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SUGGESTIONS

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 go bhfuil 43 % de na Romaigh i gcineál éigin fostaíochta le pá1; de bhrí nach 
bhfuil 63 % de na Romaigh óga (idir 16 agus 24 bliana d’aois) i mbun oideachais, 
fostaíochta ná oiliúna (NEET)2; de bhrí gur tháinig méadú ar an sciar de Romacha 
NEET in 2016 i gcomparáid le 20113;

B. de bhrí nach bhfuil uisce buacaire ag aon trian de theaghlaigh Romacha, go bhfuil 
leithreas sruthlaithe laistigh nó cithfholcadán laistigh ag beagáinín níos mó ná leath 
díobh, agus go bhfuil 78 % de na Romaigh ina gcónaí i dtithíocht róphlódaithe4;

C. de bhrí go ndéantar idirdhealú i gcoinne 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 comhionannais de5;

1. ag cur i bhfáth go bhfuil na Romaigh ar cheann de na grúpaí mionlaigh san Eoraip a 
bhfuil na rátaí is airde bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta os a gcomhair; á chur in 
iúl gurb oth léi a thabhairt dá haire, in ainneoin na mbeart a tugadh isteach le deich 
mbliana anuas, nach ndearnadh mórán dul chun cinn i réimsí na tithíochta, na 
fostaíochta, an oideachais agus an chúraim sláinte; á iarraidh ar údaráis áitiúla agus ar 
rialtais áitiúla a chur in iúl mar thosaíocht cur chun feidhme na Straitéisí Náisiúnta 
maidir le Lánpháirtiú na Romach (NRIS);

2. á chur in iúl gurb iad na pointí is tábhachtaí le haghaidh a thabhairt orthu i réimse 
fhostaíocht na Romach ná an t-aistriú éifeachtach ón oideachas go dtí an margadh 
saothair oscailte, dul i ngleic le hidirdhealú ó fhostóirí, an t-éileamh ar shaothar a 
mheaitseáil leis an soláthar saothair, agus na rátaí méadaitheach d’aos óg na Romach 
nach bhfuil san oideachas;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh pleanáil 
bhuiséadach AE nasctha go dlúth leis an bpróiseas um chuimsiú na Romach ar leibhéal 
AE;

4. á chur i bhfios go láidir an gá atá ann go dtabharfaidh na húdaráis stáit ábhartha 
gealltanas práinneach agus críochnúil maidir le daltaí Romacha a dhídheighilt i 
scoileanna, ós rud é gur minic a chuirtear oideachas ar leanaí Romacha i dtimpeallachtaí 

1 An Coimisiún Eorpach, Tuarascáil 2019 ar Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na 
Romach:Príomhchonclúidí, lch 3
2 Tuarascáil ar chur chun feidhme na straitéisí náisiúnta maidir le lánpháirtiú na Romach — 2019, 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 An Coimisiún Eorpach, Tuarascáil 2019 ar Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: 
Príomhchonclúidí, lch 6
5 An Coimisiún Eorpach, Tuarascáil 2019 ar Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: 
Príomhchonclúidí, lch 6

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd2019-320-final_report_on_the_implementation_of_national_roma_integration_strategies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd2019-320-final_report_on_the_implementation_of_national_roma_integration_strategies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_for_nris_pt1_en.pdf
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leithscartha, agus gur cleachtas idirdhealaitheach comhchoiteann fós é mídhiagnóisiú na 
leanaí Romacha mar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu;

5. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis inniúla réigiúnacha agus 
áitiúla beartais fostaíochta agus sóisialta atá dírithe ar na Romaigh a chur chun feidhme 
agus go ndéanfaidh siad faireachán ar thorthaí na mbeartas sin; á iarraidh orthu, ina 
theannta sin, go n-áiritheoidh siad go dtabharfaidh seirbhísí poiblí fostaíochta agus 
fostóirí tosaíocht do chuardaitheoirí poist Romacha a chumhachtú agus go ndéanfaidh 
siad tacaíocht chomhthreomhar i ndáil le socrúchán fostaíochta nó intéirneachtaí a 
sholáthar le TF agus oiliúint teanga; á chur i bhfáth an ról tábhachtach atá ag seirbhísí 
fostaíochta poiblí chun fostaíocht na Romach a chur chun cinn sa státseirbhís agus chun 
teagmháil a dhéanamh le cuardaitheoirí poist Romacha atá faoi mhíbhuntáiste;

6. á mheabhrú di go soláthraítear leis an Treoir maidir le Comhionannas Ciníocha6 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;

7. á iarraidh ar na Ballstáit an dídheighilt spásúil a chur chun cinn agus tairbhithe na 
Romach a tharraingt isteach i ndearadh agus i gcur chun feidhme tionscadal tithíochta, 
díshealbhuithe éigeantacha a laghdú agus a chosc agus láithreáin stad leordhóthanacha 
agus iomchuí a sholáthar do na Romaigh aistreacha;

8. á chur in iúl gur díol sásaimh di breisluach AE trí dhlúthnasc a bhunú idir an Seimeastar 
Eorpach, Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE) ina gclárthréimhse 
2014-2020 agus NRIS agus á thathant ar na Ballstáit a dhearbhú go poiblí an sciar dá 
mbuiséid náisiúnta a leithdháiltear chuige sin;

9. á aithint gur tugadh isteach tosaíocht shonrach mhaoinithe do na Romaigh sa Rialachán 
maidir le Forálacha Coiteanna7 agus maidir leis na moltaí tírshonracha a bhaineann le 
lánpháirtiú na Romach, go ndearnadh ceanglas díobh sin chun cistí a dheonú le 
haghaidh chur chun cinn; á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún a ráthú go 
mbeidh tionscadail shonracha ann a rachaidh chun tairbhe do na Romaigh ar an láthair 
mar thoradh ar na hathruithe sin8.

6 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, lgh 22.
7 Iarscríbhinn XI maidir le coinníollachtaí ex ante, Cuid I: 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.
8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Athamharc ar Chreat AE do na Romaigh: Measúnú a dhéanamh ar an nGné Eorpach 
don Todhchaí i ndiaidh 2020, an Institiúid don tSochaí Oscailte, Meitheamh 2017, lch. 17.


