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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna Stati 
Membri u li s-sitwazzjoni marret għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
attwali li wasslet għat-telf tal-impjiegi; jenfasizza li l-inklużjoni tal-popolazzjoni tar-Roma 
hija r-responsabilità kemm tal-Istati Membri kollha kif ukoll tal-Istituzzjonijiet tal-UE; 
jistieden lill-Istati Membri biex jikkoperaw bis-sħiħ mal-UE u mar-rappreżentanti tal-
popolazzjoni Roma fit-tfassil ta' politiki integrati, fejn jintużaw ir-riżorsi finanzjarji tal-UE 
disponibbli taħt il-Fondi tal-UE, u b'mod partikolari taħt il-FEŻR, il-FSE u l-FAEŻR, biex 
tiġi promossa l-inklużjoni tar-Roma fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali; jistieden lill-
Kummissjoni biex tagħti attenzjoni partikolari għat-talbiet ta' assistenza teknika bl-għan li 
titjieb l-effettività tal-istrumenti kollha disponibbli għall-integrazzjoni tal-komunitajiet 
Roma;

2. Ifakkar li l-programmi u l-finanzjament Ewropej huma disponibbli u jistgħu jintużaw 
għall-edukazzjoni, l-akkomodazzjoni u l-impjieg tal-popolazzjoni tar-Roma iżda li l-
awtoritajiet lokali, is-soċjetà ċivili u l-gruppi fil-mira potenzjali ta’ dawn il-programmi 
mhumiex infurmati biżżejjed dwarhom; barra minn hekk, iħeġġeġ l-użu tal-fondi tal-UE 
għall-bini ta’ djar ġodda jew rinovazzjoni ta’ dawk li jeżistu, billi jitjiebu l-infrastruttura 
tal-inġinerija, servizzi lokali, sistemi ta’ komunikazzjoni, l-edukazzjoni, kejl tal-
edukazzjoni, miżuri għall-aċċess tas-suq tax-xogħol eċċ;

3. Jitlob biex jingħataw pariri aqwa lill-organizzaturi tal-proġett li jkunu eliġibbli għall-
finanzjament Ewropew għall-integrazzjoni tal-popolazzjoni tar-Roma, billi jinħolqu 
pjattaformi għall-informazzjoni, l-analiżi u l-iskambji ta’ prattika tajba;

4. Jirrikonoxxi li l-popolazzjoni tar-Roma, li ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali komuni 
tagħna għal mijiet ta’ snin u hija l-akbar minorità etnika fl-UE, għandha tingħata l-mezzi 
permezz ta’ edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar residenzjali deċenti u 
opportunitajiet ta’ impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post tax-xogħol u tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ekonomiku kif previst fl-istrateġija UE 2020, b'mod partikolari l-inizjattiva 
"il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar" huwa tal-fehma li l-inklużjoni soċjali hi 
prekundizzjoni sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija UE 2020; jistieden lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom li 
jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni u aċċess għal 
servizzi soċjali, kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa, nuqqas ta' dokumenti ta' reġistrazzjoni 
ċivili, djar segregati u ta' livell baxx, livell baxx ta' impjieg ) tal-komunitajiet 
marġinalizzati, bħala azzjoni importanti kontra l-esklużjoni soċjali tal-popolazzjoni Roma 
u jikkontribwixxu għall-integrazzjoni ulterjuri fi ħdan l-Istati Membri; jenfasizza li 
politika ta’ suċċess tkun taħlita ta’ approċċi li jagħtu każ tal-fatturi soċjali, ekonomiċi u 
kulturali;

5. Jitlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jippromwovu l-kampanji 
ta’ kuxjenza u l-informazzjoni biex jiżguraw li l-problema tinftiehem sew, biex 
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jiffaċilitaw u jtejbu l-aċċess għall-edukazzjoni u għal servizzi oħra, u jippromwovu d-dħul 
mill-ġdid fis-suq tax-xogħol; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa għal simplifikazzjoni aktar 
strutturata u sistematika tal-kwistjonijiet relatati mar-Roma fi ħdan il-politiki rilevant 
Ewropej u nazzjonali kollha, sabiex jiġu żgurati l-effettività, l-inklużjoni reali, u s-
sostenibbiltà; iħeġġeġ lil dawk li jfasslu l-politika f’kull livell biex jikkonsultaw lill-
komunitajiet, l-assoċjazzjonijiet u l-NGOs tar-Roma, li qed jippruvaw jiżguraw li jkun 
hemm konformità mad-drittijiet tar-Roma u jiżguraw l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom 
kemm soċjali kif ukoll fis-suq tax-xogħol, filwaqt li jiffukaw b’mod partikolari fuq in-
nisa;

6. Jitlob lill-Istati Membri biex jiżviluppaw strateġiji li jnaqqsu l-faqar bejn is-setturi li 
jagħtu każ il-kwistjoni ta’ sikwit sensittiva tal-koeżistenza tal-komunità tar-Roma u l-
maġġoranza tal-komunità li huma t-tnejn affettwati min-nuqqas ta’ impjiegi, faqar u 
marġinalizzazzjoni; jenfasizza l-importanza ta’ miżuri ta’ inċentiva li permezz ta’ 
benefiċċji viżibbli jinkoraġġixxu lill-fqar biex jidħlu fis-suq tax-xogħol minflok li jgħixu 
bil-benefiċċji soċjali u forsi b’xogħol fis-suq illegali; jenfasizza, li huma tal-ikbar 
importanza l-programmi li jippromwovu fehim u tolleranza reċiproċi lejn xulxin;

7. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, il-ħtieġa li l-programmi tal-UE jkomplu għaddejjin, bħall-
“Programm għall-Progress” għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u JASMINE biex 
jinvestu fil-bini tal-kapaċità, u jitlob biex tali programmi jkunu żviluppati aktar wara l-
2013;

8. Isostni li l-esklużjoni soċjali li taffettwa lir-Roma għandha dimensjoni territorjali 
verament qawwija ta’ faqar u marġinalizzazzjoni, u din tinsab l-aktar f’mikroreġjuni 
sottożviluppati li għandhom nuqqas kbir ta’ riżorsi finanzjarji neċessarji biex jipprovdu 
kontribuzzjoni tagħhom stess lill-finanzjament Komunitarju li huma eliġibbli għalih u 
bosta drabi huma m’għandhomx il-kapaċità amministrattiva u r-riżorsi umani sabiex ikunu 
jistgħu jużaw il-finanzjament b’mod korrett; Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 
konċentrazzjoni ta’ sforzi speċifiċi fil-mikroreġjuni li huma ta’ spiss żoni intrareġjonali 
periferali u għas-simplifikazzjoni sostanzjali għar-regoli burokratiċi u implimentattivi 
sabiex l-allokazzjoni massima possibbli tar-riżorsi tkun tista’ tinkiseb taħt l-ambitu tal-
Politika ta’ Koeżjoni;

9. Jilqa’ l-opportunità li nħolqot permezz tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 
137/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 , li jipprovdi sa 3% 
tal-allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 
għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati; jiddispjaċih 
li l-ebda pjan operattiv ma nbidel biex jipprijoritizza mill-ġdid l-akkomadazzjoni tal-
popoloazzjoni Roma; jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, biex jagħmlu użu sħiħ u fil-
pront ta’ din l-opportunità ġdida fi ħdan il-qafas tal-Fondi Strutturali, sabiex isaħħu l-
prospetti ta’ inklużjoni soċjali effettiva; jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq ’il quddiem 
pjan ta’ azzjoni speċifiku dwar dan ir-regolament biex tgħaġġel l-użu tal-fondi. Jitlob lill-
Istati Membri biex jużaw b’mod effettiv il-potenzjal għall-interazzjoni bejn l-FEŻR, l-
FSEu l-FAEŻR fl-iżvilupp ta’ programmi ta’ finanzjament għall-integrazzjoni tar-Roma;

10. Jirrikonoxxi li l-Komunitajiet Roma huma gruppi estremament eteroġeni, u bħala 
konsegwenza ma hemmx lok għal strateġija unika biss;  jirrakkomanda għalehekk li l-
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awtoritajie reġjoanli u lokali tal-Istati Membri għandhom jipproponu politiki ta' 
integrazzjoni effettiva li għandhom ikunu differenti minn xulxin skont l-isfondi speċifiċi 
(ġeografiku, ekonomiku, soċjali, kulturali); jirrakkomanda li l-Kummissjoni tuża l-
esperjenza miksuba minn dawn l-awtoritajiet li attivament ikkontribwixxew għall-
integrazzjoni tal-komunitajiet tar-Roma u għall-inkoraġġiment tal-użu tal-aqwa prattiki u 
tal-passi li jwasslu għas-suċċess, sabiex jiksbu l-inklużjoni soċjali tagħhom;

11. Ifakkar li l-prerekwiżit primarju ta’ integrazzjoni b’suċċess fl-isforzi konġunti magħmula 
kemm mis-soċjetà razzjonalizzata kif ukoll mill-komunità tar-Roma; għalhekk jistieden 
lill-Istati Membri biex jagħtu l-għajnuna tagħhom biex tittejjeb is-sitwazzjoni tal-
akkomodazzjoni u tal-impjieg, u jirrakkomanda li l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali 
u lokali pubbliċi jintegraw - b'konformità mar-regolament li jirregola l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali - l-allokazzjoni ta' akkomodazzjoni ġdida lill-komunitajiet 
marġinalizzati f'qafas ta' politika usa', aktar kumpless ta' impenn soċjali reċiproku, bħall-
bini tal-komunitajiet, li jinkludi l-parteċipazzjoni tar-Roma fil-proċess tral-bini tal-
istabbilimenti ġodda u sforzi reċiproċi biex tissaħħaħ l-attendenza tal-iskola għal 
uliedhom u jitnaqqas sostanzjalment il-qgħad;  L-Istati Membri jistgħu għalhekk 
jikkontribwixxu lejn soluzzjoni konkreta għall-bżonnijiet ta' lokalità tal-gruppi 
marġinalizzati li qegħdin jgħixu f’kundizzjonijiet ħżiena ta’ akkomodazzjoni; iħeġġeġ 
ukoll lill-Istati Membri biex jużaw in-netwerk UE-Roma sabiex jinkoraġġixxu skambju 
tal-aħjar prattiki;

12. Jirrikonoxxi li l-kumplessità tad-dokumenti tista’ tkun ta’ tfixkil għall-organizzaturi tal-
proġett; isostni li hemm bżonn ix-xogħol dwar l-issimplifikar tal-proċeduri tal-għoti; 
isostni li r-rata tal-użu tal-finanzjament Ewropew f’dan il-qasam hija baxxa;

13. Isostni li parti mis-soluzzjoni tinsab fl-impenn sħiħ tal-Istati Membri sabiex jipprovdu 
appoġġ effettiv lill-organizzaturi tal-proġett u li l-Istati Membri, flimkien mal-
Kummissjoni, għandhom ir-rwol li jinkoraġġixxu lill-awtoritajiet lokali jagħżlu proġetti 
biex jintegraw il-popolazzjoni tar-Roma.
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