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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 
tiegħu għal riżoluzzjoni:

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;  jiltob lil dawk l-Istati Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet 
Fundamentali bħala Stati li għandhom problemi serji biex jisfruttaw bis-sħiħ ir-riżorsi tal-
UE li huma disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u b'mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta' tibdil demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li ilha 
tagħmel parti mill-wirt kulturali komuni tagħna għal mijiet ta' snin, 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;  jitlob, għalhekk, 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, kundizzjonijiet 
ħżiena tas-saħħa) tal-komunitajiet marġinalizzati, sabiex jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom; 

3. Jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li l-programmi tal-UE jkomplu għaddejjin, bħall-
"programm għall-Progress" għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, u jitlob biex tali 
programmi jkomplu għaddejjin u jkunu żviluppati aktar wara l-2013;

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot permezz tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 
137/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 20101 , 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;  jiltob għal 
darba oħra lill-Istati Membri, biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta' din il-possibbiltà ġdida 
fi ħdan il-qafas tal-Fondi Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti ta' inklużjoni soċjali 
effettiva;

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta' djar residenzjali lil 
komunitajiet marġinalizzati jagħmluha kondizzjonali fuq impenji soċjali min-naħa ta' 
dawn il-komunitajiet, bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-proċess tal-bini tal-
istabbilimenti l-ġodda, l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal uliedhom u l-
aċċettazzjoni ta' impjiegi offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex tiġi żgurata l-
integrazzjoni reali, effettivi u sostenibbli tagħhom.
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