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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:

1. Ifakkar li l-Kummissjoni għandha responsabilità partikulari f’dak li jikkonċerna l-
promozzjoni ta’ Strateġija Qafas tal-Unjoni Ewropea għar-Roma fir-rigward tal-pjanijiet 
ta’ integrazzjoni nazzjonali; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri – bil-għan li jiżguraw li l-fondi jaslu għand 
ir-Roma li huma fil-bżonn u biex jiżguraw li jsir progress f’ħajjithom għal tul taż-żmien –
biex jimpenjaw rwieħhom b’mod sħiħ u jagħtu bidu għal programmi aktar flessibbli, 
kumplessi u orjentati lejn objettivi u programmi ta' perjodu ta' żmien itwal u li huma aktar 
pertinenti fil-livell territorjali, sabiex tiġi indirizzata l-problema tal-faqar rurali u suburban 
u sabiex tiġi żgurata s-sostenibilità, b'enfasi partikulari fuq it-titjib l-akkomodazzjoni 
suburbana u t-tneħħija tas-segregazzjoni mill-viċinat tal-akkomodazzjoni tar-Roma; 

3. Jitlob li jsiru studji dwar is-sitwazzjoni soċjo-ekonomika (prinċipalment fir-rigward tal-
edukazzjoni, is-saħħa, l-akkomodazzjoni u l-impjieg) tar-Roma, u jistieden 
organizzazzjonijiet internazzjonali sabiex jelaboraw fuq dawn il-kwistjonijiet bħala parti 
mill-istudji ġenerali tagħhom, sabiex jikkontribwixxu biex jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi entità speċjali biex tossera b’liema 
prestazzjoni l-Istati Membri jassorbu l-fondi tal-UE, u jitlob ukoll b’mod urġenti għall-
ġabra ta’ data, filwaqt li jiġu kkunsidrata d-direttivi tal-protezzjoni tad-data, dwar l-
effiċjenza tal-fondi tal-UE, u sabiex jiġu żviluppati politiki bbażati fuq l-evidenza; 

5. Iqis li hemm ukoll il-ħtieġa ta’ regolamenti ġodda dwar l-allokazzjoni ta’ Fondi Strutturali 
sabiex jistabbilixxu kondizzjonalità rigward l-eliminazzjoni tas-segregazzjoni u l-
garanzija ta’ aċċess ugwali lir-Roma għas-servizzi pubbliċi;

6. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex b’mod gradwali tintroduċi garanziji istituzzjonali 
obbligatorji għall-integrazzjoni ta’ miżuri kontra d-diskriminazzjoni u s-segregazzjoni u 
sabiex tiġi kkontrollata tali integrazzjoni;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi għodod xierqa sabiex tigwida lill-Istati Membri 
filwaqt li tiżgura l-komplemetarjetà bejn il-Fond soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp reġjonali u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-iżvilupp rurali sabiex isir 
progress fl-inklużjoni tar-Roma;

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tibdel il-qafas regolatorju ta’ trans-finanzjament, 
tnaqqas il-piż burokratiku, tissemplifika l-proċeduri għall-fondi tal-UE, u titlob ukoll lill-
Istati Membri jintroduċu proċeduri għall-iffinanzjar sempliċi u normattivi u sabiex jiġu 
wżati l-Għotjiet Globali;

9. Jitlob għat-twaqqif ta’ entitajiet ta’ Żvilupp tal-UE b’poter tat-teħid ta’ deċiżjoni lokali fl-
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Istati Membri li għandhom komunitajiet kbar tar-Roma sabiex jiġi żgurat l-iffinanzjar tal-
UE orjentat lejn l-iżvilupp fl-appoġġ ta' inizjattivi lokali tajbin;

10. Jitlob b’mod urgenti għall-iżvilupp ta’ benchmarks, indikaturi, monitoraġġ indipendenti u 
mekkaniżmi ta’ valutazzjoni tal-impatt sabiex 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 jilħqu l-formalitajiet proċedurali;

11. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu miri konkreti u speċifiċi, u objettivi 
ddettaljati u miżurabbli fuq l-inklużjoni soċjali tar-Roma meta ssir it-traspożizzjoni tal-
objettivi ta' Ewropa għat-Tnaqqis tal-Faqar 2020 u l-objettivi tal-inklużjoni soċjali fi 
programmi nazzjonali, u jitlob b'mod urġenti għall-miżuri sabiex l-għanijiet immirati jiġu 
milħuqa; 

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

13. Iqis li azzjoni u responsabilità miftiehma għandhom ikomplu matul il-proċess kollu mill-
organizzazzjonijiet tar-Roma u tan-non-Roma, l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali 
u l-entitajiet tal-UE;

14. Iqis li l-inklużjoni soċjali tar-Roma mhijiex possibbli mingħajr il-ħolqien u t-tisħiħ tar-
rappreżentazzjoni tal-interess tagħhom u l-attivitajiet ċivili permezz tal-NGOs fil-livell 
nazzjonali u Ewropew;

15. Iqis li huwa meħtieġ li l-politiki ta’ inklużjoni tar-Roma jiġu ddisinjati, żviluppati, 
implimentati u evalwati l-politiki ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali u bil-gruppi tal-
popolazzjoni tar-Roma u non-Roma sabiex il-politiki jiġu aċċettati aħjar. 


