otvorenej spoločnosti, jún 
2017, s. 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali 
mentorské programy, terciárne 
vzdelávanie a akadémie pre vedúcich 
predstaviteľov a aby podporovali miestne 
zrovnoprávnenie mladých vedúcich 
predstaviteľov ako aktérov integrácie, ako 
aj miestne rómske mimovládne 
organizácie namiesto prorómskych 
medzinárodných mimovládnych 
organizácií; naliehavo požaduje zavedenie 
účinného systému monitorovania 
finančných prostriedkov EÚ; pripomína, 
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že sú potrebné nielen jasné desegregačné 
referenčné hodnoty a riešenia, pokiaľ ide 
o problém geografickej segregácie, ale 
zdôrazňuje, že najprv by sa mali 
uskutočniť aj základné zmeny vo 
verejnom vzdelávaní; okrem toho trvá na 
tom, že v záujme dosiahnutia vyššej 
úrovne solidarity by sa mali upraviť 
vnútroštátne učebné osnovy; zdôrazňuje, 
že sú nevyhnutné štrukturálne zmeny, 
napríklad zníženie vekovej hranice detí na 
návštevu materskej školy, a že s cieľom 
zabrániť segregácii žiakov na základných 
školách by sa mali vytvoriť moderné 
integrované miestne školy, ktorým by sa 
mali prideliť dodatočné zdroje, aby sa 
z nich mohli stať vzorové školy; 
zdôrazňuje, že na to, aby tieto inštitúcie 
boli dostupné pre všetkých študentov 
vrátane nerómskych, je potrebná 
primeraná infraštruktúra; zdôrazňuje 
skutočnosť, že poskytovaním kvalitného 
duálneho odborného vzdelávania 
a podporou kariérneho rozvoja rómskych 
študentov by podniky získali kvalitnú 
pracovnú silu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje význam metód 
posudzovania hypotetických vplyvov 
s cieľom zmenšiť rozdiely medzi 
politickými rámcami a realizáciou 
v teréne; pripomína, že v roku 2016 Dvor 
audítorov dospel k záveru, že 
monitorovanie a hodnotenie pokroku 
NRIS bolo veľkou výzvou pre všetky 
navštívené členské štáty1f; pripomína, že 
v prípade niektorých intervencií je 
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rozhodujúcim obmedzením rozdiel medzi 
ambíciou a reálnou kapacitou zavedených 
štruktúr na dosahovanie výsledkov, a to 
z dôvodu nedostatočného plánovania na 
základe údajov, neuspokojivého 
zostavovania rozpočtu a vzniku nových 
nepredvídaných potrieb;
_________________
1f Európsky dvor audítorov, Osobitná 
správa o politických iniciatívach 
a finančnej podpore EÚ na integráciu 
Rómov: výrazný pokrok za posledné 
desaťročie, no ďalšie úsilie je potrebné 
v praxi, 2016, s. 32 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SK.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným prepojením medzi 
dostupnými nástrojmi financovania 
a strategickými plánmi a cieľmi 
týkajúcimi sa sociálno-ekonomického 
rozvoja a začleňovania Rómov; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli účinnejšie 
mechanizmy monitorovania a dohľadu, 
ktorými sa zaručí, že pridelené prostriedky 
budú riadne vynaložené a nebude 
dochádzať k ich zneužívaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Jordi Cañas
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Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
nezávislosť, zdroje, mandát a právomoci 
svojich vnútroštátnych orgánov pre 
rovnosť s cieľom zintenzívniť boj proti 
diskriminácii Rómov vrátane 
inštitucionálnej diskriminácie, a to 
vykonávaním odporúčania Európskej 
komisie o normách pre subjekty pre 
rovnaké zaobchádzanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zastáva názor, že uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti je stále dôležité, 
keďže len cielené opatrenia nemôžu byť 
dostatočne účinné, a preto podporuje 
ďalšie začleňovanie aspektov integrácie 
Rómov do politických opatrení EÚ 
a vnútroštátnych politických opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. uznáva, že prenos intervencií 
z jednej krajiny do druhej nie je 
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mechanický proces; hoci ciele, pracovné 
metódy a nástroje môžu byť prenosné, 
stratégie a postupy sa musia prispôsobiť 
miestnemu prostrediu a tieto podmienky 
môžu byť závislé od inštitucionálnych 
kapacít, podpory rôznych subjektov alebo 
miestneho kontextu; vyzýva preto členské 
štáty a Komisiu, aby riadne využívali 
metódy posudzovania vplyvu 
a porovnávali a vysvetľovali výsledky 
jednotlivých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vyhodnotili dôsledky pandémie 
COVID-19 s ohľadom na situáciu 
rómskych komunít a aby prijali účinné 
opatrenia s využitím finančných 
prostriedkov EÚ s cieľom odpovedať na 
identifikované výzvy, pretože nová 
rámcová stratégia by mala byť v súlade so 
súčasnou situáciou, aby sa zabránilo 
narastajúcej chudobe a vylúčeniu 
komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Európsku úniu a členské 
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štáty, aby skvalitnili údaje a posilnili 
výskum s cieľom lepšie identifikovať 
a pochopiť prierezovú diskrimináciu; 
nabáda Európsku komisiu, aby sledovala 
mnohostranné aspekty chudoby 
a sociálneho vylúčenia v rómskych 
komunitách pomocou kombinovaného 
ukazovateľa miery rizika chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia (AROPE) 
v Eurostate;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným prepojením medzi 
dostupnými nástrojmi financovania 
a strategickými plánmi a cieľmi 
týkajúcimi sa sociálno-ekonomického 
rozvoja a začleňovania Rómov; 
pripomína, že jednorazové, krátkodobé, 
jednostranné zásahy majú malú šancu na 
úspech, najmä ak dané potreby majú 
viacero rozmerov a vyžadujú si 
integrované zásahy; vyzýva členské štáty, 
aby zaviedli účinnejšie mechanizmy 
monitorovania a dohľadu, lepšie 
posudzovanie kritérií špecifických pre 
Rómov a výslovné, ale nie výlučné 
zameranie sa na rómske obyvateľstvo1g 
s cieľom zabezpečiť, že pridelené 
prostriedky budú riadne vynaložené 
a nebude dochádzať k ich zneužívaniu; 
zdôrazňuje, že monitorovanie má osobitný 
význam, lebo umožňuje predvídať 
a zmierniť akékoľvek potenciálne riziká, 
ktoré by mohli ohroziť úspešnosť 
intervencií, a bude naďalej podporovať 
politické iniciatívy založené na dôkazoch 
a účinnejšie stanovovanie cieľov 
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a prideľovanie zdrojov;
_________________
1g Európsky dvor audítorov, Osobitná 
správa o politických iniciatívach 
a finančnej podpore EÚ na integráciu 
Rómov: výrazný pokrok za posledné 
desaťročie, no ďalšie úsilie je potrebné 
v praxi, 2016, s. 74 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SK.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. pripomína, že Dvor audítorov 
dospel v roku 2016 k záveru, že finančné 
prostriedky z EŠIF sa prideľujú medzi 
členské štáty na základe ukazovateľov, 
ktoré nemajú pre rómsku populáciu 
osobitný význam, ako je napríklad celková 
populácia, nezamestnanosť a HDP, 
a vyjadril názor, že tieto ukazovatele nie 
sú najvhodnejším spôsobom, ako určiť 
výšku financovania na integráciu Rómov, 
ktoré sa pridelí jednotlivým členským 
štátom1h;
_________________
1h Európsky dvor audítorov, Osobitná 
správa o politických iniciatívach 
a finančnej podpore EÚ na integráciu 
Rómov: výrazný pokrok za posledné 
desaťročie, no ďalšie úsilie je potrebné 
v praxi, 2016, s. 42 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SK.pdf 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9e. zdôrazňuje, že následky pandémie 
koronavírusu postihujú najmä 
najodkázanejšie osoby vrátane rómskych 
komunít v celej EÚ; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v dôsledku 
pandémie koronavírusu naďalej 
dochádza k diskriminácii a marginalizácii 
rómskych komunít; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že pandémia koronavírusu by 
mohla viesť v budúcom VFR na roky 
2021 – 2027 ku škrtom s negatívnym 
vplyvom na organizácie občianskej 
spoločnosti, ktoré sa zasadzujú za rómske 
komunity, a tým nepriaznivo ovplyvniť 
dosah na rómske komunity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 9 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9f. nabáda Komisiu, aby zaviedla 
inovatívne prístupy orientované na vplyvy 
a založené na údajoch, ktoré budú slúžiť 
ako priame podklady pri príprave 
budúcich programov (programu InvestEU 
a programov ESF+ na obdobie 2021 –
 2027) a stratégií (najmä stratégie EÚ pre 
rovnosť a začleňovanie Rómov po roku 
2020).

Or. en
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