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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' r-rapport ta' progress 2012 tal-Kummissjoni1 u l-proposta għal rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar miżuri effettivi għall-integrazzjoni tar-Rom fl-Istati 
Membri2 b'attenzjoni speċjali għall-aċċess għall-impjiegi, l-akkomodazzjoni, l-
edukazzjoni u l-kura tas-saħħa, fejn l-Istati Membri jiġu mistiedna jintroduċu azzjonijiet 
pożittivi u jintegraw strateġiji għall-integrazzjoni tar-Rom fil-ġlieda tagħhom kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali;

2. Jistieden lill-Istati Membri li jkunu rċevew, barra minn hekk, rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż taħt is-Semestru Ewropew dwar kwistjonijiet b'rabta mar-Rom biex 
jimplimentawhom fil-pront u jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni, inkluż fuq il-post tax-
xogħol, jinvolvu lis-soċjetà ċivili – inklużi l-organizzazzjonijiet Rom – fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet, u jallokaw fondi mhux biss tal-UE iżda wkoll nazzjonali u oħrajn għat-
twettiq tal-impenji tal-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom (NRIS);

3. Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tagħha 
aktar mill-qrib u tuża l-istrumenti kollha tagħha biex tiżgura li l-Istati Membri jtejbu l-
leġiżlazzjoni tagħhom u jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni u s-segregazzjoni;

4. Jenfasizza li n-nuqqas ta' opportunitajiet ta' impjieg u r-rati ta' impjieg baxxi fost in-nisa 
Rom, l-aktar minħabba n-nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol u taħriġ, prattiki 
diskriminatorji, nuqqas ta' aċċess għall-edukazzjoni, u l-livell baxx tagħhom ta' 
edukazzjoni u taħriġ hija kwistjoni prinċipali; jenfasizza, għaldaqstant, li l-indirizzar aħjar 
tal-opportunitajiet tax-xogħol u r-rati ta' impjieg ogħla, kif ukoll il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni kemm fl-iskola kif ukoll fis-suq tax-xogħol huma fost l-għodod l-aktar 
importanti biex tinkiseb rata ta' impjieg ogħla, titnaqqas id-dipendenza fuq l-assistenza 
soċjali u jitnaqqas ir-riskju tal-faqar, u b'hekk tissaħħaħ l-awtonomija finanzjarja u titjieb 
l-inklużjoni soċjali tan-nisa Rom b'mod sinifikanti;

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jindirizzaw l-ugwaljanza bejn is-sessi 
b'mod konsistenti fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija UE2020 u l-programmi nazzjonali ta' 
riforma, u jagħtu prijorità għolja lill-indirizzar tal-ostakli għall-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja u tevalwa l-punt sa fejn l-istrateġiji nazzjonali għall-
integrazzjoni tar-Rom iqisu l-perspettiva tas-sessi u s-sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni 
multipla u intersezzjonali ffaċċjati min-nisa Rom fl-erba' oqsma ta' prijorità stabbiliti 
(impjiegi, saħħa, akkomodazzjoni u edukazzjoni) u, b'mod speċifiku, dawk dwar il-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni u l-azzjonijiet ta' ħarsien tad-drittijiet fundamentali;

                                               
1 COM(2012) 226 finali.
2 COM(2013) 460 finali.
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7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri janalizzaw u jeliminaw l-ostakli għall-
parteċipazzjoni tan-nisa Rom fis-suq tax-xogħol, u aktar minn hekk, jagħmlu enfasi xierqa 
fuq ir-rwol tan-nisa fil-motivazzjoni tat-tfal tagħhom u tal-membri tal-komunità tagħhom 
għall-edukazzjoni u aktar tard għall-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jeżaminaw l-ostakli għall-impjieg indipendenti ffaċjati min-nisa 
Rom, bl-għan li joħolqu programmi biex jippermettu reġistrazzjoni aċċessibbli, mgħaġġla 
u mhux għalja għall-intraprendituri nisa Rom u biex jagħmlu krediti – inklużi mikrokrediti 
– akkumpanjati minn programmi ta' gwida u taħriġ, aċċessibbli għalihom;

9. Jistieden lill-Istati Membri joħolqu sistemi ta' self immirati lejn negozji żgħar li għadhom 
jibdew u l-intraprenditorija, fejn nisa Rom ikunu l-benefiċjarji ppreferuti;

10. Itenni l-fatt li n-nuqqasijiet fl-edukazzjoni tar-Rom għandhom dimensjoni tas-sessi 
importanti fejn skont id-data, ir-rata tal-litteriżmu tan-nisa Rom hija bejn wieħed u ieħor 
68%, b'paragun ma' 81% għall-irġiel Rom, u fejn ir-rata tar-reġistrazzjoni fl-iskola 
primarja għall-bniet Rom hija biss ta' 64%; nuqqas li jista' jkun innutat ukoll fir-rigward 
tar-rati ta' reġistrazzjoni għall-kwalifiki vokazzjonali; josserva, ċertament, li f’dawn l-
istatistiċi hemm differenzi kbar bejn l-Istati Membri;

11. Jenfasizza li aċċess limitat għall-edukazzjoni jżid ir-riskju ta' żwieġ u tqala kmieni, li 
jwassal għat-tluq kmieni mill-iskola, u li għandu wkoll il-konsegwenza li jillimita l-
opportunitajiet ta' impjieg fil-ħajja adulta li, flimkien ma' fatturi oħra, jikkawża riskju 
ogħla ta' faqar; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-atturi rilevanti kollha jwaqqfu dan iċ-ċirku 
vizzjuż; 

12. Għandu l-opinjoni li ż-żieda tal-edukazzjoni sesswali fost l-istudenti Rom jista' jkollha 
impatt pożittiv fit-tnaqqis tat-tluq mill-iskola, li ħafna drabi huwa konsegwenza ta' tqala u 
żwieġ kmieni;

13. Jistieden lill-Istati Membri jfasslu u jniedu programmi ta' ppjanar tal-familja 
(sensibilizzazzjoni, aċċessibilità finanzjarja) biex itejbu s-saħħa materna tan-nisa Rom; 
jistieden ukoll lill-Istati Membri jnaqqsu l-mortalità tat-trabi, il-mortalità materna, u l-ħlas 
kmieni permezz ta' kopertura u monitoraġġ kmieni tan-nisa tqal u konsultazzjonijiet dwar 
il-maternità;

14. Jistieden lill-Istati Membri, fl-implimentazzjoni tal-NRIS tagħhom u lill-Kummissjoni, fl-
eżerċitar tal-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni ta' dawn l-istrateġiji, biex isaħħu l-prijorità 
tal-miżuri għall-edukazzjoni tal-bniet, il-ġlieda kontra t-tluq kmieni mill-iskola u l-
assenteiżmu;

15. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta wkoll perspettiva sensittiva lejn is-sessi fil-
provvediment ta' servizzi tas-saħħa biex tiżgura aċċess għalihom mill-bniet u n-nisa minn 
komunitajiet Rom marġinalizzati;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw programmi sistematiċi ta' 
taħriġ dwar is-sensittività tas-sessi u l-ispeċifiċitajiet kulturali għas-servizzi soċjali u l-
fornituri tal-kura tas-saħħa;
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17. Jenfasizza li l-edukazzjoni tal-bniet Rom għandha impatt kumpless fit-titjib tal-ħajja tan-
nies Rom, hekk kif hija, fost affarijiet oħra, kundizzjoni kruċjali għaż-żieda fl-impjieg tan-
nisa Rom, li tiffaċilita l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol u tipprovdi xi sigurtà tad-
dħul u hija essenzjali biex il-faqar u l-esklużjoni soċjali jiġu megħluba; josserva, barra 
minn hekk, li ż-żieda tal-għarfien tal-għalliema tal-kultura Rom tgħin tnaqqas l-
esklużjoni; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri jiġġieldu kontra s-segregazzjoni biex 
jiżguraw edukazzjoni aktar inklużiva u aċċessibbli u metodi tat-tagħlim sensittivi lejn il-
kultura, l-involviment tal-assistenti tal-iskola bi sfond Rom, kif ukoll tal-ġenituri, li jagħtu 
prijorità lit-titjib tal-ħiliet għall-impjiegi skont id-domanda tas-suq tax-xogħol;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat aċċess ugwali għas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
mingħajr diskriminazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jippromwovu programmi ta' taħriġ 
għall-għalliema bl-għan li tiżdied l-edukazzjoni tat-tfal Rom, b'mod partikolari tal-bniet; 
jenfasizza wkoll f'dan il-kuntest, l-importanza partikolari tal-gruppi ta' riferiment soċjali 
tal-bniet, il-ġenituri, il-qraba jew il-ħbieb, li għandhom rwol ewlieni fl-edukazzjoni u l-
orjentazzjoni lejn ix-xogħol; jistieden ukoll lill-Istati Membri jippromwovu l-edukazzjoni 
tal-bniet fil-proċess kollu anke permezz ta' appoġġ għall-individwi li għandhom l-aktar 
influwenza fuq iż-żgħażagħ; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja edukazzjoni integrata, sensittiva lejn is-sessi u lejn 
il-kultura, li tagħmel l-edukazzjoni aktar attraenti għall-komunitajiet Rom marġinalizzati;

20. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu l-inklużjoni ta' azzjonijiet pożittivi fl-istrateġiji 
tar-riżorsi umani, bħal korsijiet ta' taħriġ, klassijiet tal-litteriżmu u apprendistati għan-nisa 
Rom, bħala mod ta' promozzjoni tal-impjegabilità tagħhom kemm fis-servizzi pubbliċi kif 
ukoll fis-settur privat;

21. Jenfasizza li ż-żgħażagħ Rom huma partikolarment vulnerabbli għall-qgħad u għandhom 
ir-riskju li jibqgħu esklużi fit-tul mis-soċjetà ġenerali, jiġifieri li huma jkunu 
sussegwentament esposti għal riskju akbar ta’ faqar; jenfasizza, għaldaqstant, l-importanza 
tal-promozzjoni tal-attendenza regolari fl-iskola u l-kompletar tal-edukazzjoni primarja 
u/jew sekondarja, kif ukoll it-taħriġ vokazzjonali fi stadju aktar tard, li jista', flimkien ma' 
politiki antidiskriminatorji stretti u l-ħolqien tal-impjiegi, iżid b'mod drammatiku l-
impjieg fost iż-żgħażagħ Rom u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-sistemi ta' sigurtà soċjali 
tal-Istati Membri; jistieden ukoll lill-Istati Membri biex jipprovdu boroż ta' studju b'mira u 
mentoring lill-istudenti Rom fil-livell sekondarju u terz, sabiex numru dejjem ikbar ta' 
studenti Rom, b'mod partikolari l-bniet Rom, jistgħu jakkwistaw livell adegwat ta' 
edukazzjoni;

22. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni u l-passi meħtieġa biex iżidu l-
parteċipazzjoni tan-nies Rom fit-taħriġ vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja, sabiex 
jiżdiedu l-possibbiltajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol u jitnaqqas il-faqar;

23. Jitlob għall-appoġġ u l-promozzjoni tad-dħul tal-popolazzjoni Rom fis-suq tax-xogħol; 
josserva li, sabiex ikunu ddifferenzjati s-servizzi u l-miżuri tax-xogħol ta' 
amministrazzjoni u sabiex ikunu żviluppati l-proċessi ta' gwida, jinħtieġu persunal ta' 
appoġġ u maniġers tal-każijiet b'esperjenza mar-Rom;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu mentoring edukattiv speċifiku u 
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sistema ta' appoġġ permezz ta' edukazzjoni bbażata fuq il-komunità u servizzi soċjali minn 
età żgħira tat-tfal sal-università għaż-żgħażagħ Rom, b'attenzjoni partikolari għall-
kwistjonijiet dwar is-sessi;

25. Għandu l-fehma li l-aġġustament tas-sistemi tas-sigurtà soċjali huwa neċessarju biex tiġi 
promossa ħajja diċenti għal kulħadd, filwaqt li jistimula l-parteċipazzjoni attiva fis-suq 
tax-xogħol, itejjeb l-prospetti tal-impjiegi fis-suq tax-xogħol primarju u jiġġieled kontra d-
diskriminazzjoni; jitlob li l-integrazzjoni tal-popolazzjoni Rom titrawwem u li s-servizzi 
soċjali u tas-saħħa jsiru aktar inklussivi u mmirati b'mod aktar effettiv;

26. Jinnota li t-titjib għall-aċċess għas-servizzi tas-saħħa u l-isforzi dejjem ikbar biex ikun 
provdut aċċess ugwali għall-kwalità tal-faċilitajiet għall-kura tat-tfal għar-rikonċiljazzjoni 
tal-familja u l-ħajja tax-xogħol u għall-kwalità tal-edukazzjoni bikrija tat-tfal, is-servizzi 
tal-iżvilupp tat-tfal u l-edukazzjoni bbażata fuq is-sħubija tal-ġenituri, b'mod partikolari 
f'żoni rurali, jkollu impatt pożittiv fuq l-integrazzjoni tar-Rom u l-inklużjoni professjonali 
tan-nisa Rom; jenfasizza f'dan il-kuntest, ir-responsabbiltà tal-Istati Membri biex jinvestu 
f'aktar persunal u l-kwalità tal-faċilitajiet għall-kura tat-tfal sabiex jinkisbu l-miri ta' 
Barċellona għall-faċilitajiet għall-kura tat-tfal;

27. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu sħiħ mill-opportunitajiet offruti mill-Fondi 
Strutturali, b'mod partikolari l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) sabiex titjieb kemm l-
edukazzjoni kif ukoll is-sitwazzjoni ta' impjieg tar-Rom, biex ikollhom ċans reali ta' 
inklużjoni soċjali u jiskapulaw ir-rati għolja persistenti tal-faqar; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri biex jissorveljaw il-progress fuq bażi regolari, b'mod partikolari fir-rigward tal-
edukazzjoni u t-taħriġ taż-żgħażagħ Rom, speċjalment in-nisa; 

28. Jitlob biex jiġi żgurat trattament ugwali fid-djar u li titnaqqas l-insigurtà;

29. Jenfasizza li l-prevenzjoni tal-marġinalizzazzjoni għandha tibda mit-tfulija; iqis li huwa 
essenzjali li jiġi adottat approċċ immirat lejn ġenerazzjonijiet differenti ta' nisa sabiex 
titwaqqaf it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-faqar;

30. Jistieden lill-Istati Membri biex jeliminaw is-segregazzjoni spazjali, l-evizzjonijiet sfurzati 
u l-kundizzjoni ta’ persuni mingħajr dar iffaċċjati min-nisa u l-irġiel Rom, u jwaqqfu 
politiki tal-akkomodazzjoni effettivi u trasparenti.

31. Jitlob li jiġi promoss l-iżvilupp tal-lingwa u tal-kultura Rom, li jiġu żviluppati l-istrutturi 
amministrattivi kkonċernati mal-affarijiet tar-Rom, li l-politika Rom u l-implimentazzjoni 
tagħha jiġu msaħħa u li tiżdied il-parteċipazzjoni fil-koperazzjoni internazzjonali dwar 
kwistjonijiet tar-Rom;

32. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jindirizzaw il-kwistjoni ta' vjolenza kontra n-nisa, il-vjolenza 
domestika u l-isfruttament sesswali fil-forom kollha tiegħu u biex jiġġieldu kontra t-
traffikar tal-bnedmin, li jaffettwa lil numru kbir ta' nisa Rom u li ħafna drabi jkunu riżultat 
tat-tifqir u l-esklużjoni soċjali ta' nisa Rom minħabba l-qgħad u n-nuqqas ta' edukazzjoni 
tagħhom.

33. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill li jgħidu li 'Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali għall-interessi u d-diffikultajiet tan-nisa u l-bniet Rom' u biex 



AD\1003876MT.doc 7/8 PE514.570v02-00

MT

titlob li tiġi applikata perspettiva tas-sessi fil-politiki u l-azzjonijiet kollha ta' inklużjoni 
tar-Rom;

34. Jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta approċċ sistematiku lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-parteċipazzjoni attiva tan-nisa Rom bħala aġenti ta' bidla li bħalissa huwa nieqes mill-
NRIS.

35. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkludu bħala għan orizzontali l-bini 
tal-kapaċità u t-tisħiħ tan-nisa Rom fl-oqsma ta’ prijorità kollha tal-Istrateġija tal-UE dwar 
l-Inklużjoni tar-Rom;

36. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkorporaw involviment aktar 
b'saħħtu u aktar effettiv tan-nisa Rom fl-implimentazzjoni tal-NRIS;

37. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-pajjiżi ta' adeżjoni mal-UE jiżguraw li l-istrateġiji 
nazzjonali jħeġġu t-tisħiħ, il-bini tal-kapaċità u programmi ta' tmexxija għan-nisa u l-bniet 
Rom, li għandhom rwol partikolari fil-proċess tal-bini tal-komunità;

38. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiġbru, janalizzaw u jippubblikaw data 
statistika affidabbli diżaggregata skont is-sessi sabiex ikunu jistgħu jevalwaw u jaġġornaw 
kif xieraq l-istrateġiji kif ukoll ikejlu l-impatti tal-proġetti u l-interventi tal-istrateġiji fir-
rigward tan-nisa Rom.
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