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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že vyloučení romských dětí ze vzdělávacího systému má nepříznivý 
dopad na ostatní práva členů romské komunity, zejména na právo na práci, a vzhledem 
k tomu, že prohlubuje jejich marginalizaci; 

B.  vzhledem k tomu, že společenství, která si přejí zachovat svůj tradiční kočovný životní 
styl v Evropě, jsou nejvíce postižena negramotností, a vzhledem k tomu, že proto existují 
kulturní bariéry pro vzdělávání jejich dětí;

C. vzhledem k tomu, že musí být zajištěny materiální předpoklady pro vzdělávání romských 
dětí, a vzhledem k tomu, že součástí těchto předpokladů musí být jmenování školních 
prostředníků; 

1. zdůrazňuje, že přístup Romů k vysoce kvalitnímu vzdělávání a odbornému výcviku, 
sdílení pochopení jejich kultury, jejich hodnot a kulturního dědictví, jejich zapojení do 
sdružení a lepší zastoupení jejich komunity jsou nejdůležitějšími prvky celostního 
přístupu k provádění vnitrostátních a evropských strategií jejich začlenění a zapojení do 
společnosti; 

2. zdůrazňuje, že vysoce kvalitní vzdělání a odborná příprava ovlivňují budoucí osobní 
i profesní život jednotlivce, a že je proto zásadně důležité zajistit rovný přístup k účinným 
systémům vzdělávání a odborné přípravy bez jakékoliv diskriminace

3. vyzývá vnitrostátní ministerstva školství a Komisi, aby zavedly inovativní a flexibilní 
granty na rozvíjení talentu a zvýšily podporu stávajících grantů a programů;

4. vyzývá Komisi, aby shromáždila a šířila informace týkající se zkušeností a činností 
v různých členských státech, zejména v oblasti vzdělávání a kultury; 

5. domnívá se, že lepších vyhlídek pro Romy, zejména za účelem jejich zapojení na trh 
práce, je možné dosáhnout prostřednictvím zvýšení investic členských států do vzdělávání 
a odborné přípravy se zvláštním zaměřením na nové technologie a internet, a začleněním 
opatření podporovaných mezinárodní vědeckou obcí, nadacemi a nevládními 
organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění na regionální 
a místní úrovni; 

6. domnívá se, že lepší budoucnost Romů lze zajistit prostřednictvím vzdělání, a že je proto 
zásadně důležité investovat do vzdělávání romských dětí a mládeže; zdůrazňuje, že školní 
docházka je právo, ale také povinnost, a vyjadřuje svou podporu opatřením zaměřeným na 
zlepšení školní docházky romských studentů, mimo jiné prostřednictvím aktivního 
zapojení jejich rodin;

7. je přesvědčen, že propagace znalosti romské kultury napříč Evropou usnadňuje vzájemné 
porozumění mezi Romy a ostatními národy Evropy a také povzbuzuje evropský dialog 



PE454.382v03-00 4/7 AD\854399CS.doc

CS

mezi kulturami;

8. zastává názor, že budoucí strategie pro romskou menšinu by se měla soustředit na 
vzdělávání jako ústřední nástroj podporující sociální začlenění;

9. je přesvědčen, že by měly být pro mladé Romy zavedeny podpůrné mechanismy, jako 
jsou stipendia a odborné vedení, které by je motivovaly nejen k získání osvědčení 
o vzdělání, ale také k přihlášení se k vyššímu studiu a zvýšení kvalifikace;

10. zastává názor, že by měl být vyvinut nový typ stipendijního programu zajišťující co 
nejkvalitnější vyučování pro romské studenty, aby mohla být vzdělána nová generace 
romských vedoucích představitelů;

11. je přesvědčen, že vzdělávací instituce, jejichž znevýhodnění studenti jsou přijímáni do 
institucí vyššího vzdělávání nebo mají nadprůměrný procentní podíl absolventů, by měly 
být oceněny a vyzývá Komisi, aby připravila příslušné projekty;

12. zdůrazňuje, že je zásadní, aby členské státy podporovaly začleňování Romů do 
společenství a kulturního života míst a zemí, ve kterých žijí, a zajistily jejich dlouhodobou 
účast a zastoupení v těchto oblastech, mimo jiné prostřednictvím opatření navržených za 
účelem podpory odborného vzdělávání a výchovy (VET) a programů celoživotního 
vzdělávání zaměřených na romskou komunitu, a aby při tom zohlednily kulturní dědictví 
a způsob života různých romských skupin v Evropě; poukazuje na to, že by bylo možné 
například vyvinout snahy zaměřené na poskytnutí specifických školení pro zaměstnance 
škol, podporu přijímání romských učitelů, posílení spolupráce s romskými rodinami 
a organizacemi a poskytování mimoškolní podpory a stipendií; konstatuje, že na by se 
tomto procesu měly aktivně podílet místní orgány v členských státech a že by měl 
neziskovému sektoru naznačit, aby do svých činností začleňoval programy zaměřené na 
integraci Romů do společnosti;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly proti všem formám vyloučení Romů ze 
společnosti a ze vzdělávání a aby podporovaly všechny programy věnující se vzdělávání 
Romů;

14. je přesvědčen, že místní samosprávy musí převzít odpovědnost za opětovné zapojení 
studentů vyřazených ze vzdělávacího systému před dosažením věku, po němž přestává být 
školní docházka povinná; konstatuje, že vzdělávací instituce musí proto místním 
samosprávám poskytovat informace o žácích, kteří předčasně opouštějí školu;

15. vyzývá Komisi, aby podporovala další iniciativy zaměřené na poskytování předškolního 
vzdělávání a péče pro romské děti a mládež;

16. je přesvědčen, že je třeba založit mateřské školy nebo alternativní formy předškolní péče 
a vzdělávání v komunitách, kde tato zařízení chybí, a že v lokalitách, ve kterých je 
nedostatek míst, by měly být rozšířeny;

17. vyzývá Komisi, aby podporovala iniciativy, které se ukázaly být efektivní při prevenci 
všech forem segregace a  které přikládají prvořadou důležitost všeobecně přístupným 
projektům zaměřeným na úspěchy při vzdělávání a na zapojení romských rodin;



AD\854399CS.doc 5/7 PE454.382v03-00

CS

18. vyjadřuje své znepokojení nad vysokou mírou negramotnosti mezi Romy a považuje za 
zásadní, aby byly navrženy a vypracovány programy, které by zajistily kvalitní základní, 
středoškolské a vysokoškolské vzdělání pro romské dívky a ženy, včetně strategií 
usnadňujících jejich přechod ze základní na střední školu a během celého procesu 
podporovaly prohlubování povědomí o romském kulturním dědictví, dějinách a hodnotách 
mezi Romy a ostatními etniky;

19. zdůrazňuje, že nedostatečná školní docházka a nízká vzdělanost mohou naznačovat, že si 
žáci a rodiče ne vždy dostatečně uvědomují význam vzdělání; mezi další relevantní 
faktory mohou patřit zdravotní problémy, nedostatek kvalitního vzdělání v místě pobytu 
nebo dostupné dopravy do školy, nízký standard ubytování a oblékání znemožňující 
školní docházku, školní prostředím, které neumožňuje začlenění, a segregované školy, 
které z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce neposkytují dostatečnou přípravu; 
zdůrazňuje proto důležitost opatření zaměřených na podporu školní docházky romských 
studentů a nepřetržitého, pravidelného dialogu o otázkách vzdělávání, a to za účasti rodin 
těchto studentů, romské komunity a všech zúčastněných stran; 

20. zdůrazňuje životně důležitou úlohu rekreačního a výkonnostního sportu v procesu 
zajištění začleňování populace etnických Romů;

21. podporuje propagaci programů školení učitelů, která zlepšují schopnosti učitelů jednat 
s dětmi a mládeží z romského prostředí a také s jejich rodiči a osobami zaměstnanými ve 
funkci romských prostředníků, zejména na základních školách, jako prostředku 
podporujícího pravidelnou školní docházku Romů;

22. navrhuje, aby byly přijaty odlišné přístupy ke školské integraci pro děti z romských rodin, 
které si přejí usadit se na jednom místě – například prostřednictvím sledování pravidelné 
školní docházky – a pro děti z těch rodin, které si přejí pokračovat ve svém kočovném 
způsobu života – například prostřednictvím usnadnění školní docházky v romských 
táborech;

23. zdůrazňuje důležitost mobility, celoživotního vzdělávání, odborné přípravy a návazných 
programů s ohledem na zajištění začlenění mladých lidí a dospělých z romských komunit 
a zvýšení jejich potenciálu pro vstup na trh práce;

24. je přesvědčen, že systém školení v zaměstnání musí být rozšířen tak, aby zajišťoval 
získání nezbytných dovedností a schopností ve velkém měřítku;

25. je přesvědčen, že je nezbytné uvést náplň školení v soulad s poptávkou trhu práce, 
a vyzývá proto k vypracování střednědobých celostátních a regionálních předpovědí 
očekávané poptávky trhu práce;

26. vyzývá Komisi, aby s ohledem na programy a projekty realizované v členských státech 
vyvinula a zavedla monitorovací systémy, na nichž by se podíleli orgány EU, členské 
státy a vedoucí představitelé romských komunit;

27. chápe romskou kulturu jako nedílnou součást evropské kulturní mozaiky; poukazuje na to, 
že pro pochopení Romů a jejich způsobu života je klíčové zvýšit povědomí ostatních 
Evropanů o romském kulturním dědictví, tradicích a jazyce a o současné romské kultuře. 
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rozhodně souhlasí s podporou a ochranou jejich tvůrčí činnosti jako zásadní součásti 
mezikulturního dialogu;

28. zastává názor, že Romové by se měli snažit vzdělávat v oblasti zvyků a kultury národů, se 
kterými žijí, což by usnadnilo integraci v místech, kde žijí;

29. je přesvědčen, že propagace dobrovolnických a sportovních aktivit, kterých se účastní 
Romové a ostatní občané, je důležitá pro podporu hlubšího sociálního začlenění.

30. vyzývá Komisi, aby propagovala osvědčené postupy a pozitivní modely i zkušenosti 
s realizovanými programy a vlastními iniciativami Romů s cílem zlepšit vnímání a obraz 
Romů v jiných než romských komunitách a posílit aktivní účast a tvůrčí spolupráci ze 
strany romských komunit na programech EU, členských států a místních programech.

31. vyzývá k lepšímu vymezení a využívání stávajících evropských prostředků vyhrazených 
na podporu zaměstnanosti a vzdělávání Romů a jejich kultury, a to na všech úrovních
správy;

32. doporučuje, aby budoucí politiky EU týkající se romské menšiny vycházely 
z diferenciovaného přístupu založeného na specifičnosti různých členských států 
a osobitosti jednotlivých komunit;

33. upozorňuje, že je důležité provádět přísnější kontrolu využívání evropských prostředků 
určených na začleňování Romů;

34. je přesvědčen, že výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy, které 
v oblasti začleňování Romů dosáhly dobrých výsledků, a státy, které tento problém stále 
řeší, by byla přínosná.
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