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Predlog spremembe 1
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-A. ker v skladu s členom 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) Unija 
pri opredeljevanju in izvajanju svojih 
politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki 
so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
socialni izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-Aa. ker je sprejetje evropskega stebra 
socialnih pravic ključno za okrepitev 
socialnih pravic oseb, ki pripadajo 
marginaliziranim skupinam, kot so osebe 
romskega rodu;

Or. en

Predlog spremembe 3
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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-Ab. ker močno podpiramo zavezo 
Komisije, da bo razvila okrepljen evropski 
strateški okvir za enakost Romov, socialno 
in gospodarsko pravičnost ter boj proti 
anticiganizmu po letu 2020;

Or. en

Predlog spremembe 4
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-Ac. ker nesprejemljivo velik delež 
Romov živi na pragu revščine (v 
povprečju 80 % v letu 2016)1a;
_________________
1a EU FRA 2016, Druga raziskava o 
manjšinah in diskriminaciji v Evropski 
uniji: Romi.

Or. en

Predlog spremembe 5
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker 43 % Romov opravlja neko 
vrsto plačanega dela1; ker 63 % mladih 
Romov (starih 16–24 let) ni zaposlenih, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo2; ker je bil 
v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, področje, na katerem so se 
razmere poslabšale v primerjavi z letom 
20113;

A. ker samo 43 % Romov (56 % 
moških in 29 % žensk) opravlja neko vrsto 
plačanega dela1; ker se Romi spopadajo z 
višjimi stopnjami intenzivnosti dela, 
negotovosti zaposlitve in brezposelnosti, 
nimajo mrež za zaposlovanje in so 
diskriminirani na področju dela; ker 63 % 
mladih Romov, starih 16–24 let, ni 
zaposlenih, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo2, v primeru mladih Romkinj 
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pa je ta delež kar 72–odstoten1b; ker je bil 
v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, področje, na katerem so se 
razmere poslabšale v primerjavi z letom 
20113;

_________________ _________________
1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.
1b EU FRA 2019, Druga raziskava o 
manjšinah in diskriminaciji v Evropski 
uniji – Romkinje v devetih državah 
članicah EU.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
COM(2019)0406, str. 4.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
COM(2019)0406, str. 4.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

Or. en

Predlog spremembe 6
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker 43 % Romov opravlja neko 
vrsto plačanega dela1; ker 63 % mladih 
Romov (starih 16–24 let) ni zaposlenih, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo2; ker je bil 
v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, področje, na katerem so se 
razmere poslabšale v primerjavi z letom 
20113;

A. ker 43 % Romov opravlja neko 
vrsto plačanega dela1; ker 63 % mladih 
Romov (starih 16–24 let) ni zaposlenih, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo2; ker je bil 
v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, področje, na katerem so se 
razmere poslabšale v primerjavi z letom 
20113; ker je osip med Romi še posebno 
velik; ker znaten delež Romkinj živi v zelo 
negotovem položaju; ker so se s krizo 
zaradi COVID-19 težave Romov še 
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povečale;
_________________ _________________
1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
COM(2019)0406, str. 4.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
COM(2019)0406, str. 4.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker 43 % Romov opravlja neko 
vrsto plačanega dela1; ker 63 % mladih 
Romov (starih 16–24 let) ni zaposlenih, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo2; ker je bil 
v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, področje, na katerem so se 
razmere poslabšale v primerjavi z letom 
20113;

A. ker so Romi največja etnična 
manjšina v Evropi, pri čemer jih v EU živi 
približno 6 milijonov; ker približno 80 % 
Romov živi pod pragom tveganja revščine, 
kot velja v njihovi državi; ker 43 % Romov 
opravlja neko vrsto plačanega dela1; ker 63 
% mladih Romov (starih 16–24 let) ni 
zaposlenih, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo2; ker je bil v letu 2016 vse 
večji delež Romov, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, področje, na 
katerem so se razmere poslabšale v 
primerjavi z letom 20113;

_________________ _________________
1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
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COM(2019)0406, str. 4. COM(2019)0406, str. 4.
3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker 43 % Romov opravlja neko 
vrsto plačanega dela1; ker 63 % mladih 
Romov (starih 16–24 let) ni zaposlenih, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo2; ker je bil 
v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, področje, na katerem so se 
razmere poslabšale v primerjavi z letom 
20113;

A. ker 43 % Romov opravlja neko 
vrsto plačanega dela1; ker 50 % Romov, 
starih 6–24 let, ne obiskuje šole in 63 % 
mladih Romov (starih 16–24 let) ni 
zaposlenih, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo2; ker je bil v letu 2016 vse 
večji delež Romov, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, področje, na 
katerem so se razmere poslabšale v 
primerjavi z letom 20113;

_________________ _________________
1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
COM(2019)0406, str. 4.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
COM(2019)0406, str. 4.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

Or. en

Predlog spremembe 9
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker 43 % Romov opravlja neko 
vrsto plačanega dela1; ker 63 % mladih 
Romov (starih 16–24 let) ni zaposlenih, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo2; ker je bil 
v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, področje, na katerem so se 
razmere poslabšale v primerjavi z letom 
20113;

A. ker 43 % Romov opravlja neko 
vrsto plačanega dela1; ker 63 % mladih 
Romov (starih 16–24 let) ni zaposlenih, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo2; ker je bil 
v letu 2016 vse večji delež Romov, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, področje, na katerem so se 
razmere poslabšale v primerjavi z letom 
20113; ker je znaten delež romskih deklic 
usmerjen ali prisiljen v zgodnjo poroko;

_________________ _________________
1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

1 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 3.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
COM(2019)0406, str. 4.

2 Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov – 2019, 
COM(2019)0406, str. 4.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

3 Ukrepi za vključevanje Romov, o katerih 
se poroča v okviru EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov, 
SWD(2019)0320, DEL 1/2, str. 18.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker obstoječi okvir EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020 načeloma obravnava Rome v 
EU kot homogeno skupino, ne upošteva 
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lokalnih razmer in je zmožen le v 
omejenem obsegu obravnavati etnično in 
socialno-ekonomsko raznolikost med 
samimi Romi ter več identitet in 
večplastno diskriminacijo1a;
_________________
1a Expert reports building on forward-
looking aspects of the evaluation of the 
EU Framework for National Roma 
Integration Strategies, Considering the 
Diversity of the Roma population in a 
post-2020 EU-initiative for Roma equality 
and inclusion (Poročila strokovnjakov na 
podlagi v prihodnost usmerjenih vidikov 
ocene okvira EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov, Obravnava 
raznolikosti romskega prebivalstva v 
pobudi EU za enakost in vključevanje 
Romov po letu 2020), januar 2020.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker imajo Romi težave pri iskanju 
stabilne zaposlitve, saj ne izpolnjujejo 
pogojev za zaposlitev zaradi svojih pogosto 
omejenih možnosti za razvoj spretnosti in 
znanj ter kompetenc;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker sta enakost spolov ter položaj 
romskih otrok in mladih dve ključni 
področji ukrepov za integracijo ter 
vključevanje Romov, ki nista ustrezno 
obravnavani niti na evropski ravni niti na 
ravni držav članic2a;
_________________
2a Expert reports building on forward-
looking aspects of the evaluation of the 
EU Framework for National Roma 
Integration Strategies, Considering the 
Diversity of the Roma population in a 
post-2020 EU-initiative for Roma equality 
and inclusion (Poročila strokovnjakov na 
podlagi v prihodnost usmerjenih vidikov 
ocene okvira EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov, Obravnava 
raznolikosti romskega prebivalstva v 
pobudi EU za enakost in vključevanje 
Romov po letu 2020), januar 2020, str. 16.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker so zaradi trajnih socialno-
ekonomskih in zdravstvenih neenakosti 
ter večplastnih oblik diskriminacije, 
vključno z anticiganizmom ter starostno 
diskriminacijo, starejši Romi v posebno 
ranljivem položaju;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker sta boj proti strukturni 
diskriminaciji Romov, vključno s 
prednostnimi področji izobraževanja, 
zaposlovanja, dostopa do zdravstvenega 
varstva in stanovanj, ter znatno 
izboljšanje njihovega socialno-
ekonomskega položaja odvisna od 
povečanja socialnega in kulturnega 
kapitala v okoljih z romskimi skupnostmi 
ter dolgoročnega večdeležniškega pristopa 
k integraciji Romov, ki vključuje dejavno 
sodelovanje Romov v vseh fazah;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker zbiranje podatkov o enakosti 
vključuje vse vrste razčlenjenih podatkov, 
uporabljenih za primerjalne ocene 
položaja posameznih skupin, ki jim grozi 
diskriminacija, da bi oblikovali javne 
politike, ki bi prispevale k spodbujanju 
enakosti, in ocenili njihovo izvajanje na 
podlagi dokazov, ne zgolj predpostavk; ker 
je za zbiranje takšnih podatkov (torej 
podatkov, ki razkrivajo etnično poreklo ali 
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veroizpoved) potrebno izrecno soglasje 
subjektov, zbiranje takšnih podatkov pa je 
pogosto lahko sporno; ker je jasno 
prepovedano rasno ali etnično 
profiliranje, pri katerem so ljudje brez 
soglasja opredeljeni na podlagi dojemanja 
tretjih strani ali posploševanja na podlagi 
rase, etničnega porekla, veroizpovedi ali 
narodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Af. ker podatki in raziskave, ki so na 
voljo, kažejo veliko višje stopnje 
brezposelnosti in znatno nižje stopnje 
prihodkov med Romi kot med večinskim 
prebivalstvom ali drugimi prikrajšanimi 
etničnimi manjšinami; ker se Romi zaradi 
začaranega kroga nizke izobrazbe, nizkih 
kvalifikacij in izključenosti s trga dela 
spopadajo z enakimi ovirami kot druge 
etnične manjšine, a intenzivneje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe



AM\1206434SL.docx 13/95 PE652.565v01-00

SL

Ag. ker so posamezniki, ki pripadajo 
manjšinam, še vedno diskriminirani, ko se 
prijavljajo na delovna mesta in tudi ko so 
že zaposleni, in so še vedno neenako 
obravnavani; ker so nižje plače, 
pomanjkljive možnosti poklicnega 
napredovanja, prekarni in težki delovni 
pogoji, lepljiva tla in stekleni strop, 
nadlegovanje ter nezakonito odpuščanje 
samo nekatere od pojavnih oblik; ker 
imajo etnične manjšine bolj verjetno manj 
dostopa do pravic iz delovnega razmerja 
in varstva; ker se zdi, da je etnično 
poreklo tudi dejavnik pri nadlegovanju na 
delovnem mestu in velika ovira pri 
poklicnem napredovanju;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ah. ker je bilo v raziskavi EU-MIDIS 
II3a ugotovljeno, da je bil v času raziskave 
samo eden od štirih Romov, starih 16 let 
ali več, zaposlen ali samozaposlen in da so 
med Romi ženske poročale o precej nižjih 
stopnjah zaposlenosti kot moški, in sicer 
16 % v primerjavi s 34 %; ker je na 
splošno iz raziskave razvidno, da je 
stopnja plačane zaposlitve za Rome, stare 
od 20 do 64 let, 43-odstotna, kar je precej 
pod povprečjem EU, ki je bilo leta 2015 
70-odstotno; ker je položaj mladih precej 
slabši: v povprečju 63 % Romov, starih od 
16 do 24 let, v času raziskave ni bilo 
zaposlenih, se niso izobraževali ali 
usposabljali v primerjavi z 12-odstotnim 
povprečjem EU za isto starostno skupino; 
ker tudi v tej starostni skupini rezultati 
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kažejo precejšnjo razliko med spoloma: 72 
% mladih romskih žensk ni bilo 
zaposlenih, se ni izobraževalo ali 
usposabljalo v primerjavi s 55 % mladih 
Romov in z veliko razliko glede na 
preostalo prebivalstvo;
_________________
3a Evropska komisija, EU-MIDIS II: 
Druga raziskava o manjšinah in 
diskriminaciji v Evropski uniji, 
oktober 2018.

Or. en

Predlog spremembe 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker tretjina romskih gospodinjstev 
nima tekoče vode, le nekaj več kot 
polovica jih ima notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v 
prenaseljenih stanovanjih4;

B. ker tretjina romskih gospodinjstev 
nima tekoče vode, le nekaj več kot 
polovica jih ima notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v 
prenaseljenih stanovanjih4; ker večina 
romskih skupnosti, zlasti v srednji in 
vzhodni Evropi, živi v ločenih naseljih, 
tako da se soočajo s prostorskim 
ločevanjem, številne od teh skupnosti pa 
so nesorazmerno izpostavljene degradaciji 
in onesnaženosti okolja zaradi odlagališč 
odpadkov, kontaminiranih območij ali 
umazanih industrij4a;

_________________ _________________
4 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

4 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.
4a Poročilo organizacije European 
Environmental Bureau, 2020, Pushed to 
the wastelands. Environmental racism 
against Roma communities in Central and 
Eastern Europe (Potisnjeni v puščo. 
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Okoljski rasizem zoper romske skupnosti v 
srednji in vzhodni Evropi), str. 6.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker tretjina romskih gospodinjstev 
nima tekoče vode, le nekaj več kot 
polovica jih ima notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v 
prenaseljenih stanovanjih4;

B. ker so romske skupnosti najbolj 
ranljive, pogosto živijo v siromašnih 
naseljih, izključene iz družbe in v 
podstandardnih pogojih, ker tretjina 
romskih gospodinjstev nima tekoče vode, 
le nekaj več kot polovica jih ima notranje 
stranišče na splakovanje ali tuš, 78 % 
Romov pa živi v prenaseljenih 
stanovanjih4;

_________________ _________________
4 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

4 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker tretjina romskih gospodinjstev 
nima tekoče vode, le nekaj več kot 
polovica jih ima notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v 
prenaseljenih stanovanjih4;

B. ker se Romi rodijo v izredno 
generacijsko revščino, tretjina romskih 
gospodinjstev nima tekoče vode, le nekaj 
več kot polovica jih ima notranje stranišče 
na splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi 
v prenaseljenih stanovanjih4;



PE652.565v01-00 16/95 AM\1206434SL.docx

SL

_________________ _________________
4 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

4 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

Or. en

Predlog spremembe 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker tretjina romskih gospodinjstev 
nima tekoče vode, le nekaj več kot 
polovica jih ima notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa živi v 
prenaseljenih stanovanjih4;

B. ker tretjina romskih gospodinjstev 
nima tekoče vode, le nekaj več kot 
polovica jih ima notranje stranišče na 
splakovanje ali tuš, 78 % Romov pa je 
leta 2016 živelo v prenaseljenih 
stanovanjih4;

_________________ _________________
4 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

4 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je raziskava EU-MIDIS II4a 
pokazala, da 80 % Romov še vedno živi 
pod pragom tveganja revščine, ki velja v 
njihovi državi; eden od desetih živi v 
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gospodinjstvu brez električne napeljave; 
vsak četrti Rom (27 %) in vsak tretji 
romski otrok (30 %) pa živi v 
gospodinjstvu, v katerem je nekdo v 
preteklem mesecu šel vsaj enkrat lačen 
spat;
_________________
4a Evropska komisija, EU-MIDIS II: 
Druga raziskava o manjšinah in 
diskriminaciji v Evropski uniji, 
oktober 2018.

Or. en

Predlog spremembe 24
Romeo Franz

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. poudarja, da se romska naselja 
pogosto nahajajo na območjih z velikim 
vplivom na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je 43 % Romov diskriminiranih, 
ko poskušajo kupiti ali najeti stanovanje, in 
se ne zavedajo dovolj svojih pravic glede 
enakosti5;

C. ker je prostorsko ločevanje še 
vedno eden ključnih izzivov na področju 
stanovanj; ker bi bilo treba znaten 
napredek, dosežen na področju socialnih 
stanovanj, ohraniti z javno podporo in 
potrebno zakonodajo5a; ker je 43 % 
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Romov diskriminiranih, ko poskušajo 
kupiti ali najeti stanovanje, in se ne 
zavedajo dovolj svojih pravic glede 
enakosti5;

_________________ _________________
5 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

5 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.
5a Evropska komisija, 2019, Report on the 
implementation of national Roma 
integration strategies (Poročilo o 
izvajanju nacionalnih strategij 
vključevanja Romov), str. 8–9.

Or. en

Predlog spremembe 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je 43 % Romov diskriminiranih, 
ko poskušajo kupiti ali najeti stanovanje, in 
se ne zavedajo dovolj svojih pravic glede 
enakosti5;

C. ker je 43 % Romov diskriminiranih, 
ko poskušajo kupiti ali najeti stanovanje, in 
se ne zavedajo dovolj svojih pravic glede 
enakosti5; ker razpoložljivi podatki in 
kazalniki rezultatov reprezentativnih 
raziskav v devetih državah članicah EU 
kažejo, da se stanje na področju stanovanj 
med leti 2011 in 2016 večinoma ni 
spremenilo, doseženih je bilo le nekaj 
izboljšav v zvezi z dostopom do vode in 
osnovnih stanovanjskih zmogljivosti v 
nekaterih državah;

_________________ _________________
5 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

5 Evropska komisija, Poročilo o 
nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov za leto 2019: ključne ugotovitve, 
str. 6.

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker so Romi med najbolj ranljivimi 
skupinami v pandemiji COVID-19; ker 
bodo ekonomske in socialne posledice 
zdravstvene krize verjetno najbolj 
prizadele romsko prebivalstvo in poglobile 
obstoječe neenakosti na vseh prednostnih 
področjih vključevanja Romov; ker je 
anticiganizem prisoten tudi v obliki 
valjenja krivde na Rome in etnizacije 
koronavirusne krize6a;
_________________
6a Evropska komisija, Overview of the 
impact of coronavirus measures on the 
marginalised Roma communities in the 
EU (Pregled vpliva ukrepov zaradi 
koronavirusa na marginalizirane romske 
skupnosti v EU), maj 2020, str. 1.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker razmere, v katerih živijo Romi, 
njihova izobrazbena raven in zdravstveno 
stanje določajo njihov socialni položaj in 
možnosti na trgu dela, so pa pogosto tudi 
razlog za njihovo izključevanje in rasizem, 
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vse to pa jim onemogoča, da bi prekinili 
začarani krog revščine in uresničevali 
najbolj temeljne človekove in državljanske 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 29
Romeo Franz

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker Romi pogosto ne morejo kupiti 
ali najeti stanovanj ali dostopati do 
ključnih storitev državne pomoči, ker 
nimajo osebnih dokumentov, kot so 
rojstni listi in osebne izkaznice; ker so 
manjkajoči dokumenti o lastništvu ovira 
za dostop do javnih storitev, kot sta 
ogrevanje in oskrba z vodo;

Or. en

Predlog spremembe 30
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je treba zagotoviti in spodbujati 
enakost žensk in moških na vseh 
področjih, tudi pri udeležbi na trgu dela, 
pogojih zaposlitve, plačah, pridobivanju 
kvalifikacij, spremembi poklica in 
poklicnem napredovanju;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker so se ljudje različnih etničnih 
pripadnosti, vključno z osebami romskega 
rodu, zatekli k beračenju; ker beračenje 
ovira integracijo, škodi socialni varnosti 
in ovira mlade pri dokončanju študija;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker so romske ženske in deklice v 
posebej ranljivem položaju zaradi 
presečne diskriminacije, ki vodi v visoke 
stopnje učnega neuspeha in 
brezposlenosti;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker slaba prometna infrastruktura, 
pomanjkanje javnih upravnih organov in 
storitev, zlasti visokokakovostnih 
izobraževalnih ustanov in zdravstvene 
oskrbe, še povečujejo regionalne razlike 



PE652.565v01-00 22/95 AM\1206434SL.docx

SL

in getoizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 34
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker je imela pandemija COVID-19 
nesorazmerno hude posledice za Rome, 
zlasti ženske, kar zadeva dostop do 
pomoči, blaga in storitev;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker so Romi bolj izpostavljeni 
tveganju okužbe s COVID-19 in izjemno 
izpostavljeni tveganju negativnih posledic 
krize zaradi COVID-19 v zvezi z dostopom 
do zdravstvenega varstva, izobraževanja in 
socialnih ugodnosti, vključno z 
nadomestili za brezposelnost, ali drugih 
ukrepov, namenjenih blaženju vpliva 
koronavirusa;

Or. en

Predlog spremembe 36
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Osnutek mnenja
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Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih 
strategij vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
se kljub gospodarski blaginji EU ter kljub 
ukrepom okvira EU za nacionalne 
strategije vključevanja Romov in 
Kohezijskega sklada, uvedenim v zadnjem 
desetletju, splošni položaj Romov v EU ni 
spremenil; napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva je bil zelo omejen, 
na nekaterih področjih pa se je zaradi 
pomanjkanja politične volje stanje celo 
poslabšalo; zato poziva Komisijo, naj bo 
zgled in uvede politiko vključevanja 
Romov, da bi vključila vidik Romov v vseh 
fazah na in na vseh stopnjah politik, 
programov in projektov, zlasti pri načrtu 
za okrevanje, novem večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027, evropskem 
zelenem dogovoru, novi skupni kmetijski 
politiki, Skladu za pravični prehod, 
programu za nova znanja in spretnosti za 
Evropo, evropski digitalni strategiji in 
strategiji za MSP za trajnostno in 
digitalno Evropo; poziva Komisijo, naj 
prepreči diskriminacijo v politikah EU in 
na splošno ter naj spodbuja pozitivno 
diskriminacijo; poziva države članice, naj 
prav tako sledijo tej poti in oblikujejo 
politike, ki bodo pomagale aktivno 
vključevati Rome v naše družbe;

Or. en

Predlog spremembe 37
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine, 
diskriminacije in socialne izključenosti in 
katerih temeljne pravice, zlasti ekonomske 
in socialne pravice, niso spoštovane, kar 
ovira njihovo uveljavljanje; z 
obžalovanjem ugotavlja, da je bil kljub 
ukrepom na področju socialnega 
vključevanja Romov, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne, regionalne in nacionalne organe 
in vlade, naj prednostno obravnavajo 
izvajanje nacionalnih strategij vključevanja 
Romov ter okrepijo vlogo nacionalnih 
kontaktnih točk pri oblikovanju, 
usklajevanju in razvoju nacionalnih 
strategij vključevanja Romov;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi največja 
etnična manjšina v Evropi in ena od 
manjšin v Evropi, ki se sooča z najvišjimi 
stopnjami revščine in socialne 
izključenosti, stalno diskriminacijo in 
neenakim dostopom do različnih ključnih 
storitev, zaradi česar prihaja do številnih 
kršitev posameznih človekovih pravic, 
obenem pa tudi ovira socialno kohezijo ter 
ekonomski in socialni potencial EU; z 
obžalovanjem ugotavlja, da je bil kljub 
ukrepom, uvedenim v zadnjem desetletju, 
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napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, izmerljiv napredek na področju 
bivanja, zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov; poudarja, da je 
pomembno meriti napredek in vzpostaviti 
trden sistem spremljanja z ustreznimi 
kazalniki;

Or. en

Predlog spremembe 40
Romeo Franz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
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izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poudarja, 
da je ekonomski vpliv pandemije COVID-
19 na ranljive Rome katastrofalen, saj 
pogosto delajo v neformalnem sektorju in 
so ostali brez vsakršnega prihodka ali 
socialne pomoči; poziva lokalne organe in 
vlade, naj prednostno obravnavajo 
izvajanje nacionalnih strategij vključevanja 
Romov;

Or. en

Predlog spremembe 41
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti, kar zlasti velja za romske 
ženske; z obžalovanjem ugotavlja, da je bil 
kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen, kar škodi 
ekonomski in socialni koheziji Unije ter 
ovira zmanjševanje regionalnih 
neenakosti; poziva lokalne organe in 
vlade, naj prednostno obravnavajo 
izvajanje nacionalnih strategij vključevanja 
Romov;

Or. en

Predlog spremembe 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti, in so žrtve posebne oblike 
strukturnega rasizma, ki se imenuje 
anticiganizem; z obžalovanjem ugotavlja, 
da je bil kljub ukrepom, uvedenim v 
zadnjem desetletju, napredek na področju 
bivanja, zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

Or. en

Predlog spremembe 43
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine, socialne 
izključenosti in strukturne diskriminacije; 
z obžalovanjem ugotavlja, da je bil kljub 
ukrepom, uvedenim v zadnjem desetletju, 
napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov;

Or. en

Predlog spremembe 44
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Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih 
strategij vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; ugotavlja, 
da se trgi dela hitro spreminjajo, zaradi 
česar se je še poslabšal položaj večinoma 
nekvalificiranih Romov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne organe in vlade, naj prednostno 
obravnavajo izvajanje nacionalnih 
strategij vključevanja Romov;

1. poudarja, da so Romi ena od 
manjšin v Evropi, ki se soočajo z 
najvišjimi stopnjami revščine in socialne 
izključenosti; z obžalovanjem ugotavlja, da 
je bil kljub ukrepom, uvedenim v zadnjem 
desetletju, napredek na področju bivanja, 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zdravstvenega varstva omejen; poziva 
lokalne, regionalne in nacionalne organe, 
naj učinkovito izvajajo nacionalne 
strategije vključevanja Romov;

Or. en

Predlog spremembe 46
Eugenia Rodríguez Palop
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. želi spomniti na resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 
12. februarja 2019 o potrebi po 
okrepljenem strateškem okviru EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
po letu 2020 in okrepitvi boja proti 
anticiganizmu; poziva Komisijo in države 
članice, naj predlagajo ambiciozen, 
celovit in zavezujoč evropski strateški 
okvir za enakost Romov, socialno in 
gospodarsko pravičnost ter boj proti 
anticiganizmu po letu 2020 s konkretnimi 
skupnimi cilji na ravni EU in 
minimalnimi standardi, ki jih države 
članice lahko prenesejo v nacionalne 
cilje, pri čemer bodo upoštevane 
posebnosti posameznih držav, kolikor si 
bodo prizadevale doseči več kot izpolnitev 
minimalnih standardov, ter naj se temu 
zavežejo; poziva jih, naj zagotovijo 
ustrezno obravnavo večplastne in 
presečne diskriminacije, vključevanja 
načela enakosti spolov ter pristop, ki 
upošteva otroke;

Or. en

Predlog spremembe 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da so se številni Romi 
sicer uspešno vključili na spreminjajoče 
se trge dela, a da zelo velik delež Romov 
zaradi želje po ohranitvi identitete in 
tradicionalnih vrednot vseeno ostaja na 
obrobju družbe; ugotavlja, da številni 
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Romi ne izpolnjujejo osnovnih upravnih 
zahtev in nimajo nikakršnih pisnih 
dokazil o lastništvu zemljišč in stavb, tako 
da celotne soseščine uradno ne obstajajo; 
ugotavlja, da številni odrasli in otroci 
ostajajo upravno nevidni in imajo zelo 
omejen dostop do zdravstvenega varstva, 
izobraževanja ter socialnih storitev;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj določi 
zavezujoče splošne in konkretne cilje ter 
ukrepe za države članice, jasen časovni 
načrt in obvezne zahteve glede napredka 
ter kazalnike uspeha in ustrezna finančna 
sredstva za izvedbo naslednjega okvira EU 
za nacionalne strategije vključevanja 
Romov; poziva lokalne organe in vlade, 
naj prednostno obravnavajo izvajanje 
nacionalnih strategij vključevanja 
Romov;

Or. en

Predlog spremembe 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba prekiniti 
začarani krog revščine, v katerem so 
nekateri Romi, z učinkovitimi ciljno 
usmerjenimi ukrepi od zelo zgodnje 
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starosti, saj so ciljno usmerjeni ukrepi na 
vseh ravneh izobraževanja lahko 
učinkovito orodje v boju proti revščini; 
poudarja tudi, da je treba okrepiti prehode 
na višje ravni izobraževanja ter podpreti te 
ukrepe s socialnimi naložbami;

Or. en

Predlog spremembe 50
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva, naj se več pozornosti 
nameni tistim državam članicam, v 
katerih živi veliko romskega prebivalstva 
in ki so v preteklosti izvajale razmeroma 
neučinkovite ukrepe. Komisija bi morala 
te države članice in njihove politike ter 
ukrepe nadzorovati in jih bolje podpreti;

Or. en

Predlog spremembe 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo vključujočo enakost 
Romov, pri čemer naj posebno pozornost 
posvetijo ženskam in deklicam ter 
invalidom, ki so žrtve presečne 
diskriminacije na vseh življenjskih 
področjih;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj 
sprejmejo Direktivo Sveta o izvajanju 
načela enakega obravnavanja oseb ne 
glede na vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost 
(COM(2008)0426, 2. julij 2008);

Or. en

Predlog spremembe 53
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo in države članice, 
naj vključijo revščino, s posebno 
osredotočenostjo na revščino otrok, 
socialno izključenost in anticiganizem ter 
nediskriminacijo kot presečne razsežnosti 
na štirih ključnih področjih strategije EU 
za Rome in nacionalnih strategij 
vključevanja Romov, ter tako zagotovijo, 
da enakost, trajnostne zaposlitvene 
možnosti, vključujoče izobraževanje, 
kakovostna stanovanja in primerno 
zdravstveno varstvo prispevajo k 
splošnemu izboljšanju dobrega počutja 
Romov, večplastna ter presečna 
diskriminacija, vključevanje načela 
enakosti spolov in pristop, ki upošteva 
otroke, pa so ustrezno obravnavani tako v 
strateškem okviru EU kot tudi v 
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nacionalnih strategijah vključevanja 
Romov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti in vlade, naj dajo prednost 
sprejetju, reviziji in izvajanju nacionalnih 
strategij vključevanja Romov v skladu s 
strateških okvirom EU po letu 2020, tako 
da bodo te strategije trdno povezane z 
osrednjimi politikami;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Evropsko komisijo, naj 
pripravi okvir EU po letu 2020, ki bo 
odražal obstoječo raznolikost in soobstoj 
več identitet med Romi ter vključeval 
načelo enakosti spolov, v katerem bodo 
poudarjeni romski otroci in mladi kot 
ključni dejavniki pozitivne spremembe in 
ki bo spoštoval presečni in večdeležniški 
pristop k nacionalnim strategijam 
vključevanja, pri katerem Romi dejavno 
sodelujejo v vseh fazah ukrepov 
vključevanja, od priprave do izvajanja;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe



PE652.565v01-00 34/95 AM\1206434SL.docx

SL

1b. poziva Komisijo, naj poskrbi za 
enakopravno udeležbo romskih 
organizacij civilne družbe, strokovnjakov 
in članov skupnosti, zlasti tistih, ki so v 
politični razpravi in pri odločanju dejavni 
na lokalni in regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 56
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. priznava, da je za zagotovitev 
socialnih in ekonomskih pravic Romov 
treba razmisliti o bolj celovitem pristopu, 
ki bo okrepil institucionalno priznavanje 
romske manjšine kot socialnega akterja 
ter učinkovito in organizirano sodelovanje 
reprezentativnih romskih organizacij 
civilne družbe, tako da bodo lahko 
pomembno sodelovale pri izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju ekonomskih 
in socialnih politik; poziva Komisijo, naj 
upošteva sodelovanje Romov kot obvezen 
splošni standard kakovosti za prihodnji 
strateški okvir EU in nacionalne strategije 
ter zagotovi, da finančni in strukturni 
mehanizmi omogočajo enakopravno in 
kakovostno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je zaposlovanje 
glavna pot k socialnemu vključevanju, 
zato morajo etnične manjšine imeti 
možnost enakopravne udeležbe na trgu 
dela ter mora načelo enakega statusa in 
enakega plačila za enako delo za vse 
delavce;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poziva Komisijo, naj predstavi 
sporočilo o smernicah in standardih za 
politike zaposlovanja brez diskriminacije 
za države članice in delodajalce, vključno 
s priporočili za sprejetje načrtov za 
enakost na ravni podjetij in v sektorskih 
kolektivnih pogodbah ter za uvedbo 
delovnih skupin za raznolikost na 
delovnih mestih, vključno z odpravljanjem 
stereotipov, predsodkov in negativnega 
odnosa ter preprečevanjem diskriminacije 
v zaposlovanju, napredovanju, plačilih in 
dostopu do usposabljanja; poudarja, da bi 
se ti akcijski načrti za enakost morali 
uporabljati tudi za spodbujanje etnične in 
kulturne raznolikosti na delovnih mestih, 
pripravo notranjih predpisov proti 
rasizmu, povezani diskriminaciji in 
nadlegovanju na delovnem mestu ter 
spremljanje in pregledovanje 
zaposlovanja, napredovanja in 
zadrževanja delovne sile po načelu 
enakosti, da bi odkrili prakse neposredne 
ali posredne diskriminacije in sprejeli 
korektivne ukrepe za zmanjšanje 
neenakosti na vseh teh področjih in v ta 
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namen zbrali podatke o enakosti ob 
spoštovanju standardov zasebnosti ter 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poziva Komisijo, naj sprejme 
skupni okvir EU za zbiranje in analizo 
zanesljivih in primerljivih razčlenjenih 
podatkov o enakosti za boj proti 
diskriminaciji, tudi pri zaposlovanju; 
dodaja, da bi ta okvir moral vključevati 
kazalnike za merjenje enakosti na trgu 
dela, vključno s položajem migrantov in 
manjšin v zaposlovanju, pri čemer je treba 
v celoti spoštovati standarde zasebnosti in 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 60
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti diskriminaciji s strani 
delodajalcev, usklajevanje povpraševanja 
po delovni sili s ponudbo in naraščanje 

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, ki 
ga otežuje visoka stopnja učnega 
neuspeha med romskimi otroki in 
mladimi, boj proti diskriminaciji s strani 
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števila mladih Romov, ki niso vključeni v 
izobraževanje;

delodajalcev, usklajevanje povpraševanja 
po delovni sili s ponudbo in naraščanje 
števila mladih Romov, ki niso vključeni v 
izobraževanje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti diskriminaciji s strani 
delodajalcev, usklajevanje povpraševanja 
po delovni sili s ponudbo in naraščanje 
števila mladih Romov, ki niso vključeni v 
izobraževanje;

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti negativnim stereotipom, ki so 
pogosto največja ovira pri iskanju 
zaposlitve, boj proti diskriminaciji s strani 
delodajalcev, usklajevanje povpraševanja 
po delovni sili s ponudbo in naraščanje 
števila mladih Romov, ki niso vključeni v 
izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti diskriminaciji s strani 

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti diskriminaciji s strani 
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delodajalcev, usklajevanje povpraševanja 
po delovni sili s ponudbo in naraščanje 
števila mladih Romov, ki niso vključeni v 
izobraževanje;

delodajalcev in naraščanje števila mladih 
Romov, ki niso vključeni v izobraževanje, 
pri čemer se je treba osredotočiti na 
romske ženske in deklice ter ukrepe, 
potrebne za odpravo ovir, ki jih 
predstavljajo tradicionalne spolne vloge;

Or. en

Predlog spremembe 63
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti diskriminaciji s strani 
delodajalcev, usklajevanje povpraševanja 
po delovni sili s ponudbo in naraščanje 
števila mladih Romov, ki niso vključeni v 
izobraževanje;

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti diskriminaciji s strani 
delodajalcev, usklajevanje povpraševanja 
po delovni sili s ponudbo, odprava 
podstandardnih delovnih pogojev in 
izkoriščanja ter naraščanje števila mladih 
Romov, ki niso vključeni v izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 64
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti diskriminaciji s strani 
delodajalcev, usklajevanje povpraševanja 
po delovni sili s ponudbo in naraščanje 

2. poudarja, da so najbolj kritične 
točke, ki jih je treba obravnavati na 
področju zaposlovanja Romov, učinkovit 
prehod z izobraževanja na odprt trg dela, 
boj proti različnim oblikam 
neprijavljenega zaposlovanja in 
diskriminaciji s strani delodajalcev, 
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števila mladih Romov, ki niso vključeni v 
izobraževanje;

usklajevanje povpraševanja po delovni sili 
s ponudbo ter naraščanje števila mladih 
Romov, ki niso vključeni v izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 65
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj izpolni svojo 
zavezo, da bo sprejela akcijski načrt za 
izvajanje evropskega stebra socialnih 
pravic, in vključi vključevanje Romov med 
kazalnike v pregledu socialnih kazalnikov 
evropskega stebra socialnih pravic; poziva 
Komisijo in države članice, naj usmerjeno 
proučijo poseben položaj Romov in jim 
zagotovijo kakovostno zaposlitev, dostop 
do dostojnega dela ter pravičnih plač in 
delovnih pogojev ter zagotovijo, da so 
sistemi socialnega varstva, pa tudi 
socialne storitve ustrezni in dostopni ter 
da jih potencialni upravičenci 
uporabljajo, vključno s splošnim 
zdravstvenim varstvom brez 
diskriminacije, sistemi minimalnega 
dohodka in pokojninskimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da je bilo izobraževanje 
tradicionalno podcenjeno v romskih 
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skupnostih in da so številni Romi globoko 
skeptični glede formalnega izobraževanja; 
poudarja, da imajo številni romski otroci 
zaradi pomanjkljive socializacije težave v 
šoli; izpostavlja, da so zaradi patriarhalne 
tradicije romske deklice prisiljene zgodaj 
opustiti šolanje; poudarja, da so na 
splošno romske ženske in deklice močno 
diskriminirane in podcenjene v lastnih 
skupnostih;

Or. en

Predlog spremembe 67
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, kako pomembno je 
spodbujati dostop do izobraževanja, 
visokošolskega izobraževanja, vajeništva 
in poklicnega usposabljanja za Rome, da 
bi podprli njihovo ekonomsko integracijo 
in socialno vključevanje. Zgodnje 
opuščanje šolanja in osip ovirata 
usposabljanje mladih Romov ter njihov 
dostop do trga dela. Poudarja, da je 
pomembno, da Romi v celoti izkoristijo 
kakovostno izobraževanje, da bi pridobili 
osnovne spretnosti in znanja, vključno z 
digitalnimi spretnostmi in znanji;

Or. en

Predlog spremembe 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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2a. želi spomniti, da so države članice 
sprejele številne ukrepe za spodbujanje 
šolanja med romskimi otroki, kot so 
brezplačni obroki in brezplačni učbeniki v 
šolah, pa tudi podaljšanje obveznega 
obiskovanja vrtcev/predšolskega 
izobraževanja od zgodnejše starosti za vse 
otroke. Te dobre prakse bi bilo treba 
ohraniti;

Or. en

Predlog spremembe 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da se bo program pobude 
za zaposlovanje mladih izrecno 
osredotočal na mlade Rome, zlasti romske 
ženske, in da ga bodo spremljali 
učinkoviti ukrepi ozaveščanja prek 
romskih in proromskih nevladnih 
organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj 
spodbujajo tesnejše sodelovanje podjetij, 
zlasti na lokalni ravni, in razmislijo o 
podpori socialnih podjetij, ki bi ustvarila 
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trajnostna delovna mesta za Rome, s 
posebno osredotočenostjo na romske 
ženske;

Or. en

Predlog spremembe 71
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da imajo osebe romskega rodu, 
ki uveljavljajo svojo pravico do 
mobilnosti, dostop do potrebnega 
zdravstvenega varstva v državi, v kateri 
bivajo, in da jim niti revščina niti 
rezidentski status ne preprečujeta dostopa 
do potrebnih zdravstvenih in socialnih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da glavni programi, 
vključno s tistimi, ki se financirajo iz 
strukturnih skladov, dejavno vključujejo 
Rome in da se njihovo terensko delo 
redno spremlja, v kar so vključene romske 
in proromske nevladne organizacije;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva države članice, naj vlagajo 
v mehanizme za spremljanje dela in 
obravnavo pritožb, ki so ustrezno 
financirani, dostopni in učinkoviti za vse 
delavce, ne glede na njihovo narodnost ali 
rezidentski status, da bi zaščitile delavce 
pred povračilnimi ukrepi delodajalcev in 
škodljivimi posledicami, ter naj podprejo 
organizacije civilne družbe pri 
zagotavljanju informacij o pravicah 
delavcev in sredstvih za njihovo 
uveljavljanje;

Or. en

Predlog spremembe 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo proračunsko 
načrtovanje EU trdno povezano s 
procesom vključevanja Romov na ravni 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo proračunsko 
načrtovanje EU trdno povezano s procesom 
vključevanja Romov na ravni EU;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo proračunsko 
načrtovanje EU trdno povezano s procesom 
vključevanja Romov na ravni EU; v zvezi s 
tem poudarja, da je treba sistematično 
zbirati zanesljive podatke, razčlenjene po 
spolu in starosti, za analizo potreb in 
okoliščin, ki bo v pomoč pri določanju 
ciljev in kazalnikov učinka, da bi 
zagotovili najboljše rezultate z vidika 
usklajevanja potreb z načrtovanjem in 
pripravo proračuna na nacionalni in 
evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo proračunsko 
načrtovanje EU trdno povezano s 
procesom vključevanja Romov na ravni 
EU;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bosta načrt za okrevanje 
in novi večletni finančni okvir za 
obdobje 2021–2027 trdno povezana z 
okvirom EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov, njegovimi 
zavezujočimi cilji in izvajanjem 
nacionalnih strategij vključevanja Romov;

Or. en

Predlog spremembe 77
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3a. poziva Komisijo in Svet, naj 
zagotovita, da naslednji večletni finančni 
okvir spodbuja sinergije med tistimi 
splošnimi politikami EU, ki so pomembne 
za romska vprašanja in strateški okvir EU 
po letu 2020, ter da so zmanjševanje 
revščine, vključevanje Romov in dostop do 
zdravstva ohranjeni kot tematske 
prednostne naloge v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov ter 
povezani z nacionalnimi strategijami in 
akcijskimi načrti za zmanjševanje 
revščine; poziva Komisijo in Svet, naj v 
ESS+ obravnavata neenak položaj Romov 
v celotni EU, ter opozarja na resolucijo 
Evropskega parlamenta o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem socialnem skladu plus 
(ESS+), ki kot specifični cilj vključuje 
„(viiia) boj proti diskriminaciji in 
spodbujanje socialno-ekonomskega 
vključevanja marginaliziranih skupnosti, 
kot so Romi“;

Or. en

Predlog spremembe 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj pazljivo oceni 
kazalnike učinka vključevanja Romov v 
obdobju 2014–2020 in opredeli dobre 
prakse ter pomanjkljivosti; opozarja, da je 
treba spremljanje vključevanja Romov 
izboljšati na podlagi prednostne naložbe 
ESS 9 (ii), zadevnih specifičnih ciljev 
operativnih programov v okviru ESS in 
ESRR ter z uporabo skupnega kazalnika 
učinka ESS za udeležence ter kazalnikov 
in ciljev za posamezne programe;

Or. en



PE652.565v01-00 46/95 AM\1206434SL.docx

SL

Predlog spremembe 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priporoča Komisiji, naj olajša 
izmenjavo dobre prakse med državami 
članicami, spremlja stanje in pripravlja 
redne ocene;

Or. en

Predlog spremembe 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo in države članice, 
naj v postopke posvetovanja in odločanja 
na ravni EU in nacionalni ravni vključijo 
predstavnike romskih skupnosti, vključno 
z mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. opozarja, da so vloga lokalnih in 
nacionalnih vlad, trdna partnerstva in 
zavezanost lokalnih deležnikov, kot so 
lokalne občine in šolski inšpektorati, 
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ključni za trajnostno vključevanje Romov;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 
romskih otrok, da imajo posebne 
izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa;

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 
romskih otrok, da imajo posebne 
izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa; opozarja, da je 
Komisija glede segregacije romskih otrok 
sprožila postopke za ugotavljanje kršitev v 
zvezi s tremi državami članicami; meni, da 
kljub prizadevanjem Komisije v zadnjih 
treh letih ni bilo doseženega napredka; 
zato poziva Komisijo, naj sprejme 
nadaljnje ukrepe in te primere predloži 
Sodišču Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 
romskih otrok, da imajo posebne 

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih; globoko obžaluje, da je napačna 
diagnoza romskih otrok, da imajo posebne 
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izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa;

izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa, zaradi katere 
nesorazmerno veliko število romskih otrok 
obiskuje t. i. posebne šole, kar pomeni, da 
so ločeni od večinskega šolskega sistema 
in pogosto pridobijo nižjo izobrazbo;

Or. en

Predlog spremembe 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 
romskih otrok, da imajo posebne 
izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa;

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi podpreti desegregacijo 
romskih učencev v šolah;

Or. en

Predlog spremembe 85
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 
romskih otrok, da imajo posebne 
izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa;

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 
romskih otrok, da imajo posebne 
izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa; je seznanjen z 
dejstvom, da veliko otrok uporablja 
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romski jezik kot materni jezik, zato je 
treba zagotoviti možnost izobraževanja v 
tem jeziku; 

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 
romskih otrok, da imajo posebne 
izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa;

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 
romskih otrok, da imajo posebne 
izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa; poziva k 
okrepljenim prizadevanjem za povečanje 
udeležbe romskih otrok v vsem 
izobraževalnem obdobju, od predšolske do 
terciarne stopnje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah, saj 
se romski otroci pogosto šolajo ločeno od 
ostalih, medtem ko je napačna diagnoza 

4. poudarja, da morajo ustrezni 
državni organi nujno in temeljito podpreti 
desegregacijo romskih učencev v šolah ter 
zagotoviti enako kakovostno in 
vključujoče večinsko izobraževanje kot za 
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romskih otrok, da imajo posebne 
izobraževalne potrebe, še vedno splošna 
diskriminacijska praksa;

neromske učence, saj se romski otroci 
pogosto šolajo ločeno od ostalih, medtem 
ko je napačna diagnoza romskih otrok, da 
imajo posebne izobraževalne potrebe, še 
vedno splošna diskriminacijska praksa;

Or. en

Predlog spremembe 88
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj v okviru EU 
za Rome za obdobje 2021–2027 nameni 
večji poudarek mladim, zlasti prehodu iz 
izobraževanja v zaposlitev, in zagotovi, da 
države članice v svojih nacionalnih 
strategijah vključevanja Romov 
zaposlovanje mladih obravnavajo kot 
prednostno nalogo; poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da bodo 
mladi Romi upoštevani kot upravičenci 
pri izvajanju pobude o jamstvu za mlade 
za obdobje 2021–2027, ter sprejmejo 
ambiciozno in vključujoče evropsko 
jamstvo za otroke, ki bo upoštevalo tudi 
njihove pravice in potrebe; poziva 
Komisijo in države članice, naj 
preoblikujejo evropsko jamstvo za mlade 
in pobudo za zaposlovanje mladih tako, da 
bo posebna pozornost namenjena najbolj 
marginaliziranim osebam, vključno z 
ukrepi, kot je boljše usmerjanje 
programov usposabljanja, zlasti za 
marginalizirano skupino, posebnim 
usposabljanjem za javne zavode za 
zaposlovanje o tem, kako doseči in 
obravnavati marginalizirane skupine, ali 
okrepljenimi partnerstvi z izobraževalnimi 
institucijami in nevladnimi 
organizacijami za doseganje Romov in 
drugih marginaliziranih skupin;
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Or. en

Predlog spremembe 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da šolanje, ločeno od 
ostalih, ovira socialno in ekonomsko 
vključevanje; v ta namen opozarja na 
ustrezne sklepe Evropskega sodišča za 
človekove pravice in postopke za 
ugotavljanje kršitev v zvezi z 
diskriminacijo Romov na področju 
šolanja zoper tri države članice, in sicer 
Češko republiko (2014), Slovaško (2015) 
in Madžarsko (2016); poziva Komisijo, 
naj oceni ustrezne korekcijske ukrepe in 
njihov učinek na romske otroke;

Or. en

Predlog spremembe 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k preoblikovanju SKP tako, 
da bi omogočila in spodbujala inovativne 
oblike kmetijstva, vključno s socialnimi 
zadrugami za romske skupnosti, ki bi 
lahko imele pomembno vlogo pri 
oblikovanju poštenega, zdravega in okolju 
prijaznega prehranskega sistema, kar bi 
prispevalo k uresničevanju ciljev 
evropskega zelenega dogovora; poziva k 
spodbujanju in izmenjavi dobre prakse na 
tem področju med državami članicami;
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Or. en

Predlog spremembe 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da je vloga romskih 
pedagogov pri odpravljanju segregacije v 
izobraževanju bistvenega pomena in da bi 
morali biti del rešitve za geografsko 
segregirane šole, poleg tega pa poudarja, 
da je treba nujno povečati njihovo 
udeležbo v izobraževalnih telesih, da bodo 
lahko prispevali k odpravi segregacije, 
zmanjšanju nepismenosti ter spodbujanju 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja 
odraslih;

Or. en

Predlog spremembe 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. močno priporoča, naj se nadaljuje 
usposabljanje in izobraževanje Romov za 
mentorje mladim in mediatorje v podporo 
prehodom v izobraževanju in na trg dela; 
poudarja, da je treba aktivne politike trga 
dela jasneje ciljno usmeriti v Rome 
(mlade in ženske), vključno z jamstvom za 
mlade, ter sistematično spremljati 
diskriminacijo v zvezi z dostopom do trga 
dela in na delovnem mestu ter se boriti 
proti njej;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, 
naj razvijejo usklajene pristope za 
vključevanje romskih otrok v družbo; v 
tem smislu poziva k nujnemu sprejetju 
evropskega jamstva za mlade v okviru 
Evropskega socialnega sklada plus z 
namenskimi sredstvi v višini 
20 milijard EUR, da bi generaciji 
pomagali, da se iztrga iz revščine;

Or. en

Predlog spremembe 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da se razširjena 
segregacija romskih učencev v šoli zaradi 
ovir do zdravstvenih storitev in 
pomanjkljive zdravstvene ozaveščenosti še 
poglablja, poleg tega pa so razširjeni 
anticiganizem v družbah, v kateri živijo 
Romi, strukturne pomanjkljivosti, s 
katerimi se soočajo pri vpisu v vrtec, in 
socialna izključenost glavni vzroki za 
segregirane šole in diskriminacijo 
romskih otrok, ki vodijo v začaran krog 
brezposelnosti in revščine; opozarja, da je 
zato treba obravnavati te glavne vzroke, 
bistvenega pomena pa je tudi ozaveščanje;
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Or. en

Predlog spremembe 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. pozdravlja prizadevanja nekaterih 
držav članic, ki so sprejele zakonodajne 
instrumente za zagotovitev kakovosti in 
enakopravnosti izobraževanja ter uvedle 
vključujoče izobraževanje; ugotavlja, da je 
cilj teh ukrepov čim boljša vključitev 
romskih otrok in vseh drugih prikrajšanih 
skupin v izobraževalni sistem od zgodnje 
predšolske vzgoje do višjega 
sekundarnega izobraževanja, kar je pogoj 
za osebni razvoj in poklic;

Or. en

Predlog spremembe 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, kako pomembna je 
udeležba staršev pri šolskih in 
izobraževalnih dejavnostih ter njihovo 
ozaveščanje v zvezi s pomenom predšolske 
vzgoje, vpisa otrok in obiskovanja šole; 
obžaluje, da imajo v nekaterih državah 
članicah romski otroci kljub pomenu in 
koristim predšolske vzgoje za nadaljnje 
izobraževalne poti še vedno omejen dostop 
do predšolske vzgoje in varstva v 
primerjavi z večino prebivalstva, kar 
povzroča občutne razlike v splošni 
udeležbi romskih otrok v predšolskih 
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ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. obžaluje, da rezultati na področju 
izobraževanja in zaposlovanja kažejo, da 
so EU in njene države članice še zelo 
oddaljene od doseganja ciljev okvira EU 
za vključevanje Romov, kar zlasti velja za 
posebne in kritične kazalnike, kot je delež 
zgodnjega opuščanja šolanja, ki je 
povezan z omejenim dostopom do 
vključujočega izobraževanja na primarni 
in sekundarni ravni1a, neustreznimi 
storitvami izobraževanja in poklicnega 
usmerjanja ter pomanjkanjem podpornih 
ukrepov;
_________________
1a Sorazmerna stopnja Romov v predšolski 
vzgoji v primerjavi z večinskim 
prebivalstvom je v Češki republiki znašala 
34 % (stopnja splošnega prebivalstva je 
znašala 86 %), na Poljskem 42 % (stopnja 
splošnega prebivalstva je znašala 94 %), 
na Slovaškem pa 34 % (stopnja splošnega 
prebivalstva je znašala približno 77 %). 
Vir: EPRS, Roma Communities in 
Slovakia, 2020 (Romske skupnosti na 
Slovaškem, 2020).

Or. en

Predlog spremembe 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. opozarja, da je splošno mnenje o 
romskih mediatorjih in programih za 
podporo zdravju pozitivno, na primer v 
zvezi z omogočanjem dostopa do 
zdravstvenih storitev, izboljševanjem 
higienskih in sanitarnih navad Romov ali 
obravnavanjem posebnih zdravstvenih 
potreb romskih žensk; poudarja, da so 
vlade Bolgarije, Romunije in Slovaške 
okrepile svoje programe zdravstvenih 
mediatorjev in da njihove ocene kažejo na 
pozitivne spremembe, na primer 
zmanjšanje diskriminatornega ravnanja s 
strani ponudnikov zdravstvenih storitev in 
drugih ovir za dostop do zdravstvene 
oskrbe ter izobraževalnih dejavnosti, 
namenjenih skupnostim; kljub temu 
poudarja, da ocena teh programov kaže, 
da bo treba sprejeti nove in učinkovitejše 
pristope ter od romskih mediatorjev preiti 
k institucionalni reformi, da bi 
obravnavali institucionalno 
diskriminacijo skozi ves sistem1b;
_________________
1b Metaocena ukrepov za vključevanje 
Romov, Evropska komisija, Skupno 
raziskovalno središče, 2019, Urad za 
publikacije Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4f. močno priporoča nadaljevanje 
usposabljanja in izobraževanja Romov za 
mentorje mladim in mediatorje v podporo 
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prehodom v izobraževanju in na trg dela; 
poudarja, da je treba aktivne politike trga 
dela jasneje ciljno usmeriti v Rome, tako 
mlade kot tudi ženske, vključno z 
jamstvom za mlade, ter sistematično 
spremljati diskriminacijo v zvezi z 
dostopom do trga dela in na delovnem 
mestu ter se boriti proti njej;

Or. en

Predlog spremembe 100
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo z usposabljanjem na 
področju IT in jezikovnim usposabljanjem; 
poudarja, da imajo javne službe za 
zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi;

5. poudarja pomen vsestranskega in 
vključujočega pristopa pri izvajanju 
nacionalnih strategij za vključevanje 
Romov, ki povezuje lokalne in regionalne 
organe, civilno družbo in gospodarske 
partnerje; poziva države članice, naj v 
partnerstvu s pristojnimi regionalnimi in 
lokalnimi organi izvajajo politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter s strokovnim učenjem 
zagotovijo podporo za vzporedno 
posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo z usposabljanjem na 
področju IT in jezikovnim usposabljanjem, 
vključno s spodbujanjem podjetniških 
spretnosti; poudarja, da imajo javne službe 
za zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi, zlasti z 
romskimi ženskami; poudarja, da bi polna 
vključitev Romov na trg dela prinesla 
pomembne gospodarske koristi. Vse te 
gospodarske in finančne posledice, 
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povezane z vključevanjem Romov, bi 
lahko spodbudile večjo odprtost do 
romskega prebivalstva v družbi in tako 
okrepile socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 101
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo z usposabljanjem na 
področju IT in jezikovnim usposabljanjem; 
poudarja, da imajo javne službe za 
zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter sprejmejo ukrepe za 
odpravo stereotipov in anticiganizma na 
trgu dela, zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest, 
usposabljanje in prekvalificiranje, zlasti 
za zeleni in digitalni prehod, ter podpirajo 
prve delovne izkušnje, usposabljanje na 
delovnem mestu in pripravništvo z 
usposabljanjem na področju IT in 
jezikovnim usposabljanjem; poudarja, da 
imajo javne službe za zaposlovanje ključno 
vlogo pri spodbujanju zaposlovanja Romov 
v javni upravi in povezovanju s 
prikrajšanimi iskalci zaposlitve med Romi; 
poziva Komisijo, naj spodbuja uporabo osi 
mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo Programa Evropske unije za 
zaposlovanje in socialne inovacije, ki bo 
jasno namenjena Romom, da bi izboljšali 
njihov dostop do mikrofinanciranja, ter 
poziva države članice, naj zagotovijo 
dostop do financiranja za romske 
podjetnike (strategija enotnega trga) tako, 
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da jim nudijo tehnično pomoč, finančno 
podporo in dostop do tržnih priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega 
jih poziva, naj izboljšanje statusa romskih 
iskalcev zaposlitve določijo kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo z usposabljanjem na 
področju IT in jezikovnim 
usposabljanjem; poudarja, da imajo javne 
službe za zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali socialno politiko za 
Rome ter spremljali njune rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
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lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo z usposabljanjem na 
področju IT in jezikovnim 
usposabljanjem; poudarja, da imajo javne 
službe za zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi;

lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce;

Or. en

Predlog spremembe 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo z usposabljanjem na 
področju IT in jezikovnim usposabljanjem; 
poudarja, da imajo javne službe za 
zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate, pri čemer ne 
smejo izključevati drugih družbenih 
skupin v podobnem položaju; poleg tega 
jih poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo z usposabljanjem na 
področju IT in jezikovnim usposabljanjem; 
poudarja, da imajo javne službe za 
zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi;

Or. en
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Predlog spremembe 105
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo z usposabljanjem na 
področju IT in jezikovnim 
usposabljanjem; poudarja, da imajo javne 
službe za zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi;

5. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pristojni regionalni in 
lokalni organi izvajali politiko 
zaposlovanja in socialno politiko za Rome 
ter spremljali njune rezultate; poleg tega jih 
poziva, naj postavijo izboljšanje statusa 
romskih iskalcev zaposlitve kot prednostno 
nalogo za javne zavode za zaposlovanje in 
delodajalce ter zagotovijo podporo za 
vzporedno posredovanje delovnih mest ali 
pripravništvo v ustvarjalnih panogah, 
usposabljanje na področju IT in jezikovno 
usposabljanje; poudarja, da imajo javne 
službe za zaposlovanje ključno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja Romov v javni 
upravi in povezovanju s prikrajšanimi 
iskalci zaposlitve med Romi;

Or. en

Predlog spremembe 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da poklicno izobraževanje in 
usposabljanje še vedno nista dovolj 
prepoznana kot prednostna naloga in 
rešitev, s katero bi lahko mobilizirali 
mlade Rome ter jim zagotovili priložnosti 
in ekonomsko neodvisnost; poziva države 
članice, naj spodbujajo večje sodelovanje 
podjetij, zlasti na lokalni ravni, in 
razmislijo o okrepitvi razvoja socialnih 
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podjetij, da bi ustvarili trajnostna delovna 
mesta za Rome;

Or. en

Predlog spremembe 107
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj v okviru 
posodobljenega programa za znanja in 
spretnosti za Evropo upošteva romsko 
prebivalstvo ter spodbuja nacionalne 
javne organe, da zagotovijo, da programi 
poklicnega usposabljanja, namenjeni 
Romom, upoštevajo njihove posebne 
okoliščine in povečane zahteve trga dela v 
tem sektorju; poziva države članice, naj 
spodbujajo usposabljanje za pridobitev 
znanj in spretnosti za romsko prebivalstvo 
ter okrepijo poklicno izobraževalno 
usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da poklicno izobraževanje in 
usposabljanje še vedno nista dovolj 
prepoznana kot prednostna naloga in 
rešitev, s katero bi lahko mobilizirali 
mlade Rome ter jim zagotovili priložnosti 
in ekonomsko neodvisnost; poudarja, da 
so najuspešnejši tisti programi, ki nudijo 
ciljno usmerjeno poklicno izobraževanje 
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in usposabljanje z ustrezno podporo na 
lokalni ravni;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da Romi pogosto delajo 
v negotovih zaposlitvenih pogojih ali v 
okviru netipičnih delovnih razmerij; 
odločno meni, da bi moral biti novi 
instrument za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (SURE) namenjen 
najranljivejšim osebam v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj 
izboljšajo zaposlovanje Romov z 
različnimi ukrepi, vključno z aktivnimi 
ukrepi trga dela in spodbujanjem 
socialnega gospodarstva;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj olajša 
izmenjavo dobre prakse med državami 
članicami in spremlja napredek;

Or. en

Predlog spremembe 112
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da so Romi ena od skupin, ki 
jih je pandemija COVID-19 najbolj 
prizadela in ki najbolj čutijo njene 
gospodarske posledice v Evropi; poudarja, 
da se mora EU osredotočiti na nujne 
potrebe svojih državljanov. Hitro in 
ustrezno odzivanje na nastale težave je 
nujno za okrepitev kohezije, povečanje 
zaupanja v institucije EU, pa tudi 
uresničevanje evropskih vrednot, zlasti 
solidarnosti; poziva Komisijo, naj okrepi 
Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim, da bi družine podprla s 
prehrambnimi proizvodi z dolgim rokom 
trajanja, dezinfekcijskimi sredstvi in listi z 
informacijami o virusu;

Or. en

Predlog spremembe 113
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj zakonodajo 
EU uskladi s pravnim okvirom ZN glede 
človekove pravice do vode in razširi 
področje uporabe direktiv, povezanih z 
vodo, da bi vključila težave z dostopnostjo 
in cenovno dosegljivostjo oskrbe z vodo in 
storitev za rabo vode; poziva jo tudi, naj 
razvije kazalnike in mehanizme 
spremljanja socialne enakosti pri dostopu 
do vode in sanitarnih storitev v državah 
članicah, Agenciji Evropske unije za 
temeljne pravice naloži nalogo letnega 
zbiranja podatkov ter nameni sredstva za 
obravnavanje omejenega dostopa do 
storitev za oskrbo z vodo in sanitarnih 
storitev za socialno izključene in etnično 
diskriminirane skupine;

Or. en

Predlog spremembe 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da se starajoča se 
Evropa sooča s pomanjkanjem 
usposobljene delovne sile, zato romskega 
prebivalstva ne bi smeli razumeti kot 
bremena, temveč kot priložnost in 
morebitno prihodnjo delovno silo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
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Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj si v 
največji možni meri prizadevajo za 
izboljšanje javnega mnenja v zvezi z 
vključevanjem Romov;

Or. en

Predlog spremembe 116
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva države članice, naj nujno 
sprejmejo zakone, s katerimi bodo izrecno 
priznale človekovo pravico do vode in 
sanitarnih storitev, ter zagotovijo dostop 
do varne pitne vode in sanitarnih storitev 
za vse ljudi; zagotovijo naj, da bivanje v 
neuradnih bivališčih ljudem ne 
preprečuje uživanja pravice do varne 
pitne vode in sanitarnih storitev; 
sprejmejo naj politike in določijo 
proračunska sredstva za priključitev 
romskih naselij na javne sisteme za 
oskrbo s pitno vodo in kanalizacijske 
sisteme ter zagotovijo, da sta v romskih 
soseskah in naseljih na voljo ustrezna 
infrastruktura za varno pitno vodo in 
sanitarna infrastruktura;

Or. en

Predlog spremembe 117
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da stanovalcev neuradnih 
bivališč ni mogoče izseliti in porušiti 
njihovih domov, razen če se jim ne 
zagotovi alternativno, standardno 
bivališče v nesegregiranem okolju z 
dostopom do javnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 118
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva države članice, naj čim bolj 
zmanjšajo učinke pandemije COVID-19 
na prenatrpana bivališča in nečloveške 
stanovanjske razmere Romov tako, da 
legalizirajo neuradna romska naselja, 
vlagajo v izboljšanje infrastrukture in 
stanovanjskih razmer v novo legaliziranih 
neuradnih naseljih ter zagotavljajo 
počivališča za Rome, ki ne prebivajo na 
enem mestu, oziroma zagotovijo stalna, 
dostojna, cenovno dostopna, okoljsko 
varna in nesegregirana bivališča za 
Rome, ki sedaj živijo v neuradnih 
naseljih;

Or. en

Predlog spremembe 119
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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5f. poziva države članice, naj v zvezi s 
krizo zaradi COVID-19 sprejmejo ukrepe 
za obravnavanje pomanjkanja dostopa do 
vode, ustreznih sanitarij, električne 
energije in potrebne infrastrukture v 
revnih romskih skupnosti, v dezinfekcijske 
ukrepe v celoti vključijo romska naselja, 
med pandemijo prepovejo ukinjanje 
osnovnih javnih služb, razmislijo o 
subvencioniranju stroškov porabe za 
najranljivejše osebe in osebe, ki so 
izgubile prihodek, ali zamrznitvi plačil do 
konca obdobja načrta za okrevanje ter 
zagotovijo finančno podporo za 
samohranilce/matere samohranilke za 
varstvo otrok, plačilo najemnine in drugih 
gospodinjskih stroškov, da bi ublažile 
finančno stisko, v katero so zapadli zlasti 
zaradi izgube zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 120
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. poziva države članice, naj s 
podporo ranljivim romskim delavcem, 
zlasti ženskam in samohranilcem, ter 
vključitvijo posebnih določb in kazalnikov 
za Rome v izvajanje evropskih 
instrumentov za začasno podporo (SURE 
in FEAD) zagotovijo, da v krizi zaradi 
COVID-19 ne bo zapostavljen noben 
Rom;

Or. en

Predlog spremembe 121
Eugenia Rodríguez Palop
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti;

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti, ter da 
neučinkovito izvajanje direktive o rasni 
enakosti in direktive o enakosti pri 
zaposlovanju na nacionalni ravni pomeni 
izgubo v višini 224–305 milijard EUR 
BDP in 88–110 milijard EUR davčnih 
prihodkov; poziva Komisijo, naj podrobno 
spremlja njuno izpolnjevanje, in poziva 
države članice, naj odpravijo strukturno 
diskriminacijo pri dostopu do zaposlitve in 
na delovnem mestu, spodbujajo pozitivne 
diskurze o raznolikosti, nudijo 
usposabljanje proti diskriminaciji za javne 
zavode za zaposlovanje, delodajalce in 
osebje ter diskriminacijo sankcionirajo;

_________________ _________________
6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

Or. en

Predlog spremembe 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
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stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti;

stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti; je 
izredno zaskrbljen, ker države članice še 
naprej kršijo stanovanjske pravice Romov, 
ki pogosto živijo v segregiranih naseljih, 
za katera so značilne neprimerne bivalne 
razmere, vključno s pomanjkljivim 
dostopom do javnih služb, slabimi 
sanitarnimi razmerami in 
izpostavljenostjo okoljskim nevarnostim, 
ter popolno pomanjkanje javnih storitev, 
vključno z izobraževanjem, zdravstvenim 
varstvom in možnostmi zaposlovanja ter 
cestnimi in transportnimi povezavami, kar 
ogroža zdravje Romov ter povzroča 
revščino in socialno izključenost;

_________________ _________________
6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

Or. en

Predlog spremembe 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti;

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti; 
poudarja, da slab dostop do stanovanj in 
javnih služb negativno vpliva na rezultate 
na področju izobraževanja, zaposlovanja 
in zdravja ter na splošno socialno 
vključenost;

_________________ _________________
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6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

Or. en

Predlog spremembe 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti;

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti; 
poudarja, da ima slab dostop do stanovanj 
in javnih dobrin negativen učinek na 
rezultate na področju izobraževanja, 
zaposlovanja in zdravja ter negativno 
vpliva na socialno vključenost;

_________________ _________________
6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti;

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti; poziva 
Svet, naj ponovno vzpostavi pogajanja o 
horizontalni direktivi proti diskriminaciji, 
saj je to osnovni pogoj za doseganje 
enakosti v EU;

_________________ _________________
6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

Or. en

Predlog spremembe 126
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti;

6. opozarja, da direktiva o rasni 
enakosti6 zagotavlja varstvo in enako 
obravnavanje pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi, vključno s 
stanovanji, ki so v prvi vrsti v pristojnosti 
nacionalnih in regionalnih oblasti; 
poudarja, da je treba zagotoviti primeren 
in učinkovit prenos ter ustrezno izvajanje 
take direktive;

_________________ _________________
6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).

6 Člen 3(1)(h) Direktive Sveta 2000/43/ES 
z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22).
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Or. en

Predlog spremembe 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. priporoča, naj se na področju 
ciljno usmerjenih stanovanjskih ukrepov 
vzpostavi participativen postopek, v 
katerega bodo Romi od začetka vključeni; 
priporoča, naj stanovanjske politike 
temeljijo na pojmu delitve stroškov ali 
prispevkov upravičencev do stanovanj in 
javnih služb, kjer bi lahko romski 
upravičenci organizirali razvoj lastnih 
pobud in sodelovali pri načrtovanju svojih 
naselij1c;
_________________
1c Metaocena ukrepov za vključevanje 
Romov, Evropska komisija, Skupno 
raziskovalno središče, 2019, Urad za 
publikacije Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 128
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 

7. poziva države članice, naj v skladu 
z Mednarodno konvencijo o odpravi vseh 
oblik rasne diskriminacije stanovanjsko 
segregacijo opredelijo kot nezakonito ter 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
preprečijo, prepovejo in odpravijo prisilne 
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prebivajo na enem mestu; izselitve ter zagotovijo zadostna in ustrezna 
počivališča za Rome, ki ne prebivajo na 
enem mestu; preprečevanje prisilnih 
izselitev bi bilo treba okrepiti s storitvami, 
kot so socialno svetovanje, upravljanje 
dolgov in mediacija, ter aktivnim 
odkrivanjem gospodinjstev ali področij z 
večjim tveganjem, nobena izselitev pa se 
ne bi smela izvesti brez nadomestnega 
cenovno dostopnega bivališča v 
nesegregiranem okolju z dostopom do 
javnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu;

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo, 
izvajanje, spremljanje in oceno 
stanovanjskih projektov, preprečijo 
prisilne izselitve ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da so 
v zvezi s tem nujne javne naložbe, tudi 
zaradi nevarnosti epidemije COVID-19, 
ter poziva Komisijo in države članice, naj 
za izboljšanje stanovanjskih, zdravstvenih 
in zaposlitvenih razmer Romov uporabijo 
načrtovani Sklad za pravični prehod;

Or. en

Predlog spremembe 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu;

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; bistvenega 
pomena je iskanje rešitev za izselitve s 
povezovanjem z različnimi institucijami, 
pri čemer bi bilo treba ukrepe za 
obravnavanje Romov vključiti v širše 
nacionalne dejavnosti in zakonodajne 
pobude s poudarkom na socialnih 
stanovanjih ali programih pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu;

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije;

Or. en

Predlog spremembe 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
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu;

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu; poudarja, da je 
zaradi geografske izolacije in 
stanovanjske segregacije pripadnikom 
etničnih manjših onemogočen dostop do 
dostojnih delovnih mest, ne glede na 
njihove kvalifikacije;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu;

7. poziva države članice, naj 
spodbujajo odpravo prostorske segregacije 
in vključijo romske upravičence v zasnovo 
in izvajanje stanovanjskih projektov, 
zmanjšajo število prisilnih izselitev in jih 
preprečijo, obravnavajo vprašanje 
brezdomstva ter zagotovijo zadostna in 
ustrezna počivališča za Rome, ki ne 
prebivajo na enem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 134
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj zagotovijo povezovanje 
politik za odpravo vseh oblik 
anticiganizma in priznajo okoljsko 
diskriminacijo kot posebno vrsto 
anticiganizma. V okvir po letu 2020 je 
treba vključiti okoljsko pravičnost kot 
samostojno področje, ki bi moralo 
obravnavati različne oblike okoljske 
diskriminacije, kot so težava prisilnih 
izselitev na onesnažena in kontaminirana 
področja, sistematično zavračanje dostopa 
do okoljskih storitev in zdravstveno 
tveganje, povezano s slabim okoljem;

Or. en

Predlog spremembe 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj pri 
načrtovanju, ciljnem usmerjanju in 
izvajanju ukrepov za vključevanje Romov 
upoštevajo ozemeljske neenakosti, 
stanovanjsko segregacijo ter obsežne in 
številne značilnosti prikrajšanosti, saj je 
ozemeljski pristop lahko pomemben pri 
načrtovanju in izvajanju ukrepov za 
socialno vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 136
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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj okrepijo 
prizadevanja za zagotavljanje dostopa do 
varne pitne vode in sanitarij ter izvajanje 
pravice do ustreznega življenjskega 
standarda, pa tudi pravice do zdravega 
okolja, ter pri tem namenijo posebno 
pozornost najranljivejšim skupinam 
Romov, kot so otroci, ženske in starejši;

Or. en

Predlog spremembe 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. obsoja diskriminacijo pri najemu 
hiše ali prijavi za službo in pri tem 
opozarja, da morajo države članice v 
skladu z direktivo o rasni enakosti1e 
določiti specializiran organ za 
spodbujanje enakega obravnavanja vseh 
oseb brez diskriminacije na podlagi rase 
ali narodnosti;
_________________
1e Člen 13 Direktive Sveta 2000/43/ES z 
dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22–26).

Or. en

Predlog spremembe 138



AM\1206434SL.docx 79/95 PE652.565v01-00

SL

Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja, da morajo države članice 
v skladu z direktivo o rasni enakosti7a 
določiti specializiran organ za 
spodbujanje enakega obravnavanja vseh 
oseb brez diskriminacije na podlagi rase 
ali narodnosti;
_________________
7a Člen 13 Direktive Sveta 2000/43/ES z 
dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, 
str. 22–26).

Or. en

Predlog spremembe 139
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj politike 
za pomoč ljudem, ki ostanejo ujeti v 
beračenju, tudi ljudem romskega porekla, 
ciljno usmerijo v običajna kakovostna 
delovna mesta ter jih namenijo zlasti 
mladim, da bi jim pomagali zaključiti 
šolanje;

Or. en

Predlog spremembe 140
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva države članice, naj z 
razvojem fonda socialnih stanovanj in 
spodbujanjem nediskriminatornega 
dostopa do socialnih stanovanj 
obravnavajo stanovanjsko vprašanje in 
vprašanje brezdomstva;

Or. en

Predlog spremembe 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. spodbuja države članice, naj 
podpirajo uspešne projekte, kot so 
mikroposojila za romske družine, da bi 
izboljšali njihove bivalne razmere;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja obetavne pristope pobud, 
ki dajejo absolutno prednost ureditvi 
bivališča, za preprečevanje brezdomstva in 
bivanje na segregiranih območjih ter boj 
proti njima in poziva države članice, naj 
razmislijo o odmiku od stopniščnega 
modela ponujanja storitev k storitvam s 
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poudarkom na pristopih, usmerjenih v 
nastanitev, pri čemer naj zagotavljanje 
nastanitve dopolnjujejo s spremljevalno 
podporo, ki bo združevala elemente 
zaposlovanja, izobraževanja, 
zdravstvenega varstva in razvoja 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja dodano vrednost EU, ki 
nastane z vzpostavitvijo tesne povezave 
med evropskim semestrom, evropskimi 
strukturnimi in investicijskimi skladi v 
programskem obdobju 2014–2020 in 
nacionalnimi strategijami za vključevanje 
Romov, ter poziva države članice, naj 
objavijo, kakšen delež njihovih 
nacionalnih proračunov je namenjen 
temu cilju;

črtano

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja dodano vrednost EU, ki 
nastane z vzpostavitvijo tesne povezave 
med evropskim semestrom, evropskimi 
strukturnimi in investicijskimi skladi v 
programskem obdobju 2014–2020 in 
nacionalnimi strategijami za vključevanje 

8. meni, da je dodana vrednost EU 
ogrožena kljub dejstvu, da obstaja tesna 
povezava med evropskim semestrom, 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi v programskem obdobju 2014–2020 
in nacionalnimi strategijami za 
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Romov, ter poziva države članice, naj 
objavijo, kakšen delež njihovih nacionalnih 
proračunov je namenjen temu cilju;

vključevanje Romov, saj evropski 
strukturni in investicijski skladi ne 
dosežejo najbolj prikrajšanih, zlasti 
Romov; poziva Komisijo, naj s svojimi 
politikami in programi aktivno navezuje 
stike z romskimi skupnostmi, ter poziva 
države članice, naj tako ravnajo in 
objavijo, kakšen delež njihovih nacionalnih 
proračunov je namenjen temu cilju;

Or. en

Predlog spremembe 145
Loucas Fourlas

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja dodano vrednost EU, ki 
nastane z vzpostavitvijo tesne povezave 
med evropskim semestrom, evropskimi 
strukturnimi in investicijskimi skladi v 
programskem obdobju 2014–2020 in 
nacionalnimi strategijami za vključevanje 
Romov, ter poziva države članice, naj 
objavijo, kakšen delež njihovih nacionalnih 
proračunov je namenjen temu cilju;

8. pozdravlja dodano vrednost EU, ki 
nastane z vzpostavitvijo tesne povezave 
med evropskim semestrom, evropskimi 
strukturnimi in investicijskimi skladi v 
programskem obdobju 2014–2020 in 
nacionalnimi strategijami za vključevanje 
Romov, ter poziva države članice, naj 
objavijo, kakšen delež njihovih nacionalnih 
proračunov je namenjen temu cilju, in 
objavijo tudi seznam financiranih 
projektov;

Or. en

Predlog spremembe 146
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja dodano vrednost EU, ki 
nastane z vzpostavitvijo tesne povezave 
med evropskim semestrom, evropskimi 

8. poziva Evropsko unijo in države 
članice, naj si še naprej prizadevajo za 
uskladitev evropskega semestra, 
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strukturnimi in investicijskimi skladi v 
programskem obdobju 2014–2020 in 
nacionalnimi strategijami za vključevanje 
Romov, ter poziva države članice, naj 
objavijo, kakšen delež njihovih nacionalnih 
proračunov je namenjen temu cilju;

Evropskega socialnega sklada plus in 
vseh skladov EU v programskem obdobju 
2014–2020 z nacionalnimi strategijami za 
vključevanje Romov in evropskim stebrom 
socialnih pravic, ter poziva države članice, 
naj objavijo, kakšen delež njihovih 
nacionalnih proračunov je namenjen temu 
cilju;

Or. en

Predlog spremembe 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da je v Evropski uniji 
vprašanje obravnavanja Romov pritegnilo 
politično pozornost šele po njihovi 
migraciji v zahodno Evropo in da se je ta 
migracijski tok okrepil po pristopu 
Bolgarije in Romunije; obžaluje, da ta 
migracija povzroča ulično brezdomstvo, 
agresivno beračenje in „izredno“ bivanje 
v taborih na obrobju mest;

Or. en

Predlog spremembe 148
Loucas Fourlas

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah7 in 
da so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev; poziva države 

9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah7 in 
da so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev; poziva države 
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članice in Komisijo, naj zagotovijo, da 
bodo te spremembe privedle do posebnih 
projektov v korist Romov na terenu8.

članice in Komisijo, naj zagotovijo, da 
bodo te spremembe privedle do posebnih 
projektov v korist Romov na terenu8, ne 
glede na kategorijo regije; poziva 
Komisijo, naj na rednih srečanjih z 
državami članicami spremlja izvajanje 
strategij in objavi poročila o porazdelitvi 
sredstev v ta namen.

_________________ _________________
7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Ponovni pregled okvira EU za 
Rome: ocena evropske razsežnosti za 
prihodnost po letu 2020), Open Society 
Institute, junij 2017, str. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Ponovni pregled okvira EU za 
Rome: ocena evropske razsežnosti za 
prihodnost po letu 2020), Open Society 
Institute, junij 2017, str. 17.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah7 in 

9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah7 in 
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da so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev; poziva države 
članice in Komisijo, naj zagotovijo, da 
bodo te spremembe privedle do posebnih 
projektov v korist Romov na terenu8.

da so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev; poziva države 
članice in Komisijo, naj zagotovijo, da 
bodo te spremembe privedle do posebnih 
projektov v korist Romov na terenu8, in 
proučijo razloge za nizke stopnje črpanja 
v nekaterih državah članicah, tudi v 
skladu s priporočili, ki jih je v posebnem 
poročilu št. 14/20167a državam članicam 
in Komisiji izdalo Računsko sodišče.

_________________ _________________
7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).
7a Posebno poročilo Evropskega 
računskega sodišča št. 14/2016: Pobude 
politik in finančna podpora EU za 
integracijo Romov: v zadnjem desetletju je 
bil dosežen velik napredek, toda potrebna 
so dodatna prizadevanja na terenu.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Ponovni pregled okvira EU za 
Rome: ocena evropske razsežnosti za 
prihodnost po letu 2020), Open Society 
Institute, junij 2017, str. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Ponovni pregled okvira EU za 
Rome: ocena evropske razsežnosti za 
prihodnost po letu 2020), Open Society 
Institute, junij 2017, str. 17.

Or. en

Predlog spremembe 150
Guido Reil, Mara Bizzotto



PE652.565v01-00 86/95 AM\1206434SL.docx

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah7 in 
da so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev; poziva države 
članice in Komisijo, naj zagotovijo, da 
bodo te spremembe privedle do posebnih 
projektov v korist Romov na terenu8.

9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah7 in 
da so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev.

_________________ _________________
7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting 
the EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Ponovni pregled okvira EU za 
Rome: ocena evropske razsežnosti za 
prihodnost po letu 2020), Open Society 
Institute, junij 2017, str. 17.

Or. en

Predlog spremembe 151
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah7 in 
da so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev; poziva države 
članice in Komisijo, naj zagotovijo, da 
bodo te spremembe privedle do posebnih 
projektov v korist Romov na terenu8.

9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah7 in 
da so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev; poziva države 
članice in Komisijo, naj izvajajo 
dolgoročne, obsežne in ambiciozne 
programe in politike z vidika ciljne 
skupine in večinske družbe8.

_________________ _________________
7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Ponovni pregled okvira EU za 
Rome: ocena evropske razsežnosti za 
prihodnost po letu 2020), Open Society 
Institute, junij 2017, str. 17.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Ponovni pregled okvira EU za 
Rome: ocena evropske razsežnosti za 
prihodnost po letu 2020), Open Society 
Institute, junij 2017, str. 17.

Or. en

Predlog spremembe 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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9. se zaveda, da je bila posebna 
prednostna naloga financiranja za Rome 
uvedena z uredbo o skupnih določbah in da 
so priporočila za posamezne države, 
povezana z vključevanjem Romov, postala 
pogoj za dodelitev sredstev; poziva države 
članice in Komisijo, naj zagotovijo, da 
bodo te spremembe privedle do posebnih 
projektov v korist Romov na terenu8.

(Ne zadeva slovenske različice.)

_________________ _________________
7 Priloga XI o predhodnih pogojih, del I: 
Tematski predhodni pogoji, prednostna 
naložba 9.2 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Assessing the 
European Dimension for the Post-2020 
Future (Ponovni pregled okvira EU za 
Rome: ocena evropske razsežnosti za 
prihodnost po letu 2020), Open Society 
Institute, junij 2017, str. 17.

Or. en

Predlog spremembe 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva države članice, naj razvijajo 
mentorske programe, terciarno 
izobraževanje in akademije za voditelje ter 
spodbujajo lokalno emancipacijo mladih 
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voditeljev kot akterjev integracije, poleg 
tega pa podprejo lokalne romske nevladne 
organizacije namesto proromskih 
mednarodnih nevladnih organizacij; 
poziva k oblikovanju uspešnega sistema 
spremljanja denarja EU; opominja, da 
niso potrebna samo jasna merila za 
odpravo segregacije in rešitve za 
geografsko segregacijo, temveč tudi 
opozarja, da mora v javnem izobraževanju 
najprej priti do sprememb; poleg tega 
vztraja, da je treba spremeniti državne 
učne načrte, da bo mogoče doseči višjo 
stopnjo solidarnosti; poudarja, da so 
strukturne spremembe nujne, na primer 
znižanje starosti za vpis v vrtec, in da je 
treba razviti sodobne vključujoče lokalne 
šole, da se prepreči segregacija učencev 
na osnovnošolski ravni, da bi te šole nato 
postale zgled za druge, pa so potrebna 
dodatna sredstva; poudarja, da je 
potrebna ustrezna infrastruktura, da bodo 
te institucije dosegljive za vse učence, tudi 
neromske; poudarja, da bi z uvedbo 
dualnega poklicnega usposabljanja in 
razvojem poklicne poti za romske učence 
podjetja dobila kakovostno delovno silo.

Or. en

Predlog spremembe 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, kako pomembne so 
metode za ocenjevanje nasprotnega 
učinka za zmanjšanje razlik med okviri 
politik in izvajanjem na terenu; poudarja, 
da je Evropsko računsko sodišče leta 2016 
ugotovilo, da je bilo spremljanje in 
ocenjevanje napredka nacionalnih 
strategij za vključevanje Romov 
pomemben izziv za vse obiskane države 
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članice1f; opozarja, da je kritična omejitev 
pri nekaterih ukrepih razkorak med 
ambicijami in zmogljivostmi strukture za 
doseganje rezultatov, saj ni načrtovanja, 
ki bi temeljijo na podatkih, proračunska 
sredstva so nezadostna, pojavljajo pa se 
tudi nove nepredvidene potrebe.
_________________
1f Posebno poročilo Računskega sodišča 
št. 14/2016: Pobude politik in finančna 
podpora EU za integracijo Romov: v 
zadnjem desetletju je bil dosežen velik 
napredek, toda potrebna so dodatna 
prizadevanja na terenu, str. 32, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SL.pdf.

Or. en

Predlog spremembe 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. obžaluje slabo povezavo med 
razpoložljivimi orodji financiranja in 
strateškimi načrti ter cilji, povezanimi s 
socialno-ekonomskim razvojem in 
vključevanjem Romov; poziva države 
članice, naj vzpostavijo učinkovite 
mehanizme spremljanja in nadzora, da bi 
zagotovile, da se bodo dodeljena sredstva 
ustrezno porabila in ne zapravila.

Or. en

Predlog spremembe 156
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva države članice, naj z 
izvajanjem priporočil Evropske komisije o 
standardih za organe za enakost okrepijo 
neodvisnost, sredstva, mandat in 
pooblastila svojih nacionalnih organov za 
enakost, da bi se zoperstavile 
diskriminaciji Romov, tudi institucionalni 
diskriminaciji.

Or. en

Predlog spremembe 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da je vključevanje še vedno 
pomembno, saj le ciljno usmerjeni ukrepi 
ne morejo biti dovolj učinkoviti, zato 
poudarja, da je treba dodatno okrepiti 
vključevanje vidikov integracije Romov v 
ukrepe EU in ukrepe nacionalnih politik.

Or. en

Predlog spremembe 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. se zaveda, da prenos ukrepov iz 
ene države v drugo ni mehanski proces; 
cilji, metode dela in orodja so morda 
prenosljivi, vendar je treba strategije in 
procese prilagoditi lokalnemu okolju, ti 
pogoji pa so lahko povezani z 
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institucionalno zmogljivostjo, podporo 
različnih akterjev ali lokalnimi 
razmerami; zato poziva države članice in 
Komisijo, naj pravilno uporabljajo metode 
za ocenjevanje nasprotnega učinka ter 
primerjajo in razložijo različne rezultate v 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo in države članice, 
naj ocenijo posledice pandemije 
COVID-19 za položaj romskih skupnosti 
in sprejmejo učinkovite ukrepe z uporabo 
skladov EU ter tako obravnavajo 
ugotovljene izzive, saj bi morala biti nova 
okvirna strategija prilagojena sedanjim 
razmeram, da bi preprečili naraščanje 
revščine in izključevanje skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 160
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poziva Evropsko unijo in države 
članice, naj okrepijo podatke in raziskave 
za boljše odkrivanje in razumevanje 
presečne diskriminacije; spodbuja 
Evropsko komisijo, naj z uporabo 
kombiniranega kazalnika tveganja 
revščine ali socialne izključenosti v 
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Eurostatu dokumentira večplastne vidike 
revščine in socialne izključenosti v 
romskih skupnostih.

Or. en

Predlog spremembe 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. obžaluje slabo povezavo med 
razpoložljivimi orodji financiranja in 
strateškimi načrti ter cilji, povezanimi s 
socialno-ekonomskim razvojem in 
vključevanjem Romov; opozarja, da imajo 
enkratni in kratkoročni ukrepi ter ukrepi, 
ki imajo le en cilj, malo možnosti za 
uspeh, zlasti kadar so potrebe večplastne 
in zahtevajo celostne ukrepe; poziva 
države članice, naj vzpostavijo 
učinkovitejše mehanizme spremljanja in 
nadzora, bolje upoštevajo posebna merila 
za Rome ter pobude usmerjajo izrecno, a 
ne izključno v Rome1g, da bi zagotovili, da 
se bodo dodeljena sredstva ustrezno 
porabila in ne zapravila; poudarja, da je 
spremljanje izredno pomembno za 
napovedovanje in blaženje tveganj, ki bi 
lahko ogrozila uspešno izvajanje ukrepov, 
ter bi še naprej podpiralo pobude politik, 
ki temeljijo na dokazih, ter učinkovitejše 
zastavljanje ciljev in dodeljevanje 
sredstev.
_________________
1g Posebno poročilo Računskega sodišča 
št. 14/2016: Pobude politik in finančna 
podpora EU za integracijo Romov: v 
zadnjem desetletju je bil dosežen velik 
napredek, toda potrebna so dodatna 
prizadevanja na terenu, str. 74, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SL.pdf.
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Or. en

Predlog spremembe 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9d. opozarja, da je Računsko sodišče 
leta 2016 ugotovilo, da so bili evropski 
strukturni in investicijski skladi med 
države članice dodeljeni glede na 
kazalnike, ki niso bili posebej pomembni 
za romsko prebivalstvo, kot je splošno 
prebivalstvo, stopnja brezposelnosti ali 
BDP, in izrazilo mnenje, da ti kazalniki 
niso najustreznejši način za odločanje o 
tem, koliko sredstev EU za vključevanje 
Romov bi bilo treba dodeliti posamezni 
državi članici1h.

_________________
1h Posebno poročilo Računskega sodišča 
št. 14/2016: Pobude politik in finančna 
podpora EU za integracijo Romov: v 
zadnjem desetletju je bil dosežen velik 
napredek, toda potrebna so dodatna 
prizadevanja na terenu, str. 42, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_SL.pdf. 
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9e. poudarja, da posledice izbruha 
koronavirusa čutijo predvsem najbolj 
prikrajšane osebe v EU, tudi romske 
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skupnosti; obžaluje, da so romske 
skupnosti zaradi pandemije koronavirusa 
še dodatne diskriminirane in 
marginalizirane; obžaluje, da bi se lahko 
zaradi izbruha koronavirusa zmanjšala 
sredstva v naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027, 
kar bi negativno vplivalo na organizacije 
civilne družbe, ki se zavzemajo za romske 
skupnosti, in posledično na doseganje 
romskih skupnosti.
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9f. spodbuja Komisijo, naj oblikuje 
inovativne in vplivno usmerjene pristope, 
ki bodo temeljili na podatkih, za 
neposredno uporabo v naslednji 
generaciji programov (program InvestEU 
za obdobje 2021–2027 in načrtovanje 
programov Evropskega socialnega sklada 
plus) in strategij (zlasti strategija EU za 
enakost in vključevanje Romov po 
obdobju 2021–2027).
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