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SUGESTII

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

1. ia act de faptul că, în unele state membre, în ultimii ani, s-au realizat doar progrese 
limitate în educația copiilor romi defavorizați social, mai ales din cauza lipsei de voință 
politică și a atitudinii discriminatorii față de romi, care face ca decalajul dintre elevii și 
studenții romi și ceilalți elevi și studenți în ceea ce privește rezultatele școlare să rămână 
ridicat; reamintește că este esențial să se ofere copiilor romi un început echitabil în 
viață, pentru a pune capăt ciclului intergenerațional de transmitere a sărăciei; solicită 
insistent statelor membre să adopte o abordare holistică în toate domeniile de politică și 
să plaseze educația copiilor romi printre prioritățile agendelor guvernelor, pentru a 
combate eficient sărăcia, excluziunea socială și atitudinea discriminatorie împotriva 
romilor cu care se confruntă acești copii;

2. reamintește că elevii romi sunt cetățeni ai UE și că ar trebui, prin urmare, să aibă 
aceleași drepturi și obligații, să beneficieze de șanse egale și să fie școlarizați, la toate 
nivelurile, în structurile învățământului de masă, de înaltă calitate și incluzive; 
reamintește că, în ciuda legislației și a politicilor existente de combatere a discriminării, 
practica de segregare a elevilor romi în școli sau clase speciale, chiar în cadrul 
instituțiilor învățământului de masă, rămâne larg răspândită în unele state membre; 
insistă asupra faptului că ar trebui puse în aplicare strategii de desegregare eficiente, 
bazate pe etaloane de desegregare și pe schimbul de bune practici cu privire la educația 
incluzivă și interculturală, în special de către statele membre ale UE cu o populație 
numeroasă de romi; reamintește că educatorii de etnie romă joacă un rol esențial în 
desegregarea educațională și subliniază necesitatea formării personalului didactic în 
domeniul sensibilizării și al combaterii discriminării, pentru a elimina în mod eficace 
atitudinile negative față de romi în sectorul învățământului;

3. recomandă ca - având în vedere importanța unei educații de înaltă calitate a copiilor 
preșcolari, despre care se știe că aduce rezultate școlare mai bune și că pune bazele unei 
integrări sociale ulterioare - educația elevilor vulnerabili de etnie romă să înceapă cât 
mai devreme, de preferință la vârsta de trei ani, luând în considerare condițiile specifice 
din fiecare stat membru, prin integrarea lor în servicii de îngrijire a copiilor și a copiilor 
preșcolari, accesibile și incluzive și la prețuri abordabile; îndeamnă statele membre să 
elaboreze și să pună în aplicare strategii și programe menite să faciliteze accesul romilor 
la structuri de îngrijire a copiilor, la școli și universități, aceasta constituind o condiție 
prealabilă a dezvoltării personale și profesionale, și reamintește că activitățile 
extrașcolare, cum ar fi activitățile sportive sau artistice, reprezintă mijloace excelente de 
incluziune;

4. insistă asupra faptului că copiii romi ar trebui să meargă la școală cel puțin până la 
absolvirea ciclului de învățământ secundar superior; invită insistent, în acest scop, 
statele membre să asigure o finanțare suficientă, astfel încât politicile educaționale 
generale să crească capacitățile școlilor și ale cadrelor didactice de a răspunde adecvat 
nevoilor de învățare ale elevilor romi; invită Comisia să își consolideze strategia pentru 
a încerca să reducă și mai mult numărul de copii romi care părăsesc sistemul 
educațional și să evite repetarea clasei, în special prin analizarea măsurilor cu cea mai 
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mare rată de succes, facilitând schimbul de bune practici între statele membre și 
promovând poveștile de succes ale romilor în cadrul programului Erasmus +; subliniază 
necesitatea de a furniza sprijin familial și formarea adecvată a cadrelor didactice, 
precum și sprijin timpuriu, periodic și prompt elevilor și studenților romi, inclusiv 
învățarea în afara orelor de curs;

5. solicită insistent statelor membre să faciliteze tranziția între diferitele parcursuri 
educaționale, până la învățământul superior, oferind orientare educațională și 
profesională adecvată și programe de sprijin, îndrumare pentru autonomizarea în 
vederea tranziției de la școală la viața profesională, precum și asistență financiară, cum 
ar fi bursele, granturile și împrumuturile, pentru a permite tinerilor romi să obțină 
calificările - inclusiv competențele digitale și antreprenoriale - de care au nevoie pentru 
o reală integrare socială și profesională;

6. reamintește necesitatea stringentă de a implica părinții romi în fiecare etapă a 
școlarizării copiilor lor; îndeamnă statele membre să dezvolte programe pentru 
integrarea părinților romi în procesul de școlarizare și de dezvoltare educațională și 
personală a copiilor lor; subliniază că abilitatea statelor membre de a asigura implicarea 
părinților romi depinde în mare măsură de factori multipli, atât societali, cât și 
economici, și solicită sprijin special — în ceea ce privește integritatea sanitară, 
alimentația școlară și îmbrăcămintea — pentru familiile de romi care se confruntă cu 
dificultăți economice, sociale, medicale sau locative;

7. subliniază faptul că elevii romi sunt afectați în mod disproporționat de măsurile luate în 
contextul pandemiei actuale de COVID-19, din cauza faptului că marea majoritate a 
acestora trăiesc în cartiere sărace, marginalizate și nu dispun de niciun fel de mijloace 
de acces la învățare la distanță sau de școlarizare la domiciliu; îndeamnă statele membre 
să evite o situație de eșec educațional total al acestor copii romi și să se asigure că ei 
beneficiază de aceeași educație de calitate ca și alți elevi;

8. îndeamnă statele membre să promoveze limba, cultura și istoria romilor în programa 
școlară, ca strategie de combatere a discriminării, de a reduce atitudinile negative față 
de persoanele cu origine romă și de a le consolida incluziunea socioculturală.
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