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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât excluderea copiilor romi din sistemul de învățământ are consecințe negative 
asupra drepturilor romilor, îndeosebi a dreptului la muncă, ceea ce accentuează 
marginalizarea acestora; 

B.  întrucât populațiile care doresc să-și perpetueze tradiția de nomadism pe teritoriul 
Europei sunt cele mai afectate de analfabetism, iar în calea școlarizării copiilor acestor 
persoane apar, prin urmare, obstacole de ordin cultural;

C. întrucât copiilor romi trebuie să li se garanteze condițiile materiale necesare școlarizării, în 
special prin numirea unor mediatori școlari; 

1. subliniază că accesul populațiilor de etnie romă la o educație și o formare profesională de 
înaltă calitate, împărtășirea și înțelegerea culturii, a valorilor și a patrimoniului lor 
cultural, participarea acestor persoane la viața asociativă și o mai bună reprezentare a 
acestor comunități constituie componente esențiale ale unei abordări holistice a aplicării 
strategiilor naționale și europene, în vederea integrării lor și a integrării lor în societate; 

2. subliniază că o educație și o formare de calitate influențează viața personală și 
profesională a oamenilor și că, prin urmare, este esențial să se asigure un acces 
nediferențiat la sisteme de educație și formare eficace, fără discriminări sau segregări de 
vreun fel;

3. invită ministerele naționale ale educației și Comisia să instituie burse de studii novatoare 
și flexibile pentru cultivarea talentelor și să-și mărească sprijinul în ceea ce privește 
bursele și programele existente;

4. solicită Comisiei să colecteze și să difuzeze informații privind experiența acumulată și 
acțiunile desfășurate în diverse state membre, în special în domeniul educației și în cel al 
culturii; 

5. consideră că, pentru etnia romă, ar putea fi asigurate perspective mai bune, în special în 
ceea ce privește accesul la piața muncii, prin investiții mai mari în educație și formare, 
efectuate de statele membre cu precădere utilizându-se tehnologiile noi și internetul, cu 
incorporarea unor măsuri aprobate de comunitatea științifică internațională, de fundațiile 
și ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul educației și al integrării sociale la 
nivel regional și local; 

6. consideră că este posibil să se asigure un viitor mai bun romilor prin intermediul educației, 
investițiile în educația copiilor și a tinerilor romi fiind, în consecință, esențiale; subliniază 
că școlarizarea constituie nu doar un drept, dar și o datorie, și își afirmă sprijinul față de 
activitățile menite să crească participarea elevilor romi la viața școlară, inclusiv prin 
implicarea activă a familiilor acestora;
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7. consideră că promovarea cunoașterii culturii romani în Europa facilitează înțelegerea 
reciprocă dintre romi și persoanele de alte etnii din Europa, impulsionând totodată 
dialogul intercultural european;

8. opinează că viitoarea strategie pentru minoritatea romă ar trebui să se axeze pe educație, 
ca principal instrument de promovare a integrării sociale;

9. consideră că ar trebui instituite mecanisme de sprijin, cum ar fi bursele sau mentoratul, 
destinate tinerilor romi, pentru a-i încuraja nu doar să obțină diplome, ci și să se înscrie în 
învățământul superior și să-și amelioreze calificările;

10. opinează că ar trebui dezvoltat un nou tip de program de burse pentru a garanta un nivel 
maxim de calitate a instruirii studenților romi, cu scopul de a educa o nouă generație de 
lideri romi;

11. consideră că instituțiile de învățământ ai căror studenți defavorizați reușesc să ocupe 
locuri în instituții de nivel superior sau care prezintă un procent de absolvire superior 
mediei ar trebui recompensate și invită Comisia să dezvolte proiecte în acest sens;

12. subliniază că este esențial ca statele membre să promoveze integrarea romilor în 
comunitatea și viața culturală din locurile și țările în care trăiesc și să asigure participarea 
și reprezentarea lor în cadrul acestora, inclusiv prin măsuri concepute să promoveze 
programele de învățare pe întreaga durată a vieții și de educație și formare profesională 
(EFP) destinate comunității rome, ținând seama de patrimoniul cultural și modul de viață 
al diferitelor grupuri de romi din Europa; relevă, de exemplu, faptul că s-ar putea depune 
eforturi pentru a oferi o formare specială personalului didactic, pentru a promova 
angajarea cadrelor didactice de etnie romă, pentru a facilita cooperarea strânsă cu familiile 
și organizațiile romilor și pentru a oferi sprijin după orele de curs și burse; remacă faptul 
că acest proces ar trebui să se desfășoare cu implicarea activă a autorităților locale din 
statele membre și să transmită un semnal sectorului nonprofit, în sensul că acesta ar trebui 
să includă, în activitățile sale, programe concepute pentru integrarea romilor în societate;

13. invită Comisia și statele membre să combată orice formă de excludere socială și 
educațională a romilor și să încurajeze toate acțiunile pedagogice care urmăresc realizarea 
de investiții în școlarizarea romilor;

14. este încredințat că administrațiile locale trebuie să-și asume răspunderea pentru 
reintegrarea elevilor care abandonează sistemul de învățământ înainte de împlinirea 
vârstei la care educația încetează să mai fie obligatorie; remarcă faptul că, în acest scop, 
instituțiile de învățământ trebuie să informeze administrațiile locale în legătură cu elevii 
care abandonează școala;

15. invită Comisia să sprijine noi inițiative menite să asigure posibilități de învățământ și de 
îngrijire preșcolare pentru copiii și tinerii romi;

16. consideră că ar trebui înființate grădinițe și/sau forme alternative de asistență și educație 
preșcolară în comunitățile în care acestea sunt inexistente și, respectiv, extinse în 
comunitățile în care numărul de locuri este insuficient;
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17. invită Comisia să sprijine inițiativele care s-au dovedit eficace în prevenirea oricăror 
forme de segregare și care acordă prioritate proiectelor de integrare care au drept obiectiv 
reușita școlară și care implică participarea familiilor rome;

18. își exprimă îngrijorarea față de rata ridicată a analfabetismului în rândul romilor și 
consideră esențiale elaborarea și dezvoltarea de programe care să asigure un învățământ 
primar, secundar și terțiar de calitate pentru fetele și femeile rome, inclusiv strategii 
menite să faciliteze trecerea lor din învățământul primar în cel secundar și să promoveze, 
în cursul întregului proces, o mai bună înțelegere a patrimoniului cultural, a istoriei și a 
valorilor rome atât în rândul romilor, cât și în rândul populației de altă etnie;

19. relevă că indicele redus de frecventare a școlii, rata mare a absenteismului și nivelul redus 
al studiilor ar putea indica faptul că elevii și părinții nu sunt întotdeauna conștienți de 
importanța școlii; printre ceilalți factori relevanți s-ar putea număra resursele insuficiente, 
problemele de sănătate, inexistența educației de calitate la nivel local sau a unor mijloace 
accesibile de transport la școală, condițiile de locuit și îmbrăcămintea necorespunzătoare, 
care împiedică frecventarea școlii, un climat școlar neintegrativ și existența unor școli 
segregaționiste, care nu oferă o pregătire adecvată din perspectiva competitivității pe piața 
muncii; subliniază, în consecință, importanța acțiunilor care urmăresc să promoveze 
școlarizarea elevilor romi și a dialogului regulat, constant, pe teme legate de educație, cu 
familiile acestor elevi, cu comunitatea romă și cu toate părțile interesate;

20. subliniază rolul esențial pe care îl poate juca sportul de masă și de performanță în procesul 
de integrare a populației de etnie romă;

21. sprijină promovarea programelor de formare a cadrelor didactice care îmbunătățesc 
capacitatea acestora de a construi relații cu copiii și tinerii de origine romă și, de 
asemenea, cu părinții și persoanele care îndeplinesc rolul de mediatori romi, în special în 
școlile primare, ca modalitate de promovare a frecventării regulate a școlii de către romi;

22. sugerează adaptarea unor abordări diferite ale integrării educaționale, atât pentru copiii 
provenind din familiile de romi care doresc să se stabilească într-un anumit loc, cât și 
pentru cei care provin din familii care doresc să-și continue modul de viață nomad, de 
exemplu prin măsuri de facilitare a frecventării școlii în interiorul taberelor romilor;

23. subliniază importanța programelor de mobilitate, de învățare pe toată durata vieții, de 
formare profesională și de formare continuă pentru a asigura integrarea tinerilor și a 
adulților care provin din comunitățile rome și pentru a mări potențialul de care dispun 
pentru a pătrunde pe piața muncii;

24. este încredințat că sistemul de formare la locul de muncă trebuie extins, astfel încât să 
permită dobândirea competențelor și abilităților necesare;

25. crede că este necesară armonizarea ofertei de formare profesională și a cererii de pe piața 
muncii și solicită, în consecință, elaborarea unor prognoze naționale și regionale privind 
cererea de mână de lucru anticipată pe termen mediu;

26. invită Comisia să dezvolte și să introducă sisteme comune de monitorizare, cu implicarea 
instituțiilor UE, a statelor membre și a liderilor comunităților rome în ceea ce privește 
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programele și proiectele implementate în statele membre;

27. consideră cultura romă drept parte integrantă a mozaicului cultural european; atrage 
atenția asupra faptului că unul dintre mijloacele esențiale de înțelegere a romilor și a 
modului lor de viață îl constituie o mai mare sensibilizare a celorlalți cetățeni europeni 
față de patrimoniul, tradițiile și limba romilor, precum și față de cultura contemporană 
romă. sprijină ferm promovarea și prezervarea activităților lor creatoare, ca o componentă 
esențială a dialogului intercultural;

28. opinează că romii ar trebui să facă un efort educațional pentru a învăța să cunoască 
obiceiurile și cultura comunităților alături de care conviețuiesc, facilitând astfel o mai 
bună integrare a acestora în locurile în care trăiesc;

29. este încredințat că promovarea activităților cu caracter voluntar și sportiv cu implicarea 
romilor și a celor de altă etnie este importantă pentru facilitarea unei mai largi integrări 
sociale;

30. invită Comisia să promoveze cele mai bune practici, precum și modelele și experiențele 
pozitive legate de programele implementate și de propriile inițiative ale romilor, pentru a 
îmbunătăți percepția asupra și imaginea romilor în rândul celorlalte comunități, precum și 
pentru a impulsiona participarea activă și colaborarea creatoare a comunităților rome în 
cadrul programelor UE, ale statelor membre și al celor de la nivel local;

31. solicită îmbunătățirea identificării și a utilizării, la toate nivelurile de guvernanță, a 
fondurilor UE deja existente pentru ocuparea forței de muncă, educație și promovarea 
culturii populațiilor rome;

32. recomandă ca viitoarele politici ale UE pentru minoritatea romă să fie elaborate pornindu-
se de la o abordare diferențiată, în funcție de caracteristicile specifice ale diverselor state 
membre și de particularitățile comunităților implicate;

33. atrage atenția asupra importanței unei verificări mai riguroase a utilizării fondurilor UE 
destinate integrării romilor;

34. este încredințat că ar fi utile schimburile de experiență și bune practici dintre statele care 
au obținut rezultate bune în procesul de integrare a romilor și statele care încă se confruntă 
cu această problemă.
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