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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Shaoirsí 
Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a 
leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí, de bhun Airteagal 9 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go 
ndéanfaidh an tAontas, agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí á sainiú agus á gcur 
chun feidhme aige, ceanglais atá nasctha le hardleibhéal fostaíochta a chur chun cinn, le 
cosaint shóisialta leormhaith a ráthú, leis an eisiamh sóisialta a chomhrac agus le 
hardleibhéal oideachais, oiliúna agus cosanta do shláinte an duine, a chur san áireamh;

B. de bhrí go bhfuil sé bunriachtanach Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a ghlacadh chun 
cearta sóisialta daoine ar de ghrúpaí imeallaithe iad, amhail daoine de chúlra Romach, a 
atreisiú;

C. de bhrí gur geal linn go mór gealltanas an Choimisiúin Creat Straitéiseach Eorpach 
athneartaithe iar 2020 do chomhionannas na Romach, don cheartas sóisialta agus 
eacnamaíoch agus don chomhrac i gcoinne an fhrithghiofógachais a fhorbairt;

D. de bhrí gurb iad na Romaigh an mionlach eitneach is mó san Eoraip a bhfuil tuairim is 6 
milliún díobh ina gcónaí in AE, ní hamháin in éagsúlacht eitneach ach freisin in 
éagsúlacht shocheacnamaíoch mhór agus a bhfuil orthu dul i ngleic le hil-idirdhealú; de 
bhrí go bhfuil tuairim is 80 % de na Romaigh ina gcónaí faoi bhun thairseach baoil 
bochtaineachta a dtíre; de bhrí go bhfuil 43 % de na Romaigh (ar fir 56 % díobh agus ar 
mná 29 % díobh) i gcineál éigin d’fhostaíocht íoctha i gcomparáid le meán AE de 70 % 
in 20151; de bhrí nach bhfreastalaíonn 50 % de na Romaigh atá idir 6 agus 24 bliana 
d’aois ar scoil agus nach bhfuil 63 % de na Romaigh óga (atá idir 16 agus 24 bliana 
d’aois) i mbun oideachais, fostaíochta ná oiliúna (NEET) i gcomparáid le meán AE de 
12 %2; de bhrí gur mheasa in 2016 ná in 2011 an sciar méadaitheach de na Romaigh 
nach raibh i mbun oideachais, fostaíochta ná oiliúna3;

E. de bhrí go bhfuil an comhionannas inscne agus staid na leanaí Romacha agus na 
Romach óg ina ndá phríomhréimse maidir leis na Romaigh a lánpháirtiú agus a áireamh 
nach dtugtar aghaidh orthu go leordhóthanach ar leibhéal AE ná ar leibhéal na 
mBallstát4; de bhrí go bhfuil saol guagach ag sciar suntasach de mhná Romacha agus go 
bhfuil siad leochaileach go sonrach de bharr leithcheal trasnach; de bhrí nach mór an 
comhionannas idir mná agus fir a áirithiú agus a chothú i ngach réimse, lena n-áirítear 
sa rannpháirtíocht i margadh an tsaothair, i téarmaí agus coinníollacha fostaíochta, i 
bpá, i gcáilíocht, in oiliúint, in athrú gairme, in ionchais agus i ndul chun cinn;

1 Tuarascáil ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair ar straitéisí náisiúnta maidir le lánpháirtiú na Romach a chur 
chun feidhme (COM(2019)0406), lch.3.
2 COM(2019)0406, lch.4.
3 Bearta um chuimsiú na Romach a thuairiscítear faoi chreat AE do NRIS, SWD (2019) 320 final, CUID 1/2, lch. 
18.
4 Tuarascálacha ó shaineolaithe atá bunaithe ar ghnéithe réamhbhreathnaitheacha den mheastóireacht ar Chreat 
AE do Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach, ina ndéantar breithniú ar Éagsúlacht an phobail 
Romaigh i dtionscnamh AE iar-2020 maidir le comhionannas agus cuimsiú na Romach, Eanáir 2020, lch. 16.
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F. de bhrí go gcinneann dálaí maireachtála na Romach, a leibhéal scolaíochta agus a stádas 
sláinte an stádas socheacnamaíoch agus an stádas atá acu i margadh an tsaothair; de bhrí 
gur minic a bhíonn na Romaigh i ngleic le fáinne fí na bochtaineachta, leis an eisiamh, a 
bhíonn oideachas íseal orthu agus cáilíochtaí ísle acu, rud a chuireann cosc orthu 
fostaíocht sheasmhach a aimsiú toisc nach gcomhlíonann siad riachtanais an phoist; de 
bhrí go bhfágann neamhionannais shocheacnamaíocha agus sláinte atá fós ann agus 
cineálacha éagsúla d’idirdhealú, lena n-áirítear frithghiofógachas agus aoiseachas, na 
Romaigh, go háirithe daoine scothaosta, a bheith i riocht leochaileach;

G. de bhrí go bhfuil an comhrac i gcoinne idirdhealú struchtúrach na Romach, lena n-
áirítear réimsí tosaíochta an oideachais, na fostaíochta, na rochtana ar chúram sláinte 
agus ar thithíocht, agus feabhas suntasach a chur ar a stádas socheacnamaíoch, ag brath 
ar chaipiteal sóisialta agus cultúrtha a mhéadú sna timpeallachtaí ina bhfuil pobail 
Romacha i láthair agus ar chur chuige fadtéarmach, ilpháirtithe leasmhara i leith 
lánpháirtiú na Romach le rannpháirtíocht ghníomhach na Romach ag gach céim;

H. de bhrí go dtagraíonn bailiú sonraí comhionannais do gach cineál sonraí imdhealaithe a 
úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar staid chomparáideach grúpaí sonracha atá i 
mbaol idirdhealaithe, beartais phoiblí a dhearadh lena rannchuidítear le comhionannas a 
chur chun cinn agus a gcur chun feidhme a mheasúnú, agus go ndéantar é ar bhonn 
fianaise agus ní ar thoimhdí amháin; de bhrí go dteastaíonn toiliú eisiach ó na daoine is 
ábhar don bhailiú sonraí chun sonraí den sórt sin a bhailiú (i.e. sonraí lena nochtar 
tionscnamh eitneach nó reiligiún) agus gur minic is féidir leis a bheith conspóideach; de 
bhrí gurb é atá toirmiscthe go soiléir ná próifíliú ciníoch nó eitneach, trína ndéantar 
daoine, gan a dtoiliú, a shainaithint ar bhonn braistintí nó ginearálaithe tríú páirtí ar 
bhonn cine, eitneachta, reiligiúin nó tionscnamh náisiúnta;

I. de bhrí go leantar d’idirdhealú a dhéanamh ar dhaoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad agus 
iad ag cur isteach ar phoist agus fiú agus an post acu agus go leanann siad de bheith i 
ngleic le cóir neamh-chomhionann; de bhrí gurb ionann pá níos ísle, easpa ionchais 
ghairme, dálaí oibre neamhbhuana agus deacra, an t-urlár greamaitheach agus an tsíleáil 
ghloine, ciapadh agus dífhostú éagórach, agus roinnt de na comharthaí; de bhrí gur 
dóchúla níos lú rochtana a bheith ag mionlaigh eitneacha ar chearta fostaíochta agus ar 
chosaint; de bhrí gur cosúil tionscnamh eitneach a bheith tábhachtach freisin maidir le 
ciapadh san ionad oibre, agus go ndealraíonn sé gur constaic mhór ar dhul chun cinn 
gairme é;

J. de bhrí go bhfuil cónaí ar fhormhór na bpobal Romach, go háirithe iad siúd i lár na 
hEorpa agus in oirthear na hEorpa, i lonnaíochtaí deighilte, go minic i gceantair ina 
bhfuil tionchar mór ar an gcomhshaol, atá eisiata ón tsochaí agus a bhfuil leithscaradh 
spásúil, coinníollacha fochaighdeánacha agus bochtaineacht glúine ag bagairt orthu; de 
bhrí, de réir na tuarascála ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair maidir le cur chun 
feidhme straitéisí náisiúnta um lánpháirtiú na Romach (COM(2019)0406), nach bhfuil 
rochtain ar uisce reatha ag aon trian de theaghlaigh Romacha, go bhfuil leithreas 
sruthlaithe faoi dhíon nó cithfholcadán faoi dhíon ag beagáinín níos mó ná an leathchuid 
díobh, agus go raibh cónaí ar 78 % de na Romaigh i dtithíocht róphlódaithe in 2016; de 
bhrí go bhfuil cónaí ar dhuine amháin as gach deichniúr i dtithíocht atá ar uireasa 
leictreachais; de bhrí go dtugann na sonraí atá ar fáil agus na táscairí toraidh ó 
shuirbhéanna ionadaíocha ó naoi mBallstát le fios go raibh cúrsaí tithíochta fós gan 
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athrú den chuid is mó idir 2011 agus 2016, gan ach roinnt feabhsuithe ar rochtain ar 
uisce agus ar áiseanna bunúsacha i roinnt Ballstát;

K. de bhrí go bhfuil an deighilt spásúil fós ar cheann de na príomhdhúshláin i réimse na 
tithíochta; de bhrí go ndéantar idirdhealú ar 43 % de na Romaigh agus iad ag iarraidh 
tithíocht a cheannach nó a fháil ar cíos agus nach bhfuil siad eolach a ndóthain ar a 
gcearta ó thaobh an chomhionannais de5; de bhrí go bhfuil maoin atá ar iarraidh agus 
doiciméid phearsanta amhail teastais bhreithe agus cártaí aitheantais ina mbacainn ar 
rochtain a fháil ar thithíocht, ar sheirbhísí poiblí nó ar sheirbhísí státchabhrach 
bunriachtanacha;

L. de bhrí gur measa deacrachtaí na Romach mar gheall ar ghéarchéim COVID-19, ós rud 
é go raibh tionchar ag iarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta na géarchéime ar an 
bpobal Romach, go háirithe ar mhná, agus gur déine, dá bharr sin, na neamhionannais 
atá ann faoi láthair i ngach réimse tosaíochta um chuimsiú na Romach;  de bhrí go 
bhfuil na Romaigh go mór i mbaol iarmhairtí diúltacha ghéarchéim COVID-19, agus go 
mbeidh rochtain theoranta acu ar chúram sláinte, ar oideachas, ar shochair shóisialta – 
lena n-áirítear sochair dhífhostaíochta – nó ar aon bheart eile a bhfuil sé d’aidhm aige 
tionchar an choróinvíris a mhaolú;

M. de bhrí gur measa éagothromaíochtaí réigiúnacha agus geiteamú mar gheall ar dhroch-
bhonneagar iompair agus ar easpa comhlachtaí agus seirbhísí riaracháin phoiblí, go 
háirithe institiúidí oideachais agus soláthar sláinte ardcháilíochta;

1. á thabhairt chun suntais go bhfuil na Romaigh ar cheann de na grúpaí mionlaigh is mó 
san Eoraip a bhfuil na rátaí is airde bochtaineachta, idirdhealaithe struchtúraigh agus 
eisiaimh shóisialta ina mbagairt orthu agus nach ndéantar a gcearta bunúsacha, go 
háirithe cearta eacnamaíocha agus sóisialta, a urramú; á chur in iúl gurb oth léi, in 
ainneoin rathúnas eacnamaíoch in AE, agus in ainneoin Chreat AE do Straitéisí 
Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach (NRIS) agus an chiste chomhtháthaithe, 
agus na mbeart a tugadh isteach le deich mbliana anuas maidir le cuimsiú sóisialta na 
Romach, go bhfuil staid fhoriomlán na Romach in AE gan athrú agus nach bhfuil ach 
dul chun cinn teoranta déanta i réimsí na tithíochta, na fostaíochta, an oideachais agus 
an chúraim sláinte; á iarraidh ar údaráis áitiúla agus ar rialtais áitiúla NRIS a chur chun 
feidhme go héifeachtach; á iarraidh ar an gCoimisiún ceannaireacht a léiriú le dea-
shampla agus beartas príomhshruthaithe maidir leis na Romaigh a thabhairt isteach ar 
gach leibhéal dá bheartais, dá chláir agus dá thionscadail chun idirdhealú a chosc agus 
chun cabhrú le cuimsiú na Romach inár sochaithe a chur i ngníomh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún seasamh le cur chuige trasnach agus il-gheallsealbhóra i leith NRIS agus 
rannpháirtíocht ghníomhach na Romach a chur chun cinn, óna n-ullmhúchán go dtí a 
gcur chun feidhme;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún spriocanna, cuspóirí agus bearta ceangailteacha do na 
Ballstáit, amlíne shoiléir agus ceanglais shoiléire agus cheangailteacha dul chun cinn, 
mar aon le táscairí ratha agus cistiú leormhaith do chur chun feidhme an chéad Chreata 
eile de chuid an Aontais maidir le NRIS a leagan amach; á iarraidh ar údaráis áitiúla 
agus ar rialtais áitiúla cur chun feidhme NRIS a leagan síos mar thosaíocht;

5 COM(2019)0406.
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3. á mheabhrú di an rún uaithi an 12 Feabhra 2019 maidir leis an ngá le Creat Straitéiseach 
AE neartaithe tar éis na bliana 2020 do Straitéisí Náisiúnta maidir le Comhtháthú na 
Romach agus dlús a chur leis an gcomhrac in aghaidh an fhrithghiofógachais6; ag 
tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit Creat Straitéiseach AE uaillmhianach, 
cuimsitheach agus ceangailteach um chomhionannas na Romach, um an gceartas 
sóisialta agus eacnamaíoch agus um an gcomhrac i gcoinne an fhrithghiofógachais don 
ré i ndiaidh 2020 a mholadh agus iad féin a thiomnú dó, ar creat é lena ngabhfadh 
cuspóirí comhchoiteanna nithiúla ar leibhéal AE agus caighdeáin íosta ar féidir leis na 
Ballstáit iad a thiontú ina spriocanna náisiúnta, agus i gcás ina bhfuil sainiúlachtaí tíre 
ábhartha sa mhéid atá sé mar aidhm leo níos mó ná na híoschaighdeáin a bhaint amach, 
agus a áirithiú go dtabharfar aghaidh mar is ceart ar idirdhealú iolrach agus trasnach, ar 
phríomhshruthú inscne agus ar chur chuige atá íogair do leanaí;

4. á thabhairt chun suntais gur gá fáinne fí na bochtaineachta i gcás na Romach sin lena 
mbaineann a bhriseadh trí ghníomhaíochtaí spriocdhírithe éifeachtacha a dhéanamh ón 
aois is luaithe is féidir, mar gur féidir le bearta spriocdhírithe ar gach leibhéal oideachais 
a bheith ina n-uirlisí éifeachtacha chun an bhochtaineacht a chomhrac, agus á chur i 
bhfáth gur gá feabhas a chur ar aistrithe chuig leibhéil níos airde oideachais agus tacú 
leis na bearta sin trí leas a bhaint as infheistíochtaí sóisialta;

5. á iarraidh go dtabharfaí níos mó airde ar na Ballstáit sin ina bhfuil pobal mór Romach 
agus a ghlac bearta a bhí sách neamhéifeachtach san am a chuaigh thart. á chur i bhfáth 
gur cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar na Ballstáit sin agus ar a mbeartais 
agus a mbearta, agus gur cheart dó tacaíocht níos fearr a thabhairt dóibh;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit comhionannas cuimsitheach a 
choimirciú do dhaoine Romacha – agus aird ar leith á tabhairt ar mhná agus cailíní, agus 
daoine faoi mhíchumas a bheith ina n-íospartaigh idirdhealaithe thrasnaigh – i ngach 
réimse den saol;

7. á iarraidh ar na Ballstáit Treoir ón gComhairle an 2 Iúil 2008 maidir le prionsabal na 
córa comhionainne a chur chun feidhme idir daoine gan beann ar reiligiún nó 
creideamh, míchumas, aois nó claonadh gnéis (COM/2008/0426) a ghlacadh;

8. ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an bhochtaineacht a chur san áireamh, 
agus béim ar leith á leagan ar bhochtaineacht leanaí, ar eisiamh sóisialta agus ar 
fhrithghiofógachas agus ar neamh-idirdhealú mar ghnéithe trasghearrthacha trí na 
ceithre phríomhréimse de Straitéis AE maidir leis na Romaigh agus NRIS, agus a 
áirithiú, ar an gcaoi sin, go rannchuideoidh comhionannas, deiseanna fostaíochta 
inbhuanaithe, oideachas cuimsitheach, tithíocht ardcháilíochta, agus cúram sláinte 
leormhaith le feabhsú foriomlán dhea-bhail na Romach, agus go dtabharfar aghaidh mar 
is ceart ar il-idirdhealú agus ar idirdhealú trasnach, ar phríomhshruthú inscne agus ar 
chur chuige atá íogair do leanaí sa Chreat Straitéiseach maidir le NRIS don ré i ndiaidh 
2020 agus faoi NRIS; á iarraidh ar údaráis agus rialtais áitiúla agus réigiúnacha tús áite 
a thabhairt do ghlacadh, athbhreithniú agus cur chun feidhme NRIS i gcomhréir leis an 
gCreat Straitéiseach AE don ré i ndiaidh 2020, agus a ráthú go mbeidh dlúthnasc idir na 
straitéisí sin agus beartais phríomhshrutha;

6 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0075.



AD\1208180GA.docx 7/18 PE650.564v02-00

GA

9. á iarraidh ar an gCoimisiún rannpháirtíocht chothrom eagraíochtaí sochaí sibhialta 
Romacha, saineolaithe Romacha agus daoine den phobal Romach, go háirithe iad siúd 
atá gníomhach ar an leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal réigiúnach, i ndíospóireachtaí 
beartais agus i gcinnteoireacht a áirithiú;

10. ag aithint gur cheart, chun cearta sóisialta agus eacnamaíocha na Romach a ráthú, cur 
chuige níos cuimsithí a bhreithniú, lena n-áirítear neartú a dhéanamh ar aitheantas 
institiúideach an mhionlaigh Romach mar ghníomhaí sóisialta agus rannpháirtíocht 
éifeachtach agus eagraithe eagraíochtaí ionadaíocha na sochaí sibhialta Romach, rud a 
d’fhágfadh go bhféadfaidís a bheith rannpháirteach go fóinteach i gcur chun feidhme na 
mbeartas eacnamaíoch agus sóisialta agus san fhaireachán agus sa mheastóireacht orthu; 
á iarraidh ar an gCoimisiún rannpháirtíocht na Romach a mheas mar chaighdeán 
comhchoiteann cáilíochta ceangailteach do Chreat Straitéiseach an Aontais a bheidh ann 
amach anseo agus do na straitéisí náisiúnta agus go n-áirithíonn sásraí airgeadais agus 
struchtúracha rannpháirtíocht chomhionann agus ar ardcháilíocht;

11. á thabhairt chun suntais go réitíonn an fhostaíocht an bealach i dtreo an chuimsithe 
shóisialta agus nach mór, dá bhrí sin, go mbeadh deis ag mionlaigh eitneacha páirt 
iomlán a ghlacadh i margadh an tsaothair agus nach mór feidhm a bheith ag an 
bprionsabal ‘stádas comhionann agus pá comhionann as obair chomhionann’ maidir le 
gach oibrí;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún teachtaireacht maidir le treoirlínte agus caighdeáin i 
gcomhair beartais earcaíochta atá saor ó idirdhealú le haghaidh na mBallstát agus le 
haghaidh fostóirí a thíolacadh, lena n-áirítear moltaí maidir le pleananna comhionannais 
a ghlacadh ar leibhéal na gcuideachtaí agus i gcomhaontuithe comhchoiteanna 
earnálacha agus maidir le cur chun feidhme tascfhórsaí éagsúlachta san ionad oibre, 
lena n-áirítear dul i ngleic le steiréitíopaí, le réamhchlaonadh agus le dearcthaí 
diúltacha, cosc a chur le hidirdhealú san earcaíocht, san ardú céime, sa phá agus sa 
rochtain ar oiliúint; á thabhairt chun suntais gur cheart na pleananna gníomhaíochta 
comhionannais sin a úsáid freisin chun éagsúlacht eitneach agus chultúrtha san ionad 
oibre a chur chun cinn, chun rialacháin inmheánacha i gcoinne an chiníochais agus an 
idirdhealaithe agus an chiaptha a bhaineann leis an gciníochas san ionad oibre a 
fhorbairt, chun faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar earcaíocht, dul chun cinn 
agus coinneáil lucht saothair de réir snáithe comhionannais chun cleachtais 
idirdhealaitheacha dhíreacha nó indíreacha a shainaithint agus chun bearta 
ceartaitheacha a ghlacadh chun neamhionannas i ngach ceann de na réimsí sin a laghdú 
agus, chuige sin, sonraí comhionannais a bhailiú i ndáil le caighdeáin maidir le 
príobháideachas agus le cearta bunúsacha;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún creat comhchoiteann AE a ghlacadh le haghaidh sonraí 
comhionannais imdhealaithe atá iontaofa agus inchomparáide a bhailiú agus a anailísiú 
chun an t-idirdhealú a chomhrac, lena n-áirítear san fhostaíocht; á chur in iúl, thairis sin, 
gur cheart a chuimsiú ann táscairí margaidh saothair chun comhionannas a thomhas, 
lena n-áirítear seasamh fostaíochta imirceach agus grúpaí mionlaigh, agus caighdeáin 
maidir le príobháideachas agus le cearta bunúsacha á n-urramú ina n-iomláine;

14. á thabhairt chun suntais gurb iad na pointí is bunúsaí ar gá aghaidh a thabhairt orthu i 
réimse fhostaíocht na Romach ná an t-aistriú éifeachtach ón oideachas go dtí an 
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margadh saothair oscailte, i bhfianaise ráta ard an neamhfhreastail, na 
neamhláithreachta agus na luathfhágála scoile a dhéanann difear do leanaí Romacha 
agus don óige Romach; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé dul i ngleic le steiréitíopaí 
diúltacha ar minic iad a bheith ar na bacainní is mó ar fhostaíocht a fháil; ag leagan 
béim ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic le cineálacha eagsúla fostaíochta 
neamhdhearbhaithe, le hidirdhealú ag fostóirí, an t-éileamh ar shaothar a mheaitseáil 
leis an soláthar saothair agus dul i ngleic leis na rátaí méadaitheacha d’aos óg na 
Romach nach bhfuil san oideachas;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún a ghealltanas a chomhall i leith plean gníomhaíochta a 
ghlacadh chun Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme agus chun 
cuimsiú na Romach a ionchorprú mar tháscaire sa scórchlár sóisialta; ag tathant ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar an bpobal Romach chun a 
staid shonrach a léiriú agus chun a bhfostaíocht ardcháilíochta, rochtain ar phoist 
chuibhiúla, pá cothrom agus dálaí oibre cothroma a áirithiú agus chun a ráthú go 
mbeidh córais cosanta sóisialta agus seirbhísí sóisialta leormhaith, inrochtana agus á n-
úsáid ag na tairbhithe uile a d’fhéadfadh a bheith ann, agus go n-áireofar leo cumhdach 
sláinte uilíoch gan idirdhealú, chomh maith le scéimeanna ioncaim íosta agus cearta 
pinsin;

16. á mheabhrú di go bhfuil roinnt beart glactha ag na Ballstáit chun feabhas a chur ar 
fhreastal scoile leanaí Romacha, amhail béile saor in aisce agus téacsleabhair saor in 
aisce a sholáthar i scoileanna chomh maith leis an oibleagáid freastal ar oideachas 
naíonra/réamhscoile ó aois óg do gach leanbh a leathnú; á chur i bhfáth gur cheart 
leanúint de na dea-chleachtais sin;

17. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú, nuair a fheidhmíonn daoine de chúlra Romach a 
gcearta soghluaisteachta, gur féidir leo rochtain a fháil ar an gcúram sláinte uile is gá sa 
Bhallstát ina bhfuil cónaí orthu; á chur i bhfáth nár cheart an bhochtaineacht ná stádas 
cónaithe aon duine a bheith mar bhacainn ar rochtain a fháil ar sheirbhísí sláinte agus 
sóisialta;

18. á iarraidh ar na Ballstáit infheistíocht a dhéanamh i sásraí faireacháin saothair agus i 
sásraí gearáin a fhaigheann tacaíocht ó acmhainní, atá inrochtana agus éifeachtach do 
gach oibrí, gan beann ar a náisiúntacht ná ar a stádas cónaithe, chun oibrithe a chosaint 
ar fhrithbheartú fostóirí agus ar iarmhairtí díobhálacha agus chun tacú le heagraíochtaí 
na sochaí sibhialta i ndáil le faisnéis a sholáthar d’oibrithe faoina gcearta agus faoi 
conas iad a fheidhmiú;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh an plean téarnaimh 
agus an Creat Airgeadais Ilbhliantúil nua do 2021-2027 ceangailte go daingean le Creat 
Straitéiseach AE maidir leis na Romaigh um Chomhionannas, um Chuimsiú agus um 
Rannpháirtíocht, lena spriocanna ceangailteacha agus lena gcur i bhfeidhm ag Straitéisí 
Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach; á thabhairt chun suntais, chun na críche sin, 
go gcaithfear sonraí stóinsithe arna n-imdhealú de réir inscne agus de réir aoise a bhailiú 
go córasach chun bonn eolais a chur faoi riachtanais agus anailís chomhthéacs, agus 
treoir a leagan síos maidir le spriocanna agus táscairí tionchair a shocrú chun an toradh 
is fearr a áirithiú ó thaobh riachtanais a mheaitseáil le pleanáil agus buiséadú, ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon;
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20. ag tathant ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle aghaidh a thabhairt ar staid 
éagothrom na Romach ar fud AE i gCiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+); á mheabhrú 
di a rún an 4 Aibreán 2019 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+)7, a n-
áirítear in Airteagal 4(1)(viiia) de an cuspóir sonrach i dtaca le ‘comhrac i gcoinne an 
idirdhealaithe in aghaidh pobail imeallaithe amhail na Romaigh agus lánpháirtiú 
socheacnamaíoch na bpobal sin a chur chun cinn’;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht chúramach a dhéanamh ar tháscairí tionchair 
lánpháirtiú na Romach don tréimhse 2014-2020 agus dea-chleachtais agus easnaimh a 
shainaithint; á mheabhrú di go raibh an faireachán ar lánpháirtiú na Romach le feabhsú 
ar bhonn Thosaíocht Infheistíochta CSE 9 (ii), ar bhonn na gcuspóirí sonracha ábhartha 
a leagtar amach i gcláir oibríochtúla CSE agus Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(CFRE), agus trí chomhtháscaire aschuir CSE a úsáid do rannpháirtithe, táscairí agus 
spriocanna sonracha cláir;

22. ag moladh go n-éascódh an Coimisiún malartú dea-chleachtas idir na Ballstáit agus go 
ndéanfadh sé faireachán ar an staid chun measúnú rialta a sholáthar;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit ionadaithe ó na pobail Romacha, lena n-
áirítear an óige, a áireamh sna próisis chomhairliúcháin agus chinnteoireachta ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta araon;

24. á mheabhrú di go bhfuil ról rialtas áitiúil agus náisiúnta, comhpháirtíochtaí láidre agus 
tiomantas geallsealbhóirí áitiúla, amhail bardais áitiúla agus cigireachtaí scoile, 
ríthábhachtach chun lánpháirtiú inbhuanaithe na Romach a bhaint amach;

25. á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh na húdaráis stáit ábhartha gealltanas práinneach 
agus críochnúil a thabhairt go ndéanfaidh siad daltaí Romacha a dhídheighilt i 
scoileanna, a rannpháirtíocht i saolré iomlán an oideachais a mhéadú agus an cháilíocht 
chéanna foghlama agus gnáthfhoghlaim chuimsitheach a áirithiú do chách; á chur in iúl 
gurb oth léi gur cleachtas coitianta idirdhealaitheach fós é mídhiagnóis leanaí Romacha 
mar leanaí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais, a fhágann líon díréireach leanaí 
Romacha a bheith ag freastal ar scoileanna ‘speisialta’, rud a scarann iad ón 
ngnáthchóras scoile agus a fhágann gur minic a chuirtear oideachas dona orthu; á 
mheabhrú di na cinntí a rinne an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine agus na 
himeachtaí um shárú maidir le hidirdhealú ar scoil Romach i gcoinne trí Bhallstát: an 
tSeicia (2014), an tSlóvaic (2015) agus an Ungáir (2016); den tuairim nach ndearnadh 
feabhas ar bith nó gur beag feabhais a rinneadh le blianta beaga anuas in ainneoin 
iarrachtaí an Choimisiúin; á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht a dhéanamh ar na 
bearta ceartaitheacha faoi seach agus ar a dtionchar ar leanaí Romacha agus, má 
mheastar nach leor iad ná nach bhfuil siad éifeachtach go leormhaith, na cásanna sin a 
tharchur chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh;

26. á mheabhrú di tábhacht ról na n-oideoirí Romacha agus a láithreacht i gcomhlachtaí 
oideachais ó thaobh cabhrú le próiseas an dídheighilte agus na Romaigh a spreagadh le 
freastal ar chláir foghlama ar feadh an tsaoil agus ar oideachas aosach; ag moladh go 
leanfaí de Romaigh a oiliúint agus a fhostú mar mheantóirí óige agus mar 

7 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0350.
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idirghabhálaithe oideachais chun tacú le haistrithe san oideachas agus chuig margadh an 
tsaothair; ag leagan béim ar an ngá atá ann díriú ar na Romaigh ar bhealach níos 
sainráite le beartais ghníomhacha maidir le margadh an tsaothair, lena n-áirítear an 
Ráthaíocht don Aos Óg, agus idirdhealú maidir le rochtain ar mhargadh an tsaothair 
agus san ionad oibre a fhaire agus a chomhrac go córasach; á iarraidh go gcuirfí oiliúint 
ar sheirbhísí poiblí fostaíochta maidir le conas dul i dteagmháil le grúpaí imeallaithe 
agus conas déileáil leo;

27. á iarraidh go ndéanfaí an comhbheartas talmhaíochta (CBT) a athdhearadh, lena 
bhféadfaí cineálacha nuálacha oibre talmhaíochta a dhéanamh agus lena gcuirfí chun 
cinn iad, lena n-áirítear comharchumainn shóisialta do phobail Romacha, agus a 
d’fhéadfadh ról tábhachtach a bheith aige freisin maidir le córas bia atá cóir, sláintiúil 
agus neamhdhíobhálach don chomhshaol a chruthú; á chur i bhfáth go rannchuideodh 
an ghníomhaíocht sin le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach; 
á iarraidh go ndéanfaí dea-chleachtais sa réimse sin a chur chun cinn agus a mhalartú i 
measc na mBallstát;

28. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cur chuige comhordaithe a fhorbairt 
chun leanaí Romacha a lánpháirtiú sa tsochaí; á iarraidh, dá bhrí sin, go nglacfaí go 
práinneach an Ráthaíocht Eorpach i dtaobh Leanaí i CSE+ le hacmhainní tiomnaithe 
chun tacú le glúin a thógáil amach as an mbochtaineacht;

29. á chur i bhfios go láidir go gcuireann bacainní ar sheirbhísí cúraim sláinte agus easpa 
feasachta bunúsaí sláinte le deighilt fhorleathan daltaí Romacha ar scoil; á chur i bhfáth 
gurb amhlaidh, de bhreis ar an bhfrithghiofógachas forleathan sna sochaithe ina 
gcónaíonn na Romaigh, gurb iad na míbhuntáistí struchtúracha a mbíonn orthu dul i 
ngleic leo ó thaobh clárú réamhscoile agus eisiamh sóisialta de na bunchúiseanna atá le 
scoileanna deighilte agus le hidirdhealú in aghaidh leanaí Romacha, rud is siocair le 
fáinne fí na dífhostaíochta agus na bochtaineachta; á chur i bhfáth gur den ríthábhacht é 
aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna sin agus fós feasacht a ardú freisin;

30. á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí a rinne roinnt Ballstát a ghlac uirlisí reachtacha 
d’fhonn comhsheasmhacht idir cáilíocht agus comhionannas an oideachais a áirithiú, 
agus fós oideachas cuimsitheach a thabhairt isteach; ag tabhairt dá haire gurb é is aidhm 
do na bearta sin ná leanaí Romacha, mar aon le grúpaí eile atá faoi mhíbhuntáiste, a 
lánphairtiú, a mhéid is féidir, sa chóras oideachais ó oideachas luath-óige go hoideachas 
meánscoile uachtaraí, rud atá ina réamhriachtanas d’fhorbairt phearsanta agus gairm 
bheatha linbh;

31. á mheabhrú di gur tuairim dhearfach gurb ea an tuairim ar na hidirghabhálaithe 
Romacha agus ar na cláir thacaíochta sláinte Romacha, mar shampla maidir le rochtain 
an phobail Romaigh ar sheirbhísí sláinte a éascú, maidir le feabhas a chur ar an rochtain 
atá acu ar shaoráidí sláinteachais agus sláintíochta, agus maidir le haghaidh a thabhairt 
ar riachtanais shonracha sláinte na mban Romach; á chur i bhfios go láidir gur 
mhéadaigh a rialtais faoi seach an clár idirghabhálaithe sláinte Romach sa Bhulgáir, sa 
Rómáin agus sa tSlóvaic, agus go léirítear athruithe dearfacha sna meastóireachtaí a 
rinneadh orthu (i.e. iompraíocht nach raibh chomh hidirdhealaitheach céanna a bheith 
léirithe ag soláthraithe sláinte agus bacainní eile a chuireann cosc ar rochtain ar an 
tsláinte de bhreis ar ghníomhaíochtaí oideachais lena ndírítear ar phobail); á chur i 
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bhfios go láidir, áfach, go léirítear sa mheastóireacht ar na cláir sin gur gá dul i dtreo 
cuir chuige nua agus níos éifeachtaí, ag bogadh ó idirghabhálaithe Romacha go dtí 
athchóiriú institiúideach lena dtéitear i ngleic le hidirdhealú institiúideach i gcóras8;

32. ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé tacú le rannpháirtíocht tuismitheoirí i 
ngníomhaíochtaí scoile agus oideachais agus ar a thábhachtaí atá sé a bhfeasacht a ardú 
maidir lena thábhachtaí atá an t-oideachas réamhscoile, clárú leanaí agus freastal scoile; 
á chur in iúl gurb oth léi go mbíonn rochtain theoranta ar oideachas agus cúram réamh-
bhunscoile fós ag leanaí Romacha i roinnt Ballstát; á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil 
AE agus na Ballstáit i bhfad ó na spriocanna a leagtar amach i gcreat AE maidir le 
cuimsiú na Romach a bhaint amach; 

33. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis inniúla réigiúnacha agus 
áitiúla, i gcomhar leis an tsochaí shibhialta agus le geallsealbhóirí eacnamaíocha, 
beartais fostaíochta agus shóisialta atá dírithe ar na Romaigh a chur chun feidhme agus 
faireachán a dhéanamh ar thorthaí na mbeartas sin, ach gan grúpaí sochaíocha eile a 
eisiamh i gcásanna comhchosúla; á iarraidh ar na Ballstáit, thairis sin, bearta 
coisctheacha agus ceartaitheacha a ghlacadh chun an ceann is fearr a fháil ar 
steiréitíopaí agus frithghiofógachas i margadh an tsaothair, tosaíocht a dhéanamh de 
chumhachtú cuardaitheoirí poist Romacha le haghaidh seirbhísí poiblí fostaíochta agus 
fostóirí, agus tacaíocht chomhthreomhar i ndáil le socrúchán fostaíochta a sholáthar trí 
oiliúint ghairmiúil, intéirneachtaí le TF agus oiliúint teanga agus cur chun cinn 
scileanna fiontraíochta; ag leagan béim ar ról ríthábhachtach seirbhísí fostaíochta poiblí 
i ndáil le fostaíocht na Romach a chur chun cinn sa státseirbhís agus i ndáil le teagmháil 
a dhéanamh le cuardaitheoirí poist Romacha atá faoi mhíbhuntáiste;

34. ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé rochtain ar oideachas, ar an ardoideachas, ar 
phrintíseachtaí agus ar ghairmoideachas agus gairmoiliúint (VET) a chur chun cinn do 
na Romaigh chun a gcuimsiú eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn; den tuairim 
nach n-aithnítear VET go leordhóthanach fós mar thosaíocht agus mar réiteach lena 
dtugtar caoi deiseanna do na Romaigh a shlógadh agus a sholáthar; ag moladh do na 
Ballstáit a áirithiú go mbeidh scéimeanna gairmoiliúna lena ndírítear ar na Romaigh ina 
léiriú ar a staid shonrach, chomh maith le héilimh mhéadaithe mhargadh an tsaothair: á 
mheabhrú di go bhfuil ganntanas oibrithe oilte i ndán don Eoraip atá ag dul in aois agus 
nár cheart a mheas, dá bhrí sin, gur ualach iad Romaigh óga ach gur deis gurb ea iad 
agus go bhféadfaidís a bheith ina n-oibrithe amach anseo; á iarraidh ar na Ballstáit 
rannpháirtíocht níos láidre ó ghnólachtaí a spreagadh, go háirithe ar an leibhéal áitiúil, 
agus breithniú a dhéanamh i dtaobh tacú le forbairt fiontar sóisialta chun ionaid oibre 
inbhuanaithe a chruthú do na Romaigh, agus béim á leagan ar mhná Romacha;

35. á thabhairt chun suntais gur minic na Romaigh ag obair faoi choinníollacha forbhásacha 
fostaíochta nó i staideanna neamhthipiciúla fostaíochta; go láidir den tuairim gur cheart 
an ionstraim nua um Thacaíocht shealadach ar mhaithe le Baol Dífhostaíochta a mhaolú 
i Staid Éigeandála (SURE) a bheith dírithe orthu siúd is leochailí sna Ballstáit;

36. á iarraidh ar an gCoimisiún dlí an Aontais a chur i gcomhréir le creat dlíthiúil na 
Náisiún Aontaithe maidir le ceart an duine chun uisce agus infheidhmeacht na 

8 Fresno JM, Lajčáková J, Szira J, Mačáková S, Karoly M, Rossi M, ‘ Meitea-Mheastóireacht ar idirghabhálacha 
le haghaidh chuimsiú na Romach’, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2019.
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dtreoracha a bhaineann le huisce a leathnú chun fadhbanna a bhaineann le 
hinrochtaineacht agus inacmhainneacht an tsoláthair uisce agus seirbhísí uisce a 
áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún táscairí agus sásraí faireacháin a fhorbairt maidir le 
cothromas sóisialta sa rochtain ar uisce agus ar shláintíocht sna Ballstáit, a chur de 
chúram ar Ghníomhaireacht an Aontais um Chearta Bunúsacha bailiú bliantúil sonraí a 
dhéanamh, agus cistí a chur i leataobh chun dul i ngleic le rochtain theoranta ar 
sheirbhísí soláthair uisce agus sláintíochta do ghrúpaí atá eisiata go sóisialta agus a 
ndéantar idirdhealú eitneach iontu;

37. á iarraidh ar na Ballstáit iarracht chomhbheartaithe a dhéanamh ar fheasacht a ardú agus 
ar an bpobal a chur ar an eolas faoi chuimsiú na Romach;

38. á iarraidh ar na Ballstáit éifeachtaí phaindéim COVID-19 i ndálaí tithíochta plódaithe 
agus mídhaonna ina bhfuil cónaí ar Romaigh a íoslaghdú trína lonnaíochtaí 
neamhfhoirmiúla a dhlisteanú, trí infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar agus i 
bhfeabhsú tithíochta le haghaidh lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla a dlisteanaíodh le 
déanaí agus trí láithreáin stad leordhóthanacha agus iomchuí le haghaidh Romaigh 
aistreacha a sholáthar; á iarraidh ar na Ballstáit tithíocht bhuan, chuibhiúil, 
inacmhainne, sábháilte ó thaobh an chomhshaoil de, agus dhídheighilte a sholáthar, mar 
rogha mhalartach, do na Romaigh a bhfuil cónaí orthu faoi láthair i lonnaíochtaí 
neamhfhoirmiúla;

39. á iarraidh ar na Ballstáit bearta práinneacha a ghlacadh faoi ghéarchéim COVID-19 
chun aghaidh a thabhairt ar an easpa uisce, ar an easpa sláintíochta leormhaithe, ar an 
easpa leictreachais agus ar easpa an bhonneagair is gá i bpobail  Romacha bhochta; á 
iarraidh ar na Ballstáit lonnaíochtaí Romacha a áireamh go hiomlán i mbearta 
dífhabhtaithe, toirmeasc a chur ar chealú seirbhísí fóntais bunúsacha le linn na 
paindéime, breithniú a dhéanamh i dtaobh costais tomhaltais a fhóirdheonú do na daoine 
is leochailí agus dóibh siúd a bhfuil ioncam caillte acu, nó íocaíochtaí a chalcadh go dtí 
deireadh thréimhse an phlean téarnaimh, tacaíocht airgeadais do thuismitheoirí 
aonair/do mháithreacha aonair le haghaidh cúram leanaí, íocaíochtaí cíosa agus costais 
tí eile a sholáthar chun an cruatan airgeadais a mhaolú, go háirithe i bhfianaise na 
gcaillteanas post;

40. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú nach bhfágfar aon Romach ar lár mar thoradh ar 
ghéarchéim COVID-19, trí thacú le hoibrithe Romacha leochaileacha, go háirithe mná 
agus tuismitheoirí aonair; agus trí fhorálacha agus táscairí sonracha maidir leis na 
Romaigh a áireamh agus ionstraimí Eorpacha le haghaidh tacaíocht shealadach (e.g. 
SURE agus an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD)) á gcur 
chun feidhme acu;

41. á mheabhrú di go soláthraítear leis an Treoir maidir le Comhionannas Ciníocha9 cosaint 
agus ráthaíochtaí do chóir chomhionann maidir le rochtain ar earraí agus ar sheirbhísí 
agus maidir lena soláthar, lena n-áirítear tithíocht, atá go príomha faoi shainchúram 
rialtas náisiúnta agus rialtas réigiúnach; á thabhairt chun suntais, mar gheall ar chearta 
tithíochta na Romach a shárú, go mbíonn tionchar diúltach ar an oideachas, ar an 

9 Airteagal 3(1)(h) de Threoir 2000/43/CE ón gComhairle an 29 Meitheamh 2000 lena gcuirtear chun feidhme 
prionsabal na córa comhionainne idir daoine gan spleáchas do thionscnamh ciníoch nó eitneach IO L 180, 
19.7.2000, lch 22.
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bhfostaíocht agus ar thorthaí sláinte agus go ndéantar dochar don chuimsiú sóisialta ar 
an iomlán; á chur i bhfáth gur gá trasuíomh cuí agus éifeachtach agus cur chun feidhme 
iomchuí na Treorach a áirithiú;

42. á chur i bhfáth go bhfuil sé tábhachtach, i réimse na n-idirghabhálacha tithíochta 
spriocdhírithe, próiseas rannpháirteach a chur ar bun ina mbeidh na Romaigh 
rannpháirteach ón tús; ag moladh gur cheart na beartais tithíochta a bheith bunaithe ar 
choincheap na comhroinnte costais nó na ranníocaíochtaí tairbhí do thithíocht agus 
d’fhóntais, áit a bhféadfadh tairbhithe Romacha iad féin a eagrú, a dtionscnaimh féin a 
úsáid agus páirt a ghlacadh i bpleanáil a lonnaíochtaí féin10;

43. á iarraidh ar na Ballstáit dídheighilt spásúil a chur chun cinn agus tairbhithe na Romach 
a rannpháirtiú i ndearadh agus cur chun feidhme tionscadal tithíochta, chun 
díshealbhuithe éigeantacha a laghdú agus a chosc, chun aghaidh a thabhairt ar 
shaincheist na heaspa dídine agus chun láithreáin stad leordhóthanacha agus iomchuí a 
sholáthar le haghaidh Romaigh aistreacha; á chur i bhfios go bhfágann leithlisiú 
geografach agus deighilt tithíochta nach féidir le daoine ar de mhionlaigh eitneacha iad 
poist chuibhiúla a bheith acu, gan beann ar a leibhéal cáilíochta; ag tabhairt dá haire go 
bhfuil sé ríthábhachtach teacht ar réitigh ar díshealbhuithe trí oibriú i gcomhar le 
hinstitiúidí éagsúla, agus gur cheart gníomhaíochtaí lena dtugtar aghaidh ar thithíocht na 
Romach a chomhtháthú i ngníomhaíochtaí náisiúnta níos leithne agus i dtionscnaimh 
reachtacha lena ndírítear ar thithíocht shóisialta nó ar chláir chúnaimh shóisialta; á chur 
i bhfios nár cheart aon díshealbhú a dhéanamh gan tithíocht ionadach, caighdeánach, 
inacmhainne agus ardcháilíochta i suíomh dídheighilte, ina bhfuil rochtain ar sheirbhísí 
poiblí, a sholáthar; ag leagan béim ar an ngá práinneach atá le hinfheistíochtaí poiblí 
chun an ceann is fearr a fháil ar leithscaradh;

44. á iarraidh ar na Ballstáit tagairt do neamhionannais gheografacha, do leithscaradh 
cónaithe, agus do thréith chuimsitheach agus iolrach na míbhuntáistí i bpleanáil, díriú, 
cur chun feidhme agus faireachán na mbeart um chuimsiú na Romach, toisc gur féidir 
cur chuige críochach a bheith ábhartha agus bearta maidir le cuimsiú sóisialta á 
bpleanáil agus á gcur chun feidhme; ag moladh go gcuirfeadh na Ballstáit dlús lena n-
iarrachtaí maidir le rochtain ar uisce óil sábháilte, ar shláintíocht, agus ar chórais 
séarachais a sholáthar agus maidir le cur chun feidhme an chirt chun caighdeáin 
maireachtála leormhaith, chomh maith leis an gceart chun timpeallachta sláintiúla agus 
sábháilte; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar beartais 
a chomhtháthú chun frithghiofógachas de gach cineál a chomhrac agus chun idirdhealú 
comhshaoil a aithint mar choincheap sonrach den fhrithghiofógachas; ag moladh go 
ndéanfaí an comhshaol a chomhtháthú sa chreat don ré i ndiaidh 2020 agus á iarraidh ar 
an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar na cineálacha éagsúla idirdhealaithe comhshaoil;

45. ag iarraidh go ndéanfadh an tAontas Eorpach agus na Ballstáit iarrachtaí breise ar an 
Seimeastar Eorpach, CSE+ agus cistí uile an Aontais don tréimhse 2021-2027 a ailíniú 
le NRIS agus le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, agus ag tathant ar na Ballstáit an 
sciar dá mbuiséid náisiúnta a leithdháiltear chun na críche sin a dhearbhú go poiblí, agus 
liosta de thionscadail mhaoinithe a fhoilsiú;

10 Meitea-Mheastóireacht ar Idirghabhálacha le haghaidh Chuimsiú na Romach, an tAirmheán Comhpháirteach 
Taighde, 2019, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh
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46. ag cáineadh aon chineál idirdhealaithe a tharlaíonn nuair a ligtear teach ar cíos nó nuair 
a dhéantar iarratas ar phost; á mheabhrú di, dá bhrí sin, oibleagáid na mBallstát faoin 
Treoir maidir le Comhionannas Ciníocha comhlacht speisialaithe a ainmniú le haghaidh 
chur chun cinn an uile dhuine, gan a bheith faoi réir idirdhealú ar fhoras cine ná bunadh 
eitneach; á iarraidh ar na Ballstáit neamhspleáchas, acmhainní, sainordú agus 
cumhachtaí a gcomhlachtaí comhionannais náisiúnta a neartú chun dlús a chur leis an 
gcomhrac in aghaidh an idirdhealaithe, lena n-áirítear idirdhealú institiúideach, i 
gcoinne na Romach tríd an Moladh ón gCoimisiún maidir le caighdeáin do 
chomhlachtaí comhionannais a chur chun feidhme11;

47. á iarraidh ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna na tithíochta agus na 
heaspa dídine trí bhearta amhail an stoc tithíochta sóisialta a fhorbairt, rochtain neamh-
idirdhealaitheach ar thithíocht shóisialta a chur chun cinn nó trí thacú le tionscadail 
rathúla amhail micriasachtaí do theaghlaigh Romacha; ag leagan béim ar an gcur chuige 
a bhfuil gealladh faoi maidir le tionscnaimh ‘tithíochta ar dtús’ chun easpa dídine a 
chosc agus a chomhrac; ag moladh go ndéanfadh na Ballstáit breithniú i dtaobh aistriú ó 
shamhail staighre soláthair seirbhíse go dtí seirbhísí atá bunaithe ar thithíocht, a 
chomhlánaíonn soláthar tithíochta le tacaíocht tionlacain a chuimsíonn gnéithe 
fostaíochta, oideachais, sláinte agus forbartha pobail; á iarraidh ar na Ballstáit díriú ar 
bheartais lena dtacaítear le daoine atá i mbaol bochtaineachta, lena n-áirítear na 
Romaigh, ionas gur féidir leo rochtain a bheith acu ar phoist chuibhiúla; á iarraidh ar na 
Ballstáit díriú ar an ógra go háirithe, ionas go gcríochnóidh siad a scolaíocht 
meánscoile;

48. ag aithint gur tugadh isteach tosaíocht chistiúcháin shonrach do na Romaigh i Rialachán 
na bhForálacha Coiteanna12 agus gur tháinig moltaí tírshonracha a bhaineann le cuimsiú 
na Romach chun bheith ina gceanglas le haghaidh cistí a dheonú maidir lena chur chun 
cinn; á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún a ráthú go mbeidh na hathruithe 
sin ina siocair le tionscadail shonracha a rachaidh chun tairbhe do na Romaigh ar 
bráid13, gan beann ar chatagóir an réigiúin; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme na straitéise ag cruinnithe rialta leis na Ballstáit agus 
tuarascálacha maidir le leithdháileadh cistí ina leith sin a fhoilsiú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún scrúdú a dhéanamh ar na cúiseanna atá le rátaí ionsúcháin ísle i roinnt 
Ballstát, i gcomhréir leis na moltaí a d’eisigh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) do na 
Ballstáit agus don Choimisiún ina tuarascáil speisialta14;

49. á chur in iúl gurb oth léi an nasc lag idir na huirlisí cistiúcháin atá ar fáil agus na 

11 IO L 167, 4.7.2018, lch. 28.
12 Iarscríbhinn XI maidir le coinníollachtaí ex ante, Cuid I: Coinníollachtaí ex ante téamacha, Tosaíocht 
Infheistíochta 9.2 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste 
Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an 
gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh, IO L 347, 20.12.2013, lch. 320.
13 Mirga-Kruszelnicka, Anna, Athamharc ar Chreat AE do na Romaigh: Measúnú a dhéanamh ar an nGné 
Eorpach don Todhchaí i ndiaidh 2020, Institiúid na Sochaí Oscailte, Meitheamh 2017, lch.17.
14 Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, Tuarascáil speisialta Uimh. 14/2016 dar teideal ‘Tionscnaimh bheartais agus 
tacaíocht airgeadais ón Aontas do lánpháirtiú na Romach: rinneadh dul chun cinn suntasach le deich mbliana 
anuas, ach tá gá le níos mó iarrachtaí ar bráid’, 2016
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pleananna straitéiseacha agus na cuspóirí a bhaineann le forbairt shocheacnamaíoch 
agus cuimsiú na Romach; á iarraidh ar na Ballstáit sásraí faireacháin agus maoirseachta 
éifeachtúla a chur i bhfeidhm chun a áirithiú go ndéanfar cláir phríomhshrutha, lena n-
áirítear iad siúd a chumhdaítear le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa 
(CSIE), a chaitheamh i gceart agus nach mbainfear mí-úsáid astu; á chur i bhfáth go 
bhfuil tábhacht ar leith ag roinnt le faireachán chun pleanáil a dhéanamh faoi choinne 
aon rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le haon idirghabháil a chur chun feidhme, 
agus na rioscaí sin a mhaolú, agus go dtacódh sé tuilleadh le tionscnaimh bheartais atá 
bunaithe ar fhianaise agus le socrú spriocanna agus leithdháileadh acmhainní níos 
éifeachtaí; á mheabhrú di gur chinn Cúirt Iniúchóirí na hEorpa in 2016 gur 
leithdháileadh CSIE i measc na mBallstát de réir táscairí nach raibh aon ábharthacht ar 
leith ag baint leo don phobal Romach, agus go raibh sí den tuairim nach iad na táscairí 
sin an bealach is iomchuí le cinneadh a dhéanamh maidir le cá mhéad de mhaoiniú an 
Aontais le haghaidh lánpháirtiú na Romach ba cheart a leithdháileadh ar gach Ballstát; 
ag leagan béim ar thábhacht modhanna meastóireachta tionchair frithfhíorasacha chun 
an bhearna idir creat beartais agus cur chun feidhme ar bráid a laghdú;

50. den tuairim go bhfuil an príomhshruthú fós ábhartha, toisc nach mbeidh bearta 
spriocdhírithe astu féin éifeachtach go leor; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, gur gá na 
gnéithe de lánpháirtiú na Romach a phríomhshruthú tuilleadh i mbearta beartais AE 
agus i mbearta beartais náisiúnta;

51. ag aithint nach próiseas meicniúil é idirghabhálacha a aistriú ó thír amháin go tír eile; cé 
go bhféadfadh na cuspóirí, na modhanna oibre agus na huirlisí a bheith inaistrithe, gur 
gá straitéisí agus próisis a oiriúnú don suíomh áitiúil agus go bhféadfadh sé go 
mbainfeadh na coinníollacha sin le hacmhainneacht institiúideach, le tacaíocht ó na 
gníomhaithe éagsúla, nó leis an gcomhthéacs áitiúil; á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an 
gCoimisiún, dá bhrí sin, úsáid cheart a bhaint as na modhanna meastóireachta tionchair 
fhrithfhíorasacha agus na torthaí éagsúla sna Ballstáit a chur i gcomparáid le chéile agus 
a mhíniú;

52. á iarraidh ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit sonraí agus taighde a neartú chun 
idirdhealú trasnach a shainaithint agus a thuiscint níos fearr; ag moladh don Choimisiún 
súil a choimeád ar na gnéithe ilghnéitheacha den bhochtaineacht agus den eisiamh 
sóisialta i bpobail Romacha trí úsáid a bhaint as an gcomhtháscaire maidir le daoine atá 
i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh shóisialta (AROPE) in Eurostat;

53. ag moladh don Choimisiún cuir chuige atá nuálach, atá dírithe ar thionchar agus atá 
bunaithe ar shonraí a thógáil, ar cuir chuige iad a bheidh le húsáid mar ionchur díreach 
sa chéad ghlúin eile de chláir (clár Invest EU don tréimhse 2021-27 agus clársceidealú 
CSE+) agus straitéisí (go háirithe Straitéis iar-2020 AE maidir le Comhionannas agus 
Cuimsiú na Romach);

54. á chur i bhfios go láidir gurb iad na daoine is díothaí is mó atá thíos leis mar gheall ar 
iarmhairtí phaindéim COVID-19, lena n-áirítear pobail Romacha ar fud na hEorpa; ag 
cur béim ar an bhfíoras nach mór do AE díriú ar riachtanais láithreacha a chuid 
saoránach, agus freagraí gasta agus leormhaithe a thabhairt ar fhadhbanna atá ann 
cheana chun comhtháthú a neartú, muinín in institiúidí AE a mhéadú agus luachanna 
AE a chleachtadh – go háirithe, luach na dlúthpháirtíochta; á iarraidh ar an gCoimisiún 
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agus ar na Ballstáit meastóireacht a dhéanamh ar iarmhairtí phaindéim COVID-19 do 
staid na bpobal Romach agus bearta éifeachtacha a bhreithniú; á chur in iúl gur geal léi 
go bhfuiltear ag moladh go neartófaí an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is 
Díothaí chun tacú leo siúd is mó atá i ngátar; á chur in iúl gurb oth léi go bhféadfadh 
paindéim COVID-19 a bheith ina siocair le ciorruithe ar an gcéad CAI eile don tréimhse 
2021-2027, rud a mbeidh tionchar diúltach aige ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta a 
sheasann an fód do phobail Romacha agus a dhéanfaidh difear, dá réir sin, dá n-obair 
for-rochtana.
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