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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi ‘Deċennju ta’ inklużjoni tar-Roma’ kien varat fl-2005 biex jiġġieled kontra d-
diskriminazzjoni u jtejjeb is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tar-Roma, u billi l-firmatarji 
tad-Dikjarazzjoni tad-Deċennju – il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Ungerija, il-Montenegro, ir-
Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja u Dik li kienet ir-Repubblika 
Jugoslava tal-Maċedonja – impenjaw ruħhom li jaħdmu biex jeqirdu għalkollox id-
diskriminazzjoni u biex jagħlqu l-lakuni inaċċettabbli li hemm bejn ir-Roma u l-bqija tas-
soċjetà,

B. billi għadhom jeżistu disparitajiet ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni differenti tal-Unjoni 
Ewropea u billi proporzjon sinifikanti tal-komunità tar-Roma jgħix f’reġjuni li huma fost 
l-inqas avvanzati ekonomikament u soċjalment fl-Unjoni,

1. Ifakkar li l-Kummissjoni għandha responsabilità speċjali li tippromwovi Strateġija tal-UE 
dwar l-inklużjoni tar-Roma, imma li din l-istrateġija trid tiġi implimentata fil-livell lokali;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmobilizzaw l-istrateġiji u l-istrumenti 
eżistenti tal-UE bil-ħsieb li tiġi żgurata l-inklużjoni soċjoekonomika tar-Roma, jippjanaw 
u jimplimentaw il-politiki rilevanti kollha billi jikkunsidraw, fejn xieraq, il-Prinċipji 
Bażiċi Komuni dwar l-inklużjoni tar-Roma;

3. Jikkunsidra li kollaborazzjoni aktar b’saħħitha bejn il-mexxejja tar-Roma, l-awtoritajiet 
lokali u l-organi tal-UE hija kruċjali biex jiġu determinati l-isfidi u s-soluzzjonijiet 
ewlenin li kemm l-UE kif ukoll l-Istati Membri tagħha qed jiffaċċjaw fir-rigward tal-
inklużjoni soċjoekonomika għall-popolazzjoni tar-Roma;

4. Jitlob – fl-interess li jiġi żgurat li fondi b'oġġettivi ddikjarati u speċifikati b'mod preċiż 
effettivament jilħqu lir-Roma li jinsabu fil-bżonn u jġibu avvanzi dewwiema fil-ħajja 
tagħhom – għal impenn ġenwin min-naħa tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri għal aktar 
programmi sostenibbli, flessibbli u kumplessi li jkunu orjentati lejn miri partikolari u lejn 
l-iżvilupp u li jkunu jkopru żmien itwal u jkollhom relevanza territorjali akbar, filwaqt li 
jiffukaw fuq il-mikroreġjuni l-aktar żvantaġġjati fil-kuntest ġeografiku, soċjoekonomiku u 
kulturali tagħhom, filwaqt ukoll li jindirizzaw il-problema tal-faqar suburban u rurali u tal-
kwartieri segregati tar-Roma, u jagħmlu enfasi speċjali fuq it-titjib tal-akkomodazzjoni 
inferjuri (li tkun nieqsa, pereżempju, mill-ilma tax-xorb, it-tisħin, l-elettriċità u l-
kundizzjonijiet tajba għall-iġjene) u fuq il-forniment ta’ għajnuna ulterjuri lill-familji biex 
tiġi sostnuta s-sitwazzjoni mtejba tal-akkomodazzjoni tagħhom; jistieden ukoll lill-
Kummissjoni timmonitorja l-eżiti tal-proġetti wara li l-finanzjament tagħhom ikun ġie 
eżawrit;

5. Jistieden lill-Istati Membri jinvolvu ruħhom biex jipprovdu data rigward is-sitwazzjoni 
soċjoekonomika tar-Roma (prinċipalment rigward l-edukazzjoni, is-saħħa, l-
akkomodazzjoni u l-impjiegi tagħhom) u jistieden lill-organizzazzjonijiet internazzjonali 
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(eż. l-ILO u l-OECD) jelaboraw fuq dawn il-kwistjonijiet bħala parti mis-stħarriġiet 
ġenerali tagħhom, u jgħinu biex jiġu stabbiliti miri speċifiċi rigward, pereżempju, il-
persentaġġ mill-komunità tar-Roma li jkomplu l-edukazzjoni sekondarja u terzjarja, li 
jkunu impjegati fl-amministrazzjoni pubblika u li jkunu rappreżentati f’setturi differenti 
tal-ħajja soċjali u politika, u jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tgħin biex tiġi stabbilita 
strateġija ċara u vijabbli tal-UE rigward l-inklużjoni tar-Roma bil-għajnuna ta’ din id-data;

6. Hu tal-fehma li r-rati ta’ assorbiment attwali tal-fondi tal-UE huma baxxi wisq; jistieden 
għalhekk lill-Kummissjoni tanalizza r-raġunijiet għal dan il-fenomenu u telabora approċċ 
aktar effiċjenti lejn il-monitoraġġ tal-assorbiment tal-fondi tal-UE, b’mod partikolari 
dawk il-fondi li huma maħsuba speċifikament għall-gruppi emarġinati; fuq kollox, jitlob 
b’mod urġenti li tinġabar id-data - bil-kunsiderazzjoni dovuta għad-direttivi tal-
protezzjoni tad-data – dwar l-effikaċja tal-fondi tal-UE, bil-għan li jiġu żviluppati politiki 
bbażati fuq l-evidenza;

7. Iqis li hemm ukoll il-ħtieġa ta’ regolamenti ġodda dwar l-allokazzjoni tal-Fondi Strutturali 
sabiex jistabbilixxu kondizzjonalità rigward l-eliminazzjoni tas-segregazzjoni u l-
assigurazzjoni ta’ aċċess ugwali tar-Roma għas-servizzi pubbliċi; hu tal-fehma li pjanijiet 
dwar opportunitajiet indaqs u pjanijiet kontra s-segregazzjoni għandhom jiġu mħejjija 
wkoll fil-livell lokali, ibbażati fuq indikaturi miżurabbli u fuq azzjonijiet konkreti;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi strumenti xierqa biex jiggwidaw lill-Istati Membri 
ħalli jiżguraw il-kumplementarjetà bejn il-FSE, il-FEŻR, u l-Fonda Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) u jistieden lill-Istati Membri jutilizzaw programmi oħra, 
bħalma hu l-programm PROGRESS, il-programm tat-Tagħlim tul il-Ħajja Kollha, il-
programm tal-Kultura (2007-2013) u l-programm tas-Saħħa (2008-2013) fl-interessi tal-
inklużjoni tar-Roma;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tibdel il-qafas regolatorju tat-transfinanzjament, tnaqqas il-
piżijiet burokratiċi, tissemplifika u taċċellera l-proċeduri għall-fondi tal-UE, u tirrikjedi 
wkoll lill-Istati Membri jintroduċu proċeduri sempliċi u normattivi ta’ finanzjament u 
jutilizzaw l-Għotjiet Globali;

10. Jistieden lill-Istati Membri jikkonferixxu lill-organi tat-teħid tad-deċiżjonijiet is-setgħat 
meħtieġa biex jiżguraw finanzjament tal-UE kumpless u orjentat lejn l-iżvilupp li jsostni 
inizjattivi lokali tajba u jwieġeb għad-diversi bżonnijiet lokali tal-poplu Roma; jenfasizza 
l-importanza li jiġu identifikati u skambjati prattiki tajba fir-rigward tal-integrazzjoni tar-
Roma u li tiżdied il-viżibilità tal-istejjer ta’ suċċess; jitlob ukoll li tiġi żviluppata l-
kapaċità istituzzjonali biex tipprovdi l-għajnuna meħtieġa (għajnuna amministrattiva u ta’ 
mmaniġġjar ta’ proġetti) fil-livell lokali;

11. Jistieden lill-Kummissjoni toffri l-appoġġ tekniku meħtieġ biex jittejbu l-kapaċitajiet 
amministrattivi tal-organi involuti fl-amministrazzjoni tal-Fondi Strutturali, u jistieden lill-
Istati Membri jipprovdu parir u għajnuna amministrattiva, eż. billi jorganizzaw taħriġ u 
billi jgħinu fl-applikazzjoni tal-għajnuna u fl-ispjegazzjonijiet, biex jagħmluha aktar faċli 
għar-Roma li jottjenu tagħrif rigward programmi Ewropej u nazzjonali ta' finanzjament 
b'appoġġ għall-intraprenditorija u l-impjiegi u li jressqu l-applikazzjonijiet relevanti;

12. Jitlob b’mod urgenti għall-iżvilupp – bil-għajnuna tal-aħjar prattiki – ta’ punti ta’ 
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riferiment, indikaturi, monitoraġġ indipendenti u mekkaniżmi ta’ valutazzjoni tal-impatt 
sabiex jappoġġaw u jevalwaw l-effiċjenza u r-riżultati tanġibbli tal-programmi aktar milli 
sempliċement jiġi vverifikat li l-proġetti li qed jirċievu l-fondi qegħdin ta’ bilħaqq 
jissodisfaw il-formalitajiet proċedurali, u jitlob għal monitoraġġ effikaċi tal-użu tal-fondi 
ħalli r-riżorsi finanzjarji ġenwinament jispiċċaw itejbu l-kundizzjonijiet tal-ħajja, il-kura 
tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-impjiegi tar-Roma;

13. Jikkunsidra li l-kooperazzjoni strutturata tal-Istati Membri fil-Metodi Miftuħa ta’ 
Koordinazzjoni eżistenti fl-oqsma tal-impjiegi u l-inklużjoni soċjali hija ta’ importanza 
vitali biex l-inklużjoni sħiħa tar-Roma timxi ’l quddiem u jitlob lill-Kummissjoni 
torganizza skambji ta’ prattiki tajba u ta’ esperjenzi bejn l-Istati Membri u l-partijiet 
kollha li għandhom x’jaqsmu mal-kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-Roma; 

14. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-opportunitajiet ekonomiċi tar-Roma inkluża l-
promozzjoni tal-faċilità tal-mikrokreditu fost l-intraprendituri; jistieden lill-Istati Membri 
jibnu fuq l-esperjenza ta’ proġetti li kienu suċċess, pereżempju fejn impriżi mhux 
iddikjarati ġew mibdula f’attivitajiet ekonomiċi legali bil-għajnuna ta’ esperti; 

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jfasslu politiki ċari għall-inklużjoni tar-
Roma fis-suq tax-xogħol, u jinvintaw u jadottaw miżuri biex jiġu miġġielda l-effetti 
negattivi li ġġib magħha d-dipendenza mis-sistema tas-sigurtà soċjali fit-tul;

16. Jagħraf il-fatt li l-biċċa l-kbira tar-Roma huma impjegati f’xogħlijiet mhux iddikjarati, u, 
minħabba l-ħtieġa li tiġi żgurata s-sostenibilità tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, jistieden lill-
Istati Membri, f’kooperazzjoni mas-sħab soċjali, jikkumbattu b’mod effikaċi dan il-
fenomenu; 

17. Jistieden lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom biex jinvolvu atturi pubbliċi bħalma huma 
l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) u l-mikrokumpaniji fl-implimentazzjoni tal-
miżuri ta’ inklużjoni għall-popolazzjoni Roma fir-rigward tal-impjegabilità;

18. Jenfasizza r-rwol importanti li jistgħu jwettqu l-SMEs u l-mikrokumpaniji fl-integrazzjoni 
tar-Roma u jesprimi ruħu favur li jsiru miżuri biex jiġu ppremjati dawk li jikkontribwixxu 
biex jinkiseb dan il-għan;

19. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu miri konkreti u speċifiċi, u għanijiet iddettaljati u 
miżurabbli, fuq l-inklużjoni soċjali tar-Roma meta jkunu qed jittrasponu l-objettivi ta' 
Ewropa 2020 dwar il-faqar u l-inklużjoni soċjali għal ġo programmi nazzjonali, u jitlob 
b'mod urġenti għal miżuri sabiex l-ilħuq tal-għanijiet b’miri speċifikati jiġi infurzat;

20. Jenfasizza li programmi kumplessi u programmi adattati għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-
komunitajiet tar-Roma li jgħixu f’ċirkostanzi differenti huma kruċjali, u li f’dan il-kumtest 
hemm il-ħtieġa li r-Roma jingħataw aċċess għal servizzi personalizzati fuq il-post;

21. Ifakkar li l-appoġġ ta’ dħul adegwat, is-swieq tax-xogħol inklussivi u l-aċċess għal 
servizzi ta’ kwalità huma pilastru bażiċi tal-istrateġija tal-inklużjoni attiva ppreżentata fir-
Rakkomandazzjoni 2008/867/KE;

22. Iqis li l-azzjoni u r-responsabilità miftiehma għandhom ikomplu jittieħdu matul il-proċess 
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kollu kemm mill-organizzazzjonijiet Roma u kemm minn dawk li mhumiex Roma, mill-
awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali u l-organi tal-UE billi jinbnu fuq l-aħjar prattiki, 
fuq il-bażijiet ta’ għerf vasti eżistenti li ġew ikkompilati mill-Istati Membri u fuq l-
esperjenzi tal-ewwel perjodu tad-Deċennju tal-Inklużjoni tar-Roma; jenfasizza kemm hu 
importanti li jiġu organizzati l-kampanji ta' għarfien b'mod partikolari għar-reġjuni li 
fihom komunitajiet kbar ta’ Roma;

23. Iqis li l-inklużjoni soċjali tar-Roma mhijiex possibbli mingħajr il-ħolqien u t-tisħiħ tar-
rappreżentanza tal-interess tagħhom, inkluż fit-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi, u l-
attivitajiet ċivili tagħhom permezz tal-NGOs fil-livell nazzjonali u Ewropew;

24. Jirrakkomanda bil-qawwa lill-organi tal-UE jiżguraw involviment akbar tal-livell 
nazzjonali fil-konsultazzjonijiet u fil-mekkaniżmu tat-teħid tad-deċiżjonijiet biex tintlaħaq 
strateġija futura li tista’ tkun ta’ ġid għall-partijiet kollha involuti; jiġbed ukoll l-attenzjoni 
tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri lejn il-fatt li jeħtieġ li jiġu ppjanati, żviluppati, 
implimentati u evalwati politiki tal-inklużjoni tar-Roma f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, ma' gruppi tal-popolazzjoni kemm Roma kif ukoll mhux Roma, 
rappre’entanti u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u mal-Kumitat tar-Reġjuni u 
organizzazzjonijiet internazzjonali bil-għan li tittejjeb l-aċċettazzjoni u l-effikaċja tal-
politiki; 

25. Jenfasizza li l-għajnuna soċjali, l-akkomodazzjoni u l-ilbies diċenti, programmi ta’ żvilupp 
bikri aċċessibbli u ta’ kwalità għolja u edukazzjoni mhux segregata ta’ kwalità għolja bi 
klima inklussiva u b’rieda li jiġu involuti l-ġenituri huma essenzjali biex jiġu żgurati l-
opportunitajiet indaqs, il-possibilità ta' parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà u n-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni fil-ġejjieni;  jenfasizza l-ħtieġa li jiġu miġġielda l-iskartar u t-tluq bikri 
mill-iskola, u li jiħu pprovduti għotjiet u appoġġ finanzjarju;  isostni li l-edukazzjoni, l-
opportunitajiet ta’ taħriġ u l-għajnuna fl-impjiegi offruti lill-adulti huma kruċjali biex jiġi 
sostnut ir-reklutaġġ u l-impjegar kontinwu tar-Roma bil-għan li tiġi evitata r-riproduzzjoni 
tal-esklużjoni soċjali; 

26. Iħeġġeġ li l-prevenzjoni tal-marġinalizzazzjoni għandha tibda fit-tfulija bikrija, sabiex 
malli tarbija titwieled tiddaħħal fir-reġistru tal-popolazzjoni b’mod li n-nazzjonalità 
tagħha tiġi rikonoxxuta u tidħol fl-isfera tas-servizzi soċjali kollha; jikkunsidra b’mod 
partikolari li t-tfal Roma għandhom jingħataw garanzija ta’ servizzi ta’ edukazzjoni bikrija 
ta’ kwalità għolja u li għandhom jittieħdu miżuri speċjali biex l-edukazzjoni tagħhom tiġi 
appoġġjata; 

27. Ifakkar dwar l-isfidi li jiffaċċjaw ir-Roma, b’mod partikolari n-nisa u l-bniet, f’dawk li 
huma faqar estrem, diskriminazzjoni u esklużjoni, li jirriżultaw f’nuqqas ta’ aċċess għal 
livelli għolja ta’ edukazzjoni, għall-impjiegi u għas-servizzi soċjali; Jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw il-bżonnijiet partikolari tan-nisa u tal-bniet 
Roma billi japplikaw perspettiva tas-sessi fil-politiki kollha għall-inklużjoni tar-Roma, u 
jipprovdu protezzjoni għas-sottogruppi li huma partikolarment vulnerabbli; 

28. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu azzjoni konkreta biex jgħarrfu liċ-ċittadini tagħhom bis-
sitwazzjoni storika u attwali tar-Roma billi jużaw, fost affarijiet oħra, ir-rapporti tal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) bħala għajn ta’ materjal 
għal dan il-għan;



AD\852658MT.doc 7/8 PE452.812v02-00

MT

29. Jistieden lill-Kummissjoni biex ftit ftit iddaħħal garanziji istituzzjonali obbligatorji sabiex 
il-miżuri ta’ nondiskriminazzjoni u ta’ kontra s-segregazzjoni jiġu integrati b’mod 
ġenerali filwaqt li jitqiesu d-Direttivi 2000/43/KE u 2004/113/KE, kif ukoll sabiex tali 
miżuri jiġu mmonitorjati u tiġi miġġielda l-istigmatizzazzjoni; 

30. Jenfasizza li l-Istrateġija tal-UE dwar l-inklużjoni tar-Roma għandha tinkludi wkoll miżuri 
biex jiġi żgurat li jsir monitoraġġ tas-sitwazzjoni tar-Roma fir-rigward tar-rispett u l-
promozzjoni tad-drittijiet soċjali fundamentali tagħhom, l-ugwaljanza, in-
nondiskriminazzjoni u ċ-ċirkolazzjoni libera fl-UE;
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