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Amendamentul 1
Iva Zanicchi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă statele membre să garanteze 
că prezentele și viitoarele cadre legislative 
conțin dispoziții referitoare la prevenirea și 
rezolvarea formelor multiple de 
discriminare la care sunt supuse femeile 
rrome, astfel încât să se amelioreze statutul 
socio-economic al acestora și să li se 
asigure accesul la servicii medicale, 
servicii de îngrijire a copiilor și la o 
educație de calitate, acestea constituind 
condiții prealabile angajării;

1. îndeamnă statele membre să garanteze 
că prezentele și viitoarele cadre legislative 
conțin dispoziții referitoare la prevenirea și 
evitarea eventualelor forme de 
discriminare la care sunt supuse femeile 
rrome, astfel încât să se amelioreze statutul 
socio-economic al acestora și să li se 
asigure accesul la servicii medicale, 
servicii de îngrijire a copiilor și la o 
educație de calitate, acestea constituind 
condiții prealabile angajării în viitor;

Or. it

Amendamentul 2
Iva Zanicchi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să garanteze 
accesul egal al femeilor și fetelor rrome la 
o bună educație și să introducă stimulente 
(cum ar fi posibilități de dezvoltare 
profesională) pentru a atrage profesori 
buni în școlile situate în zone mai 
defavorizate din punct de vedere socio-
economic;

2. îndeamnă statele membre să garanteze 
accesul egal al femeilor și fetelor rrome la 
o bună educație;

Or. it
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Amendamentul 3
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. îndeamnă statele membre să garanteze 
accesul egal al femeilor și fetelor rrome la 
o bună educație și să introducă stimulente 
(cum ar fi posibilități de dezvoltare 
profesională) pentru a atrage profesori buni 
în școlile situate în zone mai defavorizate 
din punct de vedere socio-economic;

2. îndeamnă statele membre să garanteze 
accesul egal al femeilor și fetelor rrome la 
o bună educație și să introducă stimulente 
(cum ar fi posibilități de dezvoltare 
profesională) pentru a atrage profesori buni 
în școlile situate în zone mai defavorizate 
din punct de vedere socio-economic și în 
special în comunitățile cu pondere 
semnificativă a populației rrome din 
mediul rural;

Or. ro

Amendamentul 4
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să 
îmbunătățească accesul femeilor rrome la 
formarea profesională, ce trebuie ajustată 
nevoilor piețelor muncii locale, astfel 
încât să le fie asigurate femeilor rrome 
competențele solicitate de piața forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2 a. solicită consolidarea organizațiilor 
femeilor rrome, astfel încât acestea să 
contribuie la rezolvarea problemelor 
existente la nivel local, național și 
european și la promovarea dialogului 
social și cultural;

Or. fr

Amendamentul 6
Iva Zanicchi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să aibă în vedere 
măsuri care promovează planingul 
familial, aranjamente alternative pentru 
căsătoriile la o vârstă fragedă și educația 
sexuală, astfel încât să li se respecte 
libertatea femeilor și fetelor de etnie 
rromă;

3. invită statele membre să promoveze și să 
îmbunătățească educația sexuală în cadrul 
comunității rrome, astfel încât copiii și 
fetele de etnie rromă să dobândească o 
mai bună percepție de sine;

Or. it

Amendamentul 7
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să aibă în vedere 
măsuri care promovează planingul familial,
aranjamente alternative pentru căsătoriile 
la o vârstă fragedă și educația sexuală, 
astfel încât să li se respecte libertatea 
femeilor și fetelor de etnie rromă;

3. invită statele membre să stabilească o 
vârstă legală și adecvată pentru căsătorie 
și să aibă în vedere măsuri care 
promovează planingul familial și educația, 
astfel încât să li se respecte libertatea 
femeilor și fetelor de etnie rromă;
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Or. pl

Amendamentul 8
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să aibă în vedere 
măsuri care promovează planingul familial, 
aranjamente alternative pentru căsătoriile 
la o vârstă fragedă și educația sexuală, 
astfel încât să li se respecte libertatea
femeilor și fetelor de etnie rromă;

3. invită statele membre să aibă în vedere 
măsuri care promovează planingul familial, 
aranjamente alternative pentru căsătoriile 
la o vârstă fragedă și educația sexuală, 
astfel încât să li se respecte pe deplin 
demnitatea umană și să li se 
îmbunătățească statutul social și familial 
femeilor și fetelor de etnie rromă ;

Or. en

Amendamentul 9
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să încerce să 
găsească soluții pentru rata de șomaj 
extrem de ridicată a femeilor rrome și să 
acorde atenție mai ales obstacolelor majore 
ridicate de discriminarea directă în cadrul 
procesului recrutării;

4. îndeamnă statele membre să încerce să 
găsească soluții pentru rata de șomaj 
extrem de ridicată a femeilor rrome și să 
acorde atenție mai ales eliminării 
obstacolelor majore ridicate de 
discriminarea directă în cadrul procesului 
recrutării;

Or. ro
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Amendamentul 10
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția în mod special asupra 
faptului că încurajarea mobilității forței 
de muncă necalificate și fără pregătire 
profesională poate avea drept consecință 
o discriminare accentuată împotriva 
femeilor rrome, care sunt deja supuse 
unor multiple discriminări, și ar putea sta 
în calea progresului acestora pe piața 
muncii; 

Or. en

Amendamentul 11
Iva Zanicchi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită guvernelor statelor membre să 
îmbunătățească independența economică a 
femeilor rrome promovând proceduri facile 
de înființare de IMM-uri care au ca obiect 
activități independente, un acces mai bun 
la microcredite și stimulând economia 
bazată pe servicii la nivelul propriilor 
comunități (de exemplu magazine, 
restaurante, ateliere de reparații) pentru a 
lărgi aria de cunoștințe și de expertiză a 
femeilor rrome;

5. solicită guvernelor statelor membre să 
îmbunătățească independența economică a 
femeilor rrome promovând proceduri facile 
de înființare de IMM-uri, în vederea 
stimulării spiritului întreprinzător în 
rândul femeilor;

Or. it
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Amendamentul 12
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită guvernelor statelor membre să 
îmbunătățească independența economică a 
femeilor rrome promovând proceduri facile 
de înființare de IMM-uri care au ca obiect 
activități independente, un acces mai bun la 
microcredite și stimulând economia bazată 
pe servicii la nivelul propriilor comunități 
(de exemplu magazine, restaurante, ateliere 
de reparații) pentru a lărgi aria de 
cunoștințe și de expertiză a femeilor rrome;

5. solicită guvernelor statelor membre să 
îmbunătățească independența economică a 
femeilor rrome promovând proceduri facile 
de înființare de IMM-uri care au ca obiect 
activități independente, un acces mai bun la 
microcredite și stimulând economia bazată 
pe servicii la nivelul propriilor comunități 
(de exemplu magazine, restaurante, ateliere 
de reparații și meșteșuguri tradiționale) 
pentru a lărgi aria de cunoștințe și de 
expertiză a femeilor rrome;

Or. ro

Amendamentul 13
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită guvernele statelor membre să 
conceapă un sistem de stimulare (fiscală 
sau de alt tip) pentru întreprinderile care 
angajează femei rrome.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 14
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor membre să 
implice organizațiile rrome, și în special 
pe acelea în cadrul cărora activează femei 
rrome, în procesele de luare a deciziilor și 
să implice comunitățile în ansamblul lor 
în implementarea unor politici specifice;

Or. en

Amendamentul 15
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

7b. subliniază faptul că ameliorarea 
serviciilor de locuințe și de sănătate ar 
putea îmbunătăți atât accesul femeilor 
rrome pe piața muncii, cât și șansele ca 
acestea să își păstreze locul de muncă mai 
mult timp.

Or. en
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