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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Aspetti tal-Ġeneru tal-Qafas Ewropew għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-
Inklużjoni tar-Rom

(2013/2066(INI))

Il-Parlament Ewropew,
– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, b’mod partikolari l-Artikoli 1, 14, 

15, 21, 23, 24, 25, 34 u 35,
– wara li kkunsidra d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, notevolment il-

Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni 
Razzjali; id-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1992 dwar id-Drittijiet tal-Persuni li 
Jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi; il-Konvenzjoni 
dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa; u l-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet Ewropej li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali, notevolment il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (ECHR); il-Karta Soċjali Ewropea u 
r-rakkomandazzjonijiet relatati tal-Kumitat Ewropew għad-Drittijiet Soċjali; il-
Konvenzjoni Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tal-Minoranzi Nazzjonali; u 
l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq 
in-nisa u l-vjolenza domestika,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3 u 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 8, 9 u 
10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Qafas tal-UE għall-Istrateġiji 
Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma fl-2020 (COM(2011)0173) u l-Konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew tal-24 ta’ Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġiji Nazzjonali għall-
Integrazzjoni tar-Rom: wieħed mill-ewwel passi fl-implimentazzjoni tal-Qafas tal-UE 
(COM(2012)226),

– wara li kkunsidra l-Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri ta’ 
integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri (COM(2013)0460),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar passi ’l quddiem fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom (COM(2013)0454),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta’ Ġunju 2006 dwar il-qagħda tan-nisa Roma 
fl-Unjoni Ewropea1

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar strateġija Ewropea 
dwar l-inklużjoni tar-Roma2,

                                               
1 ĠU C 298 E, 8.12.2006, p. 283.
2 ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 112.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-

Sessi u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2013),
A. billi l-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 teħtieġ lill-

Kummissjoni ‘tappoġġja l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-implimentazzjoni 
tal-aspetti kollha tal-Istrateġija Ewropa 2020’ u billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar 
Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma jeħtieġu 
‘perspettiva tal-ġeneru li għandha tiġi applikata fil-politiki u l-azzjonijiet kollha għall-
avvanz tal-inklużjoni tar-Roma’;

B. billi r-riskju tal-faqar għan-nisa Rom jaqbeż dak tal-irġiel Rom u billi familji Rom b’erbat 
itfal jew aktar huma l-aktar esposti għar-riskju tal-faqar fl-UE;

C. billi indikaturi użati komunement għandhom it-tendenza li jittraskuraw problemi bħall-
faqar fost dawk li jaħdmu, il-faqar enerġetiku, il-faqar tal-familji kbar u tal-ġenituri 
waħedhom, il-faqar fost it-tfal, u l-esklużjoni soċjali tan-nisa;

D. billi n-nisa anzjani Rom huma esposti għal riskju akbar ta’ faqar minħabba li l-
maġġoranza tagħhom ħadmu fl-ekonomija informali mingħajr remunerazzjoni jew 
affiljazzjoni ta’ sigurtà soċjali;

E. billi l-maġġoranza assoluta tal-adulti Rom ikklassifikati bħala ‘inattivi’ huma nisa u –
parzjalment minħabba d-diviżjoni tax-xogħol tradizzjonali bejn in-nisa u l-irġiel – in-
numru ta’ nisa Rom attivi fl-età f’impjieg imħallas huwa biss madwar nofs dak tal-irġiel 
Rom, biċ-ċifri simili f’termini ta’ impjieg għal rashom;

F. billi huwa ferm aktar diffiċli għall-ommijiet ta’ familji kbar jew ommijiet waħedhom biex 
jaħdmu aktar ’il bogħod minn djarhom u l-familji f’żoni rurali żvantaġġati;

G. billi r-rata tal-litteriżmu u l-prestazzjoni edukattiva tan-nisa Rom huma ħafna inqas minn 
tal-irġiel Rom u n-nisa li mhumiex Rom, u billi l-maġġoranza tal-bniet Rom jitilqu mill-
iskola kmieni u proporzjon sinifikanti minnhom qatt ma attendew skola;

H. billi t-tqala mhux ippjanata u fost l-adolexxenti tfixkel l-opportunitajiet edukattivi u tax-
xogħol tal-bniet;

I. billi l-kriżi ekonomika kellha impatt negattiv fuq is-saħħa u l-benessri tan-nisa Rom, u 
aggravat is-sitwazzjoni inaċċettabbli u twila tagħhom, b’aktar minn kwart tan-nisa Rom 
kollha limitati fl-attivitajiet tagħhom ta’ kuljum minħabba problemi ta’ saħħa; 

J. billi minħabba fl-istatus soċjo-ekonomiku baxx tagħhom u d-diskriminazzjoni li 
jipperċepixxu fil-kura tas-saħħa, in-nisa Rom jirrikorru għas-servizzi mediċi ħafna inqas 
mill-maġġoranza tal-popolazzjoni;

K. billi n-nisa u t-tfajliet Rom huma affettwati b’mod sproporzjonat minn bosta mard –
inklużi HIV/AIDS – iżda programmi ta’ prevenzjoni għalihom ħafna mid-drabi ma 
jingħatawx biżżejjed prijorità u finanzjament, u l-aċċessibbiltà għal screening għadha 
baxxa;
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L. billi l-faqar estrem iżid ir-riskju tat-traffikar tan-nisa, il-prostituzzjoni, il-vjolenza u forom 
oħra ta’ sfruttament li jxekklu l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fl-oqsma kollha tal-ħajja u 
l-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

1. Jenfasizza li l-istrateġiji nazzjonali għall-inklużjoni tar-Rom għandhom jiffokaw fuq it-
tisħiħ tar-reżiljenza soċjoekonomika tan-nisa Rom, jiġifieri l-kapaċità tagħhom li jadattaw 
għall-ambjent ekonomiku li qed jinbidel malajr, permezz tal-affettwazzjoni tat-tfaddil u l-
prevenzjoni tat-tnaqqis tal-assi;

2. Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-integrazzjoni tas-sessi fl-implimentazzjoni tal-
istrateġiji nazzjonali għall-inklużjoni tar-Rom tagħhom u biex jorbtu l-implimentazzjoni 
tagħhom ma’ strateġiji eżistenti dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, b’mod partikolari billi 
jistabbilixxu l-eliminazzjoni tad-differenzi fil-pagi fil-komunitajiet Rom bħala objettiv 
espliċitu;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu evalwazzjonijiet tal-impatt fuq is-
sessi meta jiġu ddisinjati l-miżuri speċifiċi fi ħdan l-istrateġiji nazzjonali għall-inklużjoni 
tar-Rom tagħhom;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi strumenti aktar effettivi għall-kejl tas-sitwazzjoni 
soċjo-ekonomika reali tan-nisa Rom, bħall-inkorporazzjoni tal-kwantifikazzjoni tal-
’ekonomija tal-ħajja’ u r-rikonoxximent tal-ekonomija informali fil-proġett tagħha ‘lil 
hinn mill-PDG’;  barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa u timmonitorja l-
indikaturi speċifiċi għall-ġeneru għall-istrateġiji nazzjonali għall-inklużjoni tar-Rom u l-
politiki ta’ inklużjoni soċjali;

5. Jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali biex jinvolvu lill-
organizzazzjonijiet tan-nisa, NGOs tar-Rom u partijiet interessati rilevanti fl-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-istrateġiji nazzjonali għall-inklużjoni tar-Rom u biex 
jinħolqu rabtiet bejn entitajiet għall-ugwaljanza bejn is-sessi jew organizzazzjonijiet tad-
drittijiet tan-nisa u strateġiji għall-inklużjoni soċjali;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex, fil-miżuri tagħhom, jindirizzaw b’mod espliċitu lin-nisa 
Rom f’deprivazzjoni soċjo-ekonomika estrema u biex jiffokaw simultanjament fuq gruppi 
li huma f’riskju billi jipprevjenu u jindirizzaw il-fatturi li qed joħolqu l-faqar;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu mira għat-tnaqqis fil-faqar fost 
it-tfal fil-proċess tal-UE għall-inklużjoni tar-Rom, jintegraw id-drittijiet tat-tfal ma’ miżuri 
ta’ inklużjoni soċjali, jimmonitorjaw il-progress mill-perspettiva tal-faqar fost it-tfal, kif 
ukoll jidentifikaw u jiżviluppaw azzjonijiet prijoritarji f’dan il-qasam;

8. Jistieden lill-Istati Membri jinkludu fl-istrateġiji nazzjonali għall-inklużjoni tar-Rom 
tagħhom programmi mfassla apposta għall-inklużjoni attiva tan-nisa Rom fis-suq tax-
xogħol u jagħmlu t-tagħlim tul il-ħajja disponibbli sabiex jinkisbu ħiliet li jistgħu jintużaw 
fis-suq tax-xogħol;

9. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw miżuri speċifiċi mmirati lejn familji kbar (b’erbat 
itfal jew aktar), u familji b’ġenitur wieħed billi jiffaċilitaw id-dħul fis-suq tax-xogħol, 
jippromwovu l-ħinijiet tax-xogħol flessibbli, jestendu l-faċilitajiet ta’ kura tat-tfal u 
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jikkunsidraw arranġamenti ta’ benesseri mfassla apposta;

10. Jistieden lill-Istati Membri jerġgħu jintroduċu l-miri ta’ Barċellona dwar il-kura tat-tfal u 
jiżviluppaw servizzi ta’ kura aċċessibbli, affordabbli u ta’ kwalità għolja għal matul iċ-
ċiklu kollu tal-ħajja;

11. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprevjenu t-tkeċċija ta’ 
impjegati matul it-tqala jew it-trobbija tat-tfal, u biex jikkunsidraw ir-rikonoxximent tat-
trobbija tat-tfal bħala perjodu li jgħodd lejn id-drittijiet għall-pensjoni;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali biex jimmobilizzaw il-faċilità Ewropea 
ta’ mikrofinanzjament għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali biex jiġi appoġġjat l-
involviment tan-nisa Rom qiegħda li jaħdmu għal rashom permezz ta’ għajnuna 
finanzjarja faċilment aċċessibbli, assistenza teknika u miżuri ta’ sostenn;

13. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw programmi speċifiċi mmirati lejn l-ommijiet 
adoloxxenti u bniet li telqu mill-iskola kmieni, b’mod partikolari biex jappoġġaw il-
kontinwazzjoni ta’ edukazzjoni mhux interrotta, jissussidjaw l-assunzjoni tal-impjieg 
tagħhom, u jipprovdu taħriġ ibbażat fuq ix-xogħol;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jidentifikaw lin-nisa Rom bħala grupp fil-
mira espliċitu għall-inizjattivi tas-saħħa tagħhom, speċjalment fir-rigward ta’ mard li 
huwa marbut b’mod qawwi mas-sistema ormonali femminili u/jew mal-faqar, bħall-
osteoporożi, problemi muskuloskeletrali u mard tas-sistema nervuża ċentrali; iħeġġeġ, 
barra minn hekk, li l-iscreening u l-prevenzjoni tal-kanċer tas-sider u tal-għonq tal-utru –
inklużi vaċċini kontra l-papillomaviruses fil-bniedem – ikun totalment aċċessibbli u biex 
jimmiraw lejn kura tas-saħħa għal nisa tqal li huma diġà fis-ewwel trimestru tat-tqala 
tagħhom;

15. Jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw u jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-komunitajiet 
Rom fid-disinn, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-prevenzjoni tal-
mard, it-trattament, il-kura u l-programmazzjoni ta’ appoġġ, kif ukoll fit-tnaqqis tal-
istigmatizzazzjoni u d-diskriminazzjoni fis-sistema medika;

16. Jistieden lill-Istati Membri jinvestigaw, jipprojbixxu u jħarrku diskriminazzjoni diretta u 
indiretta kontra n-nisa Rom fl-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali tagħhom u fl-aċċess 
għal servizzi pubbliċi kif ukoll biex jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni ulterjuri;

17. Jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw kull forma ta’ vjolenza kontra n-nisa, b’attenzjoni 
speċjali għall-nisa Rom, u biex jappoġġaw il-vittmi ta’ vjolenza domestika billi jiżguraw 
riżorsi xierqa għas-servizzi pubbliċi relatati u billi jipprovdu assistenza anke permezz ta’ 
servizzi mainstream, bħas-saħħa, l-impjieg u l-edukazzjoni;

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


