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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че изключването на ромските деца от образователната система 
оказва неблагоприятно въздействие върху другите права на членовете на ромската 
общност, и по-специално правото на труд, и като има предвид, че това води до 
увеличаване на тяхната маргинализация, 

Б.  като има предвид, че общностите, които желаят да запазят традиционния си 
номадски начин на живот в Европа, са най-силно засегнати от неграмотността, и 
следователно като има предвид съществуващите културни бариери за предоставяне 
на училищно образование на децата им,

В. като има предвид, че трябва да бъдат осигурени необходимите материални условия 
за осигуряване на училищно образование на ромските деца и че това трябва да 
включва определяне на училищни посредници, 

1. подчертава, че достъпът на ромите до качествено образование и професионално 
обучение, споделянето и разбирането на тяхната култура, ценности и културно 
наследство, участието им в сдружения и по-доброто представителство на тяхната 
общност са основните елементи от един цялостен подход към изпълнението на 
националните и европейските стратегии за приобщаване и участие на ромите в 
обществото; 

2. изтъква, че качественото образование и обучение оказват влияние върху бъдещия 
личен и професионален живот на всеки човек и че следователно е изключително 
важно да се осигури равен достъп до ефективни системи на образование и обучение, 
без каквато и да е дискриминация или сегрегация;

3. призовава националните министерства на образованието, както и Комисията да 
създадат иновативни и гъвкави схеми за безвъзмездни помощи за подпомагане на 
таланти и да увеличат подкрепата за съществуващите схеми за безвъзмездни 
помощи и програми;

4. призовава Комисията да събира и разпространява информация за придобития опит и 
мерките, които са предприети в различните държави-членки, и по-специално в 
образователната и културната сфера; 

5. счита, че по-добрите перспективи пред ромското население, особено с оглед на 
техния достъп до пазара на труда, могат да се гарантират чрез увеличени 
инвестиции на държавите-членки в образование и обучение, с особен акцент върху 
новите технологии и интернет, при включването на мерки, приети от 
международната научна общност, фондации и НПО, които работят в областта на 
образованието и социалното включване на регионално и местно равнище; 
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6. счита, че по-добро бъдеще за хората от ромски произход може да бъде осигурено 
чрез образование и че съответно е жизнено важно инвестирането в образованието на 
деца и млади хора от ромски произход; подчертава, че училищното образование е 
право, но също така и задължение, и изразява подкрепата си за дейности, насочени 
към увеличаване посещаемостта на ромските ученици в училищата, включително 
чрез активно включване на техните семейства;

7. счита, че насърчаването на знанията за ромската култура в Европа ще улесни 
взаимното разбирателство между ромите и неромите в Европа, като същевременно 
стимулира европейския междукултурен диалог;

8. счита, че бъдещата стратегия за ромското малцинство следва да се съсредоточи 
върху образованието като основен инструмент за насърчаване на социалното 
приобщаване;

9. счита, че за младите роми следва да бъдат създадени механизми за подкрепа, като 
например стипендии и режими на наставничество, за да бъдат те насърчавани не 
само да получават дипломи, а и да се записват във ВУЗ и да подобряват своята 
квалификация;

10. счита, че следва да се разработи нов вид програма за отпускане на стипендии с цел 
гарантиране на възможно най-качествено образование за ромските ученици, за да се 
обучи ново поколение от ромски лидери;

11. счита, че следва да се възнаграждават образователни институции, чиито ученици в 
неравностойно положение влизат във ВУЗ или чийто процент на завършващи 
ученици е над средното, и призовава Комисията да разработи проекти в тази област;

12. изтъква, че е важно държавите-членки да насърчават интеграцията на ромите в 
общностния и културен живот на местата и страните, в които живеят, и да 
осигуряват тяхното дългосрочно участие и представителство в тях, включително 
чрез мерки, целящи да насърчат професионалното образование и обучение (ПОО), и 
програми за учене през целия живот, насочени към ромската общност, като отчитат 
културното наследство и начина на живот на различните групи роми в Европа; 
изтъква, например, че могат да се положат усилия за предлагане на специално 
обучение за училищен персонал, за насърчаване на назначаването на учители от 
ромски произход, за стимулиране на тясното сътрудничество с ромските семейства 
и организации и за предоставяне на подкрепа след училище и стипендии; отбелязва, 
че местните органи на държавите-членки следва да участват активно в този процес 
и на организациите с нестопанска цел трябва да бъде даден сигнал за това, че 
техните дейности следва да включват програми, целящи интеграцията на ромското 
население в обществото;

13. призовава Комисията и държавите-членки да се борят с всички форми на социална и 
образователна изолация на ромите и да насърчават всички програми за инвестиции 
в образованието на ромите;

14. счита, че местните органи на управление трябва да поемат отговорността за 
реинтегрирането на ученици, които отпадат от училищната система преди 
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достигането на възраст, на която образованието не е задължително; отбелязва, че за 
тази цел учебните заведения трябва да предоставят на местните органи информация 
за ученици, които отпадат от училище;

15. призовава Комисията да подкрепи допълнителни инициативи, чиято цел е да 
осигуряват възможности за образование в ранно детство и да предоставят грижи за 
деца и млади хора от ромски произход;

16. счита, че трябва да бъдат създадени детски градини и / или алтернативни форми на 
предучилищни грижи и обучение в общините, където те липсват, както и да бъдат 
разширени там, където има недостиг на места;

17. призовава Комисията да подкрепя инициативи, които са доказали своята 
ефективност за предотвратяването на всякакви форми на сегрегация, и да отдава 
приоритетно значение на приобщаващи проекти, насърчаващи постигането на 
успехи в областта на образованието и включващи участието на ромски семейства;

18. изразява безпокойството си, породено от големия процент на неграмотност сред 
ромското население и счита, че е жизненоважно да бъдат създадени и разработени 
програми, които да осигуряват качествено начално, средно и висше образование за 
момичета и жени от ромски произход, включително стратегии за улесняване на 
преминаването им от начално в средно училище и за насърчаване, в течение на 
целия процес, на по-доброто разбиране на ромското културно наследство, история и 
ценности както сред ромите, така и сред останалото население;

19. подчертава, че слабата посещаемост и големият процент на отсъствия от училище, 
както и ниските постижения в хода на обучението могат да показват, че учениците и 
родителите не винаги осъзнават важността на посещаването на училище; други 
релевантни фактори могат да включват недостатъчни ресурси, здравословни 
проблеми, липса на качествено образование на място или на достъпен транспорт до 
училище, жилищни условия и облекло, неотговарящи на стандартите, които правят 
посещаването на училище невъзможно, климат в училище, който не е насочен към 
приобщаване на ромите и сегрегация в училище, която не осигурява подходяща 
подготовка от гледна точка на конкурентоспособността на пазара на труда; 
подчертава, следователно, важността на действията, чиято цел е да насърчават 
учениците от ромски произход да посещават учебните занятия, както и значението 
на текущия, редовен диалог по въпросите на образованието със семействата на 
учащите, с ромската общност и всички заинтересовани лица;

20. изтъква жизненоважната роля, която могат да играят масовите спортове и 
спортовете за високи постижения в процеса на осигуряване на приобщаването на 
етническото ромско население;

21. подкрепя насърчаването на програми за обучение на учители, които да повишават 
способността на учителите да работят с деца и младежи от ромски произход, както 
и с техните родители, и с хора, наети за ромски посредници, особено в началните 
училища, като средство да се стимулират ромите редовно да посещават училище;

22. предлага да се адаптират различни подходи по отношение на приобщаването към 
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образование както за деца от ромски семейства, които желаят да се установят на 
едно място - например като се следи за редовното посещаване на училище от страна 
на децата, така и за тези, чиито семейства искат да запазят номадския си начин на 
живот - например чрез мерки за улесняване на посещаването на училище в 
ромските лагери;

23. подчертава значението на програмите за мобилност, учене през целия живот, 
професионално обучение и постоянно обучение с оглед осигуряването на 
приобщаването на младите и на възрастните хора от ромските общности и за 
повишаването на потенциала им да се включат в пазара на труда;

24. счита, че системата за обучение на работното място трябва да бъде разширена така 
че да позволи мащабно придобиване на необходимите умения и способности;

25. счита, че е необходимо да се хармонизира предоставянето на обучение с търсенето 
на пазара на труда и поради тази причина призовава за средносрочни национални и 
регионални прогнози за очакваното търсене на пазара на труда;

26. призовава Комисията да разработи и приложи съвместни системи за мониторинг на 
програмите и проектите, прилагани в държавите-членки, с които да се ангажират 
институциите на ЕС, държавите-членки и лидерите на ромската общност;

27. счита ромската култура за интегрална част от европейската културна мозайка; 
изтъква, че ключово средство за разбиране на ромското население и неговия начин 
на живот е да се повиши осведомеността на останалите европейци за наследството, 
традициите и езика на ромите, както и за съвременната ромска култура. изразява 
твърдата си подкрепа за насърчаването и съхраняването на творческите дейности на 
ромите като основен компонент на междукултурния диалог

28. счита, че ромите следва да положат усилия в областта на образованието, за да 
научат повече за нравите и културата на народите, с които живеят, като по този 
начин биха улеснили по-успешното си приобщаване по местата, където живеят;

29. счита, че насърчаването на доброволчески и спортни дейности, в които участват
роми и останалото население е важно, за да се благоприятства социално 
приобщаване в по-голяма степен;

30. призовава Комисията да насърчава най-добри практики и позитивни модели и опит, 
придобити от прилаганите програми и ромските самоинициативи, с цел 
подобряване на възприемането и образа на ромите сред неромските общности и 
засилване на активното участие на ромските общности и съзидателното 
сътрудничество на тези общности с ЕС, държавите-членки и местните програми.

31. призовава за по-добро идентифициране и използване, на всички равнища на 
управление, на наличните средства от ЕС, предвидени за насърчаване на заетостта, 
образованието и културата на ромите;

32. препоръчва бъдещите политики на ЕС по отношение на ромското малцинство да 
бъдат базирани на диференциран подход, в зависимост от специфичните 
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характеристики на отделните държави-членки и конкретния характер на 
общностите, които участват;

33. обръща внимание на значението на провеждането на по-строги проверки как се 
използва финансирането от ЕС, предоставяно за приобщаване на ромите;

34. счита, че би бил полезен обменът на опит и добри практики между държавите-
членки, постигнали добри резултати в областта на приобщаването на ромите и тези, 
които все още са изправени пред този въпрос.
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