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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže vylúčenie rómskych detí zo vzdelávacieho systému má nepriaznivý vplyv na ďalšie 
práva členov rómskej komunity, najmä právo na prácu, a keďže táto skutočnosť zhoršuje 
ich marginalizáciu,

B. keďže komunity, ktoré si chcú zachovať svoj tradičný putovný spôsob života v rámci 
Európy, sú najviac postihnuté negramotnosťou a keďže preto existujú kultúrne prekážky 
pre vzdelávanie ich detí,

C. keďže treba zaistiť materiálne podmienky potrebné pre vzdelávanie rómskych detí a 
keďže to musí zahŕňať vymenovanie školských mediátorov,

1. zdôrazňuje, že prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornému vzdelávaniu, 
podieľanie sa na ich kultúre, hodnotách a kultúrnom dedičstve a ich pochopenie, ich 
zapájanie sa do združení a lepšie zastúpenie ich komunity sú nevyhnutnými súčasťami 
holistického prístupu k vykonávaniu vnútroštátnych a európskych stratégií ich 
začleňovania a zapájania do spoločnosti;

2. zdôrazňuje, že kvalitné vzdelávanie a odborná príprava majú vplyv na budúci život 
jednotlivca z osobného aj pracovného hľadiska a že je preto potrebné zabezpečiť, aby 
každý mal rovnaký prístup k systémom vzdelávania a odbornej prípravy bez akejkoľvek 
diskriminácie či vylúčenia;

3. vyzýva národné ministerstvá vzdelávania, ako aj Komisiu, aby zriadili inovatívne a pružné 
granty na výchovu talentov a zvýšili podporu jestvujúcich grantov a programov;

4. vyzýva Komisiu, aby zbierala a šírila informácie o skúsenostiach a opatreniach v 
rozličných členských štátoch, a to najmä v oblasti vzdelávania a kultúry;

5. domnieva sa, že lepšie vyhliadky Rómov, najmä z hľadiska ich prístupu na trh práce, je 
možné zabezpečiť zvýšenými investíciami členských štátov do vzdelávania a odbornej 
prípravy, s osobitným zreteľom na nové technológie a internet, pričom treba zohľadniť 
opatrenia schválené medzinárodnou vedeckou obcou, nadáciami a MVO pôsobiacimi 
v oblasti vzdelávania a sociálneho začleňovania na regionálnej a miestnej úrovni;

6. domnieva sa, že Rómom je možné zabezpečiť lepšiu budúcnosť prostredníctvom 
vzdelávania a že je preto nevyhnutné investovať do vzdelávania rómskych detí a mládeže; 
zdôrazňuje, že vzdelávanie je právom, ale aj povinnosťou, a vyjadruje podporu činnostiam 
zameraným na zlepšenie školskej dochádzky rómskych žiakov aj prostredníctvom 
aktívneho zapojenia ich rodín;

7. domnieva sa, že propagácia znalostí o rómskej kultúre v Európe uľahčuje vzájomné 
porozumenie medzi Rómami a nerómskym obyvateľstvom Európy a zároveň podporuje 
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európsky medzikultúrny dialóg;

8. domnieva sa, že budúca stratégia pre rómsku menšinu by sa mala zamerať na vzdelávanie 
ako ústredný nástroj podpory sociálneho začleňovania;

9. domnieva sa, že pre mladých Rómov by sa mali vytvoriť podporné mechanizmy ako 
štipendiá a mentorská podpora, aby boli vedení nielen k získaniu diplomov, ale aj k účasti 
na vyššom vzdelávaní a zlepšeniu svojej kvalifikácie;

10. domnieva sa, že by sa mal vyvinúť nový typ štipendijných programov, aby sa zaistila 
najvyššia kvalita výučby pre rómskych študentov s cieľom vychovať novú generáciu 
vedúcich rómskych osobností;

11. domnieva sa, že vzdelávacie inštitúcie, ktorých znevýhodnení študenti sa dostanú na 
inštitúcie vyššieho vzdelávania alebo ktorých podiel absolventov je nad priemerom, by 
mali byť odmenené, a vyzýva Komisiu, aby rozvíjala projekty v tomto smere;

12. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby členské štáty podporovali začleňovanie Rómov do
spoločenského a kultúrneho života miest a krajín, v ktorých žijú, a zabezpečili ich 
dlhodobú účasť a zastúpenie v tomto smere, a to aj prostredníctvom opatrení určených na 
podporu programov odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania 
zameraných na rómsku komunitu, pričom treba zohľadniť kultúrne dedičstvo a spôsob 
života rozličných skupín Rómov v Európe; poukazuje na to, že by sa napríklad mohli 
pričiniť o ponuku špeciálnych školení pre zamestnancov škôl, podporu prijímania 
rómskych učiteľov, posilnenie úzkej spolupráce s rómskymi rodinami a organizáciami 
a poskytovanie mimoškolskej podpory a štipendií; konštatuje, že do tohto procesu by sa 
mali aktívne zapojiť miestne orgány v členských štátoch a mal by byť signálom pre 
neziskový sektor, aby do svojich činností zahrnul programy na integráciu Rómov do 
spoločnosti;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti každej forme sociálneho a 
vzdelávacieho vylúčenia Rómov a podporovali všetky programy, ktoré investujú do 
vzdelávania Rómov;

14. domnieva sa, že miestne samosprávy musia prevziať zodpovednosť za reintegráciu 
študentov, ktorí predčasne ukončia štúdium vo veku, keď je ešte školská dochádzka 
povinná; na tento účel musia vzdelávacie inštitúcie informovať miestnu samosprávu o 
osobách, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku;

15. Vyzýva Komisiu, aby podporovala ďalšie iniciatívy zamerané na poskytovanie príležitostí 
na vzdelávanie v skorom detstve a starostlivosti pre rómske deti a mládež;

16. domnieva sa, že škôlky a/alebo alternatívne formy predškolskej starostlivosti a 
vzdelávania by sa mali zriadiť v komunitách, kde neexistujú, a rozšíriť tam, kde je 
nedostatok miest;

17. vyzýva Komisiu, aby podporila iniciatívy, ktoré sa ukázali ako účinné v predchádzaní 
akýmkoľvek formám segregácie a ktorých prioritou sú inkluzívne projekty zamerané na 
úspešné vzdelávanie, na ktorých sa zúčastňujú aj rómske rodiny;
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18. vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou negramotnosti rómskeho obyvateľstva a 
považuje za dôležité, aby sa navrhovali a vyvíjali programy, ktoré zabezpečia kvalitné 
základné, stredoškolské a terciárne vzdelávanie rómskych dievčat a žien vrátane stratégií, 
ktoré uľahčia ich prechod zo základných škôl na stredné a počas celého procesu budú 
podporovať hlbšie chápanie rómskeho kultúrneho dedičstva, histórie a hodnôt medzi 
Rómami, ako aj nerómskym obyvateľstvom;

19. zdôrazňuje, že slabá dochádzka, vysoká miera absencie v školách a slabé študijné 
výsledky môžu naznačovať, že žiaci a rodičia si nie sú vždy vedomí dôležitosti vzdelania; 
medzi ďalšie relevantné faktory môžu patriť nedostatočné zdroje, zdravotné problémy, 
chýbajúce kvalitné vzdelávanie na mieste či dostupná preprava do školy, podpriemerné 
bývanie a oblečenie znemožňujúce školskú dochádzku, neinkluzívne školské prostredie 
a segregované školy, ktoré neposkytujú dostatočnú prípravu z hľadiska 
konkurencieschopnosti na trhu práce; zdôrazňuje preto význam opatrení zameraných na 
podporu školskej dochádzky rómskych študentov a trvalého, pravidelného dialógu 
o vzdelávacích otázkach s rodinami týchto študentov, rómskymi komunitami a všetkými 
zúčastnenými stranami;

20. kladie dôraz na zásadnú úlohu, ktorú môže v procese začleňovania etnického rómskeho 
obyvateľstva zohrávať masový a výkonnostný šport;

21. podporuje propagáciu programov odbornej prípravy pre učiteľov, ktoré zvyšujú schopnosť 
učiteľov angažovať sa v práci s deťmi a mládežou s rómskym pôvodom, ako aj s ich 
rodičmi a osobami pôsobiacimi v úlohe rómskych sprostredkovateľov, najmä na 
základných školách, ako spôsob podpory pravidelnej školskej dochádzky Rómov;

22. navrhuje, aby sa prijali odlišné prístupy k vzdelávacej integrácii detí z rómskych rodín, 
ktoré sa chcú usadiť na jednom mieste – napríklad monitorovaním pravidelnej školskej 
dochádzky detí –, a z rodín, ktoré chcú pokračovať v kočovnom spôsobe života –
napríklad opatreniami na uľahčenie školskej dochádzky v rámci rómskych táborísk;

23. zdôrazňuje význam mobility, celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a programov 
nadväzného vzdelávania vzhľadom na začlenenie mladých ľudí a dospelých z rómskych 
komunít a na zvýšenie ich potenciálu vstúpiť na trh práce;

24. domnieva sa, že systém vzdelávania v zamestnaní treba rozšíriť tak, aby umožňoval 
získanie potrebných zručností a schopností v širokom meradle;

25. domnieva sa, že ponuku vzdelávania je nutné zosúladiť s dopytom trhu práce, a preto 
požaduje, aby sa na národnej a regionálnej úrovni vypracúvali strednodobé predpovede 
očakávaného dopytu trhu práce;

26. vyzýva Komisiu, aby pre programy a projekty zavádzané do praxe v členských štátoch 
vyvinula a implementovala monitorovacie systémy spoločné pre inštitúcie EÚ, členské 
štáty a vedúcich predstaviteľov rómskych komunít;

27. považuje rómsku kultúru za neoddeliteľnú súčasť európskej kultúrnej mozaiky; poukazuje 
na to, že kľúčovým prostriedkom pre pochopenie Rómov a ich spôsobu života je zvýšiť 
povedomie ostatných Európanov o dedičstve, tradícii a jazyku Rómov, rovnako ako aj o 
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súčasnej rómskej kultúre; rozhodne podporuje propagáciu a ochranu ich tvorivej činnosti 
ako zásadnú súčasť medzikultúrneho dialógu;

28. zastáva názor, že Rómovia by sa mali usilovať spoznať zvyky a kultúru obyvateľov, pri 
ktorých žijú, a tak uľahčiť svoju lepšiu integráciu do prostredia, v ktorom bývajú;

29. domnieva sa, že podpora dobrovoľníckych a športových činností, do ktorých sa zapoja 
Rómovia aj nerómski obyvatelia, je dôležitá pre posilnenie lepšieho sociálneho 
začlenenia;

30. vyzýva Komisiu, aby podporila najlepšie postupy, ako aj pozitívne vzory a skúsenosti z 
realizovaných programov a vlastných iniciatív Rómov s cieľom zlepšiť vnímanie a obraz 
Rómov v nerómskych komunitách a podporiť aktívnu účasť a tvorivú spoluprácu zo 
strany rómskych komunít v rámci programov na úrovni EÚ a členských štátov a 
miestnych programov;

31. požaduje, aby sa na všetkých úrovniach verejnej správy lepšie stanovovali a využívali 
existujúce finančné prostriedky EÚ, ktoré sú vyčlenené na podporu zamestnávania, 
vzdelávania a kultúry rómskych obyvateľov;

32. odporúča, aby budúce politiky EÚ zamerané na rómsku menšinu vychádzali z 
diferencovaného prístupu prispôsobeného špecifickým charakteristikám rôznych 
členských štátov a osobitostiam jednotlivých komunít;

33. upozorňuje na dôležitosť vykonávania prísnejších kontrol využívania európskych 
finančných prostriedkov určených na začleňovanie Rómov;

34. domnieva sa, že výmena skúseností a osvedčených postupov medzi členskými štátmi, 
ktoré v oblasti začleňovania Rómov už dosiahli dobré výsledky, a tými, ktoré stále stoja 
pred týmto problémom, by bola užitočná.
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