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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Istrateġija tal-UE dwar l-integrazzjoni tar-Roma
(2010/2276(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li jittratta n-non-
diskriminazzjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jiddefinixxi d-dinjità 
umana, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem bħala l-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jagħti lill-UE s-setgħa 
li tiġġieled l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni, li tippromwovi l-ġustizzja u l-
protezzjoni soċjali u li tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jipprovdi l-bażi 
legali għall-azzjoni tal-Unjoni jekk l-objettivi tal-azzjoni proposta ma jistgħux jintlaħqu 
kif xieraq mill-Istati Membri, iżda jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9 u 10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jobbligaw lill-Unjoni tikkunsidra – bħala rekwiżit orizzontali – il-promozzjoni ta’ livell 
għoli ta’ impjieg, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, il-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali, u livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, kif ukoll 
il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq l-oriġini razzjali jew etnika,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 19 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jagħti lill-Kunsill is-setgħa li tieħu azzjoni adegwata biex tiġġieled id-diskriminazzjoni 
bbażata fuq l-oriġini razzjali jew etnika,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 151 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jiddefinixxi il-promozzjoni tal-impjieg, kundizzjonijiet aħjar ta’ għajxien u ta’ impjieg, u 
protezzjoni soċjali adegwata bħala objettivi tal-Unjoni u tal-Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 153 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jiddefinixxi l-oqsma li fihom l-Unjoni għandha tappoġġa u tikkumplimenta l-attivitajiet 
tal-Istati Membri, u b’mod partikolari l-Artikolu 153(1)(h) dwar l-integrazzjoni ta’ persuni 
esklużi mis-suq tax-xogħol u l-Artikolu 153(1)(j) dwar il-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(‘klawsola tal-flessibilità’), li jipprevedi l-adozzjoni ta’ miżuri adegwati biex jintlaħaq 
wieħed mill-objettivi stabbiliti fit-Trattati,

– wara li kkunsidra t-Titolu XVIII tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jikkonċerna l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta’ April 2005 dwar is-sitwazzjoni tar-Roma 
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fl-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta’ Ġunju 2006 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa 
Roma fl-Unjoni Ewropea2,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2007 dwar l-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet tal-libertà tal-moviment u tar-residenza taċ-
ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familji tagħhom fit-territorju tal-Istati Membri3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta' Jannar 2008 dwar Strateġija Ewropea 
għar-Roma4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar is-sitwazzjoni soċjali 
tar-Roma u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Marzu 2010 dwar it-Tieni Samit 
Ewropew dwar ir-Roma6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta 
l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew 
l-etniċità7,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol8, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta’ Novembru 2008 
dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta’ razziżmu u ksenofobija permezz tal-
liġi kriminali9,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 437/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-19 ta’ Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-interventi għall-akkomodazzjoni 
favur komunitajiet emarġinati10,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsilli Ewropej ta’ Diċembru 2007 u ta’ Ġunju 
2008, il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Affarijiet Ġenerali ta’ Diċembru 2008,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Impjieg, il-Politika Soċjali, is-Saħħa 
u l-Affarijiet tal-Konsumatur fir-rigward tal-inklużjoni tar-Roma, iffirmati fil-
Lussemburgu fit-8 ta’ Ġunju 2009, b’attenzjoni partikolari lill-Għaxar Prinċipji Bażiċi 

                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.
8 ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
9 ĠU L 328, 6.12.2008, p. 55.
10 ĠU L 132, 29. 5.2010, p. 1. 
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Komuni dwar l-Inklużjoni tar-Roma, annessi mal-konklużjonijiet,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tar-Roma fl-Ewropa (COM(2010)0133),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Istaff tal-Kummissjoni bl-isem: ‘Ir-Roma fl-
Ewropa: L-Implimentazzjoni tal-Istrumenti u l-Politiki tal-Unjoni Ewropea għall-
Inklużjoni tar-Roma – Rapport dwar il-Progress 2008-2010’1, 

– wara li kkunsidra l-Ewwel Samit Ewropew dwar ir-Roma, li sar fi Brussell fis-16 ta’ 
Settembru 2008, u t-Tieni Samit Ewropew dwar ir-Roma, li sar f'Córdoba fit-8 ta’ April 
2010,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-apport tal-Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjonijiet tal-Kumitat dwar l-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0000/2010),

A. billi parti kbira mir-Roma fl-Ewropa, li jammontaw għal bejn 10 miljun u 12-il miljun 
persuna, qed jiffaċċjaw livell intollerabbli ta’ esklużjoni soċjali u ekonomika u esklużjoni 
mid-drittijiet tal-bniedem,

B. billi l-UE żviluppat varjetà ta’ strumenti utli biex trawwem l-inklużjoni tar-Roma, iżda 
billi dawn għadhom mifruxa f’oqsma politiċi differenti, u mhux faċli li wieħed ikejjel l-
effett tagħhom,

C. billi minkejja l-eżistenza ta’ bosta mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni u istituzzjonijiet, il-
problemi u l-isfidi fir-rigward tal-inklużjoni tar-Roma s’issa għadhom ma ġewx trattati kif 
xieraq u għalhekk l-għażla li ma jsir l-ebda tibdil mhijiex sostenibbli,

D. billi n-non-diskriminazzjoni – għalkemm hija indispensabbli - waħedha mhijiex biżżejjed 
biex jingħelbu l-iżvantaġġi storiċi tar-Roma, u billi huwa għalhekk meħtieġ li l-
leġiżlazzjoni u l-politiki dwar l-ugwaljanza jiġu kkumplimentati billi jiġu indirizzati l-
bżonnijiet speċifiċi tar-Roma fir-rigward tat-twettiq u tal-aċċess tagħhom għad-drittijiet 
tal-bniedem fir-rigward tal-impjieg, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni permezz ta’ 
strateġija fil-livell tal-UE,

1. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi u lill-Kunsill jadotta Strateġija tal-UE dwar l-
Inklużjoni tar-Roma (minn hawn ‘l isfel: ‘l-Istrateġija’) bħala pjan ta’ azzjoni indikattiv, 
inklussiv u bbażat fuq il-post, li titħejja u tiġi implimentata fuq bażi ta’ bosta livelli u li 
tista’ tevolvi kif ikun meħtieġ; hi għandha wkoll tkun ibbażata fuq il-kompiti, l-objettivi, 
il-prinċipji u l-istrumenti definiti fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, kif 
imsemmija hawn fuq, u fuq il-kompetenzi maqsuma, kif ukoll fuq l-azzjonijiet ta’ appoġġ, 
koordinazzjoni u l-azzjonijiet kumplimentari tal-Unjoni;

2. Jistieden lill-Kummissjoni:

                                               
1 SEC(2010)400.
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(a) tadotta Oqsma Prijoritarji għall-Istrateġija, l-ewwel u qabel kollox:

- in-non-diskriminazzjoni u d-drittijiet tal-bniedem, 

- l-edukazzjoni, 

- l-impjieg, 

- id-djar, 

- il-kura tas-saħħa, u

- l-emanċipazzjoni tas-soċjetà ċivili Roma;

(b) tiddefinixxi l-Objettivi tal-Istrateġija b’rabta mal-Oqsma Prijoritarji, l-ewwel u qabel 
kollox: 

- miżuri kontra d-diskriminazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni,

- preġudizzji, sterjotipi, razziżmu u diskriminazzjoni kontra ż-żingari,

- protezzjoni tal-vittmi ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem,

- aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità, 

- taħriġ vokazzjonali għall-adulti u aċċess għal tagħlim tul il-ħajja, 

- infrastruttura bażika għall-kura tas-saħħa, 

- eliminazzjoni tas-segregazzjoni fl-iskejjel, 

- edukazzjoni tat-tfal f’età żgħira, 

- edukazzjoni interkulturali, 

- miżuri għall-prevenzjoni tat-tluq mill-iskola kmieni u tal-falliment 
akkademiku, 

- edukazzjoni sekondarja u ogħla, 

- il-ġlieda kontra r-rappreżentanza żejda tar-Roma fl-iskejjel speċjali, 

- mikrokrediti għall-intraprenditorija u l-impjieg tal-persuni għal rashom, 

- eliminazzjoni tas-segregazzjoni fid-djar u territorjali,

- l-indirizzar tal-aspetti infrastrutturali u ambjentali tad-djar, 

- aċċess għal kura tas-saħħa ta’ kwalità u għal miżuri preventivi, 

- tnaqqis fl-inugwaljanzi fil-kura tas-saħħa,
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- bini tal-kapaċitajiet, 

- ċittadinanza attiva, 

- tkabbir, 

- ugwaljanza bejn is-sessi;

3. Jenfasizza l-importanza li wieħed jappoġġa u jikkontrolla l-Istrateġija b’mod trasparenti, 
bir-responsabilità ewlenija li taqa’ f’idejn ministri maħtura b’mod demokratiku fi ħdan 
il-Kunsill, u jenfasizza li l-Istrateġija m’għandha bl-ebda mod tiddividi l-UE, u toħloq 
diverġenzi bejn l-Istati Membri;

4. Jistieden lill-Kummissjoni:

– tieħu rwol minn ta’ quddiem fil-koordinazzjoni strateġika fir-rigward tal-progress fl-
Oqsma Prijoritarji u l-ilħiq tal-Objettivi b’rabta mal-Istrateġija, flimkien mal-Istati 
Membri u bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

– tieħu r-responsabilità għall-koordinazzjoni, il-monitoraġġ, il-faċilitazzjoni tal-
implimentazzjoni u s-segwitu, u b’hekk għall-issodisfar tal-bżonn ta' entità 
indipendenti u multisettorjali li sservi bħala 'faċilitatur estern' li jista' jevalwa u 
jibbilanċja l-bosta interessi nazzjonali u settorjali b'mod li jkun aċċettabbli għal 
kulħadd,

– tirrevedi u taġġorna l-Istrateġija kif ikun xieraq fuq bażi regolari, u tfittex l-
approvazzjoni tal-Kunsill għat-tibdil magħmul, 

– tqis l-Oqsma Prijoritarji u l-Objettivi tal-Istrateġija fl-inizjattivi politiċi kollha rilevanti 
tagħha u fl-ippjanar tal-programmazzjoni, 

– tirrapporta dwar il-progress tal-Istrateġija u l-evalwazzjoni tar-riżultati, u żżomm lill-
Kunsill u lill-Parlament infurmati fuq bażi annwali,

– tiżgura l-involviment tal-partijiet ikkonċernati u tal-komunitajiet Roma mil-livelli 
kollha permezz tal-Pjattaforma Ewropea għar-Roma, u taħdem id f’id mal-
istituzzjonijiet l-oħra, l-Istati Membri u r-reġjuni, l-istituzzjonijiet internazzjonali ta’ 
finanzjament, il-korpi ta’ pprogrammar transnazzjonali u l-organizzazzjonijiet 
intergovernattivi;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora d-dimensjoni tat-tkabbir fl-Istrateġija, filwaqt li 
tirrispetta l-istatus tal-parteċipanti kollha u tiċċara l-mezzi ta’ komunikazzjoni u tinvolvi 
lill-pajjiżi kandidati u lill-kandidati potenzjali;

6. Jistieden lill-Istati Membri jaħtru uffiċjal tal-gvern jew korp amministrattiv biex jaġixxi 
bħala ‘Punt ta' Kuntatt Nazzjonali' għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jadottaw il-komponenti miżjuda u dettaljati tal-
‘Indikaturi ta’ Laeken’ meta jkunu qed ikejlu l-esklużjoni soċjali u territorjali, kif ukoll li 
jevalwaw il-progress; jenfasizza fl-istess waqt li d-diviżjonijiet orizzontali tal-‘Indikaturi 
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ta’ Laeken’ għandhom jiġu estiżi wkoll għall-iżken unitajiet statistiċi u amministrattivi 
(LAU 1 u LAU 2);

8. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal mappa Ewropea ta' kriżi, li tidentifika, tkejjel u 
tissorvelja dawk il-mikroreġjuni fi ħdan l-UE fejn l-abitanti jkunu intlaqtu l-iżjed mill-
faqar u mill-esklużjoni soċjali fuq il-bażi tal-elementi li ġejjin:

- aċċessibilità tal-postijiet tax-xogħol, 

- distanza miċ-ċentri tal-bliet, 

- rata għolja ta’ qgħad,

- servizzi pubbliċi inadegwati,

- kundizzjonijiet ambjentali inadegwati, 

- nuqqas ta’ kumpaniji fil-viċinanzi,

- nuqqas ta’ infrastruttura adegwata, 

- dħul baxx,

- livell baxx ta’ edukazzjoni,

- livell baxx ta’ riżorsi umani, 

- infrastruttura tat-trasport ta’ livell baxx jew għalja, 

- tensjoni soċjali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jallokaw parti mill-finanzjament tal-politika 
għall-koeżjoni skont il-Qafas Finanzjarju Multiannwali sabiex jipprovdu appoġġ ċar lill-
Istrateġija billi tinħoloq Riżerva ta’ Prestazzjoni għall-Istrateġija tal-UE dwar ir-Roma;

10. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq konnessjoni diretta bejn l-allokazzjoni tal-finanzjament 
u r-riżultati billi tirrikjedi li ċerta perċentwali tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn taħt kull 
bilanċ nazzjonali indikattiv tiġi allokata bħala Riżerva ta' Prestazzjoni bi qbil mar-
regolamenti li jiggvernaw il-Fondi;

11. Jenfasizza li finanzjament allokat lill-Istrateġija għandu jsir disponibbli fuq bażi 
kompetittiva, kif definit mill-kriterju ta’ kif il-proġett propost jew l-intervenzjoni proposta 
jappoġġaw u jimplimentaw l-Objettivi tal-Istrateġija;

12. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw il-prijorità orizzontali ‘Komunitajiet 
Marġinalizzati’ fi ħdan il-qafas tal-Fondi Strutturali tal-UE;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jagħmlu l-aħjar użu mill-programmi taħt l-
Objettiv Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali, bħal programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, programmi ta’ kooperazzjoni transnazzjonali u programmi ta’ 
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kooperazzjoni interreġjonali, u biex jisfruttaw il-possibilitajiet ipprovduti mill-Grupp 
Ewropew għall-Kooperazzjoni Territorjali;

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA
1. Deprivazzjoni ereditarja u gettoizzazzjoni tal-faqar
In-natura tal-faqar inbidlet drammatikament f’dawn l-aħħar għoxrin sena fl-Ewropa Ċentrali u 
tal-Lvant, fejn jgħixu l-maġġoranza tar-Roma Ewropej. Dovut għan-natura inflessibbli tal-
ekonomiji ippjanati, il-konsegwenzi ekonomiċi elementari wara l-waqa’ tal-Komuniżmu u r-
ristrutturazzjoni tal-ekonomiji nazzjonali, il-parti l-kbira tar-Roma - flimkien ma’ sħabhom ta’ 
oriġini maġġoritarja – sfaw ħesrem mingħajr impjieg u nqatgħu gradwalment mis-soċjetà. 
Wara li l-komunitajiet tradizzjonali tagħhom ġew sfrattati, filwaqt li ma setgħux japprofittaw 
mill-mobilità soċjali, ir-Roma saru l-iktar sottogrupp eskluż mis-soċjetà u b’hekk ġew 
skonnessi kważi kompletament mill-ekonomiji nazzjonali1. 

2. Dinamiżmu demografiku
Meta mqabbla ma’ komunitajiet maġġoritarji esklużi b’mod simili, il-popolazzjoni Roma 
għandha attribut speċifiku li jġib miegħu konsegwenzi ekonomiċi kbar: id-dinamiżmu 
demografiku. Il-popolazzjonijiet Roma u mhux Roma għandhom l-istess tendenzi 
demografiċi: filwaqt li s-soċjetà maġġoritarja tixjieħ malajr, il-perċentwali ta’ Roma qed 
tiżdied malajr. Fl-Ungerija pereżempju, filwaqt li r-Roma bħalissa jikkostitwixxu għadd stmat 
bejn madwar 6% u 8% tal-popolazzjoni totali, skont ċerti stimi wieħed minn kull 5 jew 6 
tarbija li titwieled hija Roma, u l-perċentwali ta’ Roma fi ħdan il-popolazzjoni attiva 
ekonomikament se tkun ta’ iktar minn 50% sal-20502. Huwa għalhekk fundamentali li jitqies 
li, minn banda, il-perċentwali ta’ Roma fi ħdan il-popolazzjoni attiva li ġġorr ir-responsabilità 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali kull ma tmur qed tiżdied, u, mill-banda l-oħra, hemm potenzjal 
kbir fl-integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol tal-popolazzjoni enormi li sfat qagħda.

3. Il-benefiċċji tal-inklużjoni
L-inklużjoni tar-Roma hija meħtieġa u ta’ benefiċċju finanzjarju fuq medda twila ta’ żmien: 
fuq skala ta’ bejn l-20 u t-30 sena, jiġi jiswa inqas li wieħed jintegra lir-Roma milli li Jekk 
ikun possibbli li r-rata tal-impjieg tar-Roma tiżdied biex tilħaq dik tal-popolazzjoni 
maġġoritarja, ir-rata ġenerali tal-impjieg tiżdied b’bejn 5% u 10%, skont id-daqs tal-
popolazzjoni Roma. Meta jitqies l-effett tiegħu fuq iż-żieda fil-PĠD, dan jista’ jwassal għal 
titjib sostanzjali fl-indikaturi kollha bbażati fuq il-perċentwali tal-PĠD per capita.
Skont il-mudelli ekonomiċi standard – bħal dak tal-Bank Dinji3 – iż-żieda fil-parteċipazzjoni 
fis-suq tax-xogħol hija indispensabbli biex jiġi faċilitat it-tkabbir ekonomiku, u tirrikjedi 
b’mod partikolari l-parteċipazzjoni ta’ dawk f’età ekonomikament attiva iżda li jinsabu 
mingħajr impjieg. Il-perċentwali ta’ Roma fuq il-50 sena hija ġeneralment iktar baxxa mill-
medja Ewropea, filwaqt li dik tar-Roma ta’ taħt it-30 hija ogħla. Il-popolazzjoni Roma 
għalhekk tinkludi perċentwali sinifikanti u li kull ma tmur dejjem tiżdied tar-riżorsi neċessarji 
għaż-żieda tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, u tista' twassal għal żieda ta' bejn l-4% u s-
6% taż-żieda fil-PĠDs nazzjonali.

4. L-ispejjeż tal-esklużjoni

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, Rapport Reġjonali 
dwar l-Iżvilupp Uman, Bratislava, Slovakkja
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest
3

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. World Bank
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Meta ma tiġix prijoritizzata l-inklużjoni tar-Roma, l-Istati Membri jkunu qed jaħlu għadd 
sinifikanti ta’ assi finanzjarji, kif ukoll ta’ benefiċċji soċjali. It-telf jinkludi:

o L-ispiża indiretta tat-telf fil-PĠD – bħala riżultat tal-esklużjoni soċjali, ir-Roma qagħda 
ma jirnexxielhomx jipproduċu prodott domestiku,

o L-assistenza soċjali u l-benefiċċji tal-welfare, kif ukoll l-assigurazzjoni soċjali u tal-kura 
tas-saħħa pprovduti mill-Istat lill-foqra,

o Spejjeż ogħla ta’ kura tas-saħħa dovuti għall-kundizzjonijiet ta’ għajxien baxxi ħafna,
o ħela ta’ nfiq fl-edukazzjoni – l-ispiża tal-iskejjel segregati u/jew ta’ standard baxx li ma 

jirnexxielhomx jipprovdu edukazzjoni ta’ kwalità tikkostitwixxi ħela ta’ flus,
o Spejjeż żejda tas-sigurtà, minħabba rati ta’ kriminalità kkawżata minn kundizzjonijiet 

soċjoekonomiċi ħżiena;
o Spejjeż amministrattivi għas-superviżjoni tal-fluss tal-infiq fil-welfare1.

Fil-qosor, huwa importanti li wieħed jinduna li l-inklużjoni tar-Roma ma tikkostitwixxix 
sempliċement obbligu f’termini ta’ drittijiet tal-bniedem, iżda wkoll bżonn ekonomiku, u 
mhux biss hija obbligu morali iżda hija wkoll fl-interessi strettament finanzjarji tal-Istati 
Membri.

5. Nikkumplimentaw il-leġiżlazzjoni u l-politiki kontra d-diskriminazzjoni
Għad hemm ħafna xi jsir fil-qasam tan-non-diskriminazzjoni, meta titqies id-diskriminazzjoni 
mifruxa kontra ż-żingari u l-implimentazzjoni insuffiċjenti tar-regolamenti eżistenti, li jew ma 
jkoprux ċerti oqsma – bħad-diskriminazzjoni multipla – jew inkella jagħtu prova li mhuwiex 
adegwati meta jiġu implimentati. 
Ir-rapporteur targumenta madankollu li, għalkemm setgħet tiġi eliminata qabel id-
diskriminazzjoni bbażata fuq l-etniċità - kif definita fid-Direttivi tal-UE 2000/43 u 2000/78 -, 
l-esklużjoni soċjoekonomika tal-parti l-kbira tar-Roma kienet tibqa' teżisti minħabba l-bosta 
fatturi interkonnessi li joħolquha, (pereżempju l-iżvantaġġi ġeografiċi, in-nuqqas ta’ 
edukazzjoni jew il-kollass ta’ ekonomiji ppjanati ċentralment li jattiraw forza tax-xogħol kbira 
mingħajr sengħa), kif ukoll ostakli spiss ta’ natura fiżika (pereżempju d-distanza minn 
postijiet tax-xogħol aċċessibbli, in-nuqqas ta’ trasport u ta’ infrastruttura). Għalhekk, 
għalkemm il-miżuri u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni huma indispensabbli, dawn 
waħedhom mhumiex biżżejjed biex jiġu eliminati n-nuqqasijiet storiċi li jbatu minnhom ir-
Roma2.

6. Inklużjoni soċjoekonomika bħala kwestjoni ta’ drittijiet tal-bniedem
Ir-rapporteur temmen li l-istrateġija li timmira għal inklużjoni soċjoekonomika tar-Roma 
mhux se tipperikola anzi se tikkumplimenta l-liġijiet u l-politiki kontra d-diskriminazzjoni. 
Barra minn hekk, meta jitqies id-daqs tal-esklużjoni, l-inklużjoni ġenerali tar-Roma hija 
essenzjalment kwestjoni ta’ drittijiet tal-bniedem. Parti kbira tar-Roma Ewropej tiffaċċja 
kundizzjonijiet ta’ għajxien tant ħżiena – kważi totalment maqtugħa mill-ekonomija, li 
jirriżulta fl-esklużjoni tagħhom mid-drittijiet bażiċi tal-bniedem – li t-trawwim tal-inklużjoni 

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for 
diversity. Open Society Foundation, Bratislava
2 DE SCHUTTER, O. and VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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soċjali ma jistax jitqies fil-kuntest tar-rettifiki politiċi ġenerali, iżda għandu jiġi ffaċċjat bħala 
li jtaffi waħda mill-ikbar diverġenzi fit-twettiq tad-drittijiet kostituzzjonali u tal-bniedem fl-
Ewropa.
L-isforz fil-livell tal-UE biex jittaffew il-faqar u l-esklużjoni soċjali tar-Roma Ewropej 
għalhekk għandu jqiegħed l-enfasi prinċipalment fuq it-twettiq u l-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni biex jissaħħew id-drittijiet tal-bniedem tal-ewwel 
ġenerazzjoni, li jistgħu jiġu infurzati legalment, jiġifieri d-drittijiet konnessi mad-dinjità 
umana, id-drittijiet politiċi u drittijiet oħra tal-persuna. 

7. Lilhinn mil-liġi mhux vinkolanti
Il-parti l-kbira tl-azzjonijiet tal-UE favur ir-Roma – riżoluzzjonijiet, rapporti, 
dikjarazzjonijiet, konklużjonijiet u komunikazzjonijiet – huma parti mill-kategorija tal—iġi 
mhux vinkolanti, li tikkostitwixxi żona griża bejn in-non-liġi u l-liġi vinkolanti1. Bosta 
inizjattivi internazzjonali ġew żviluppati fl-aħħar ftit snin, bi proposti tajbin u b’ideat 
progressivi, iżda r-riżultat ma kienx mill-aħjar, u dan juri li l-liġi mhux vinkolanti waħedha 
ma tistax trawwem l-inklużjoni soċjali tar-Roma. 
Ir-rapporteur temmen li l-konklużjoni ewlenija li għandha tinstilet minn dawn l-iniżjattivi hija 
li slogans politiċi ġenerali qatt ma jsiru realtà mingħajr bażi legali adegwata, appoġġ 
finanzjarju u inċentivi, kif ukoll mekkaniżmu tal-UE li jikkoordina l-azzjonijiet tal-partijiet 
interessati - mill-gvernijiet lokali sal-Kunsill - ħalli jinġabru flimkien il-vantaġġi tal-
governanza f'bosta livelli. 

L-Istrateġija tal-UE dwar l-inklużjoni tar-Roma tista’ tinħoloq abbażi tal-kompiti, l-objettivi, 
prinċipji u strumenti definiti fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea (ara ċitazzjonijiet) u abbażi ta’ kompetenzi komuni kif ukoll azzjonijiet ta’ appoġġ, 
koordinazzjoni u azzjonijiet kumplimentari tal-Unjoni. 

8. Immirar ċar iżda mhux esklussiv
Peress li d-diskriminazzajoni bbażata fuq l-etniċità hija biss wieħed mill-fatturi - għalkemm 
wieħed ewlieni - li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi ħżiena tar-Roma Ewropej 
- bħall-kwalifiki baxxi u l-esklużjoni territorjali - jidher ċar li l-esklużjoni tista’ tinqered aħjar 
jekk ir-Roma ma jitqisux bħala grupp etniku iżda bħala popolazzjoni ekonomika mmirata. Bi 
qbil mal-Prinċipji Nru 2 u Nru 4 tal-Prinċipji Bażiċi Komuni dwar l-Inklużjoni tar-Roma li 
jiddikjaraw ‘immirar ċar iżda mhux esklussiv’ kif ukoll ‘immirar għall-integrazzjoni’, l-
istrateġija għandha tiffoka fuq dawn il-fatturi ekonomiċi komuni tar-Roma esklużi soċjalment 
u fuq tipprova tindirizza l-kwestjonijiet soċjali kollha li jbati minnhom kwalunkwe grupp 
uniku tal-popolazzjoni tar-Roma Ewropej, li huma impressjonantement eteroġeneji. Minkejja 
kwestjonijiet konnessi mal-pajjiż jew mar-reġjun bħad-disponibilità ta’ postijiet għall-waqfien 
għall-vjaġġaturi jew in-nuqqas ta’ dokumenti personali f’ċerti pajjiżi, il-kundizzjonijiet 
soċjoekonomiċi u t-talbiet tal-komunitajiet tar-Roma nnifishom huma ferm simili fil-pajjiżi 
kollha.

9. Niffaċċjaw it-territorjalità tal-esklużjoni
Element ovvju tal-esklużjoni tar-Roma hija l-maġinalizzazzjoni ta’ dimensjoni territorjali. It-

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge
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tqassim ġeografiku ta' żvantaġġi soċjali mhuwiex uniformi madwar l-Istati Membri, iżda l-
faqar u l-esklużjoni soċjali huma kkonċentrati f’mikroreġjuni sottożviluppati, li f’bosta Stati 
Membri ġodda huma prinċipalment abitati mir-Roma. Dan l-aspett tal-esklużjoni attwalment 
huwa ‘inviżibbli statistikament’, peress li l-ambitu tal-analiżi, tat-teħid ta’ deċizjonijiet u tal-
ippjanar huwa wisq vast biex jiġu loaklizzati dawn iż-żoni ta’ kriżi li qed jinħolqu f’żoni 
intrareġjonali jew f’mikroreġjuni li għadhom lura. Fil-parti l-kbira tal-każijiet ma jistgħu jiġu 
indirizzati fi ħdan in-nomenklatura NUTS, iżda jistgħu jiġu mmirati lejn il-livelli LAU 1 u 
LAU 2, u jkun tajjeb li titqies allokazzjoni ta’ riżorsi fil-livell tal-UE, maħsuba partikolarment 
biex iżidu l-livell ir-reġjuni ta’ ppjanar u statistiċi ta’ LAU 1.
Ir-rapporteur temmen li fil-kuntest tal-Istrateġija, huwa meħtieġ pjan tal-kriżijiet għall-
Ewropa kollha, biex jitkejlu u jiġu mmirati dawn il-mikroreġjuni permezz ta’ programmi 
kumplessi ta’ żvilupp ibbażati fuq approċċ integrat transsettorjali, li jippermetti intervent 
immedjat. Dawn iż-żoni għandhom jiġu identifikati permezz tal-ispeċifiċitajiet tagħhom, bħal: 
l-aċċessibilità tal-postijiet tax-xogħol, id-distanza miċ-ċentru tal-belt, ir-rata għolja ta’ qgħad, 
is-servizzi pubbliċi inadegwati, in-nuqqas ta’ infrastruttura adegwata, dħul baxx, livell baxx 
ta’ edukazzjoni u ta’ riżorsi umani, infrastruttura tat-trasport ta’ livell baxx, tensjoni soċjali, 
eċċ.

10. Qafas istituzzjonali u finanzjament
It-twaqqif ta’ entità ġdida li tikkoordina u tissorvelja l-Istrateġija mhuwiex neċessarju u 
jwassal għal ħela ta’ riżorsi. Ir-rwol ta’ superviżjoni, koordinazzjoni u monitoraġġ għandu 
jingħata lill-Kummissjoni u, għalhekk, għandha titqies il-possibilità li tinżamm it-Task Force 
Roma bħala entità permanenti. 

Ir-rapporteur tqis li huwa indispensabbli li l-Istrateġija, qabel kollox, tkun strateġija interna 
tal-UE, u s-superviżjoni ġenerali taż-Żoni u l-Objettivi Prijoritarji għandhom isiru fl-istrutturi 
tal-Komunità, billi jsir rapport annwali dwar il-progress tal-Istrateġija kif ukoll evalwazzjoni 
tar-riżultati, u proposti lill-Kunsill. F'dan ir-rigward, tista’ tiġi żviluppata Tabella Ewropea ta’ 
Valutazzjoni tal-Istrateġija dwar ir-Roma, li tkun tikkostitwixxi mekkaniżmu simili għat-
Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku.

Indikaturi komuni, paragunabbli u affidabbli huma essenzjali biex titressaq analiżi realistika 
tal-progress u biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit ta’ monitoraġġ effettiv. Ir-rapporteur 
tirrakkomanda għalhekk l-adozzjoni tal-‘indikaturi ta’ Laeken indicators’1 u tal-komponenti 
kumplimentati tagħhom biex jitkejlu l-esklużjoni soċjali u territorjali kif ukoll biex jiġi 
evalwat il-progress. 
Ir-rapporteur tgħid ukoll li l-ħatra ta’ entità amministrattiva jew ta’ uffiċjal tal-gvern bħala l-
‘Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali’ għall-implimentazzjoni tal-Objettivi tal-Istrateġija, kif ukoll 
biex jaġixxi bħala sors ta’ pariri u ta’ riflessjoni għall-Kumitat li jissorvelja l-Istrateġija ġġib
magħha benefiċċji prattiċi sinifikanti.
B’mod simili għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni2 dwar l-inizjattivi UE 2020, parti 
mill-baġit għall-koeżjoni għandu jitqiegħed f’Riżerva ta’ Prestazzjoni għall-Istrateġija, li tista' 

                                               
1 Ara pereżemoju r-Rapport tal-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali dwar Indikaturi fil-qasam tal-faqar  u tal-
esklużjoni soċjali, li tressaq lill-Kunsill Ewropew ta’ Laeken fl-14 u l-15 ta’ Diċembru 2001.
2 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 642 tad-9.11.2010 Konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali: il-ġejjieni tal-politika dwar il-koeżjoni
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tipprovdi riżorsi vitali u inċentivi deċiżivi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija – minn banda 
billi tmur lilhinn mill-prassi ġenerali fejn kontributuri kbar jimmassimizzaw id-dħul tagħhom 
minn fondi mhux użati, u mill-banda l-oħra, billi talloka fondi fuq bażi kompetittiva, definita 
mill-kriterju ta’ kif il-proġett jew l-intervent propost se jappoġġa u jimplimenta l-Objettivi tal-
Istrateġija.


