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Pozměňovací návrh 1
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že přetrvávají velké 
rozdíly mezi romskými a neromskými žáky 
a studenty, a to zejména z důvodu 
nedostatku politické vůle; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve všech oblastech 
politiky zaujaly holistický přístup a 
zařadily vzdělávání romských dětí mezi 
nejdůležitější body vládních programů, 
aby bylo možné účinně bojovat proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, jimž tyto 
děti čelí;

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že přetrvávají velké 
rozdíly mezi romskými a neromskými žáky 
a studenty;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že přetrvávají velké 
rozdíly mezi romskými a neromskými žáky 
a studenty, a to zejména z důvodu 
nedostatku politické vůle; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve všech oblastech 
politiky zaujaly holistický přístup a 
zařadily vzdělávání romských dětí mezi 
nejdůležitější body vládních programů, aby 
bylo možné účinně bojovat proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, jimž tyto děti čelí;

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že přetrvávají velké 
rozdíly mezi romskými a neromskými žáky 
a studenty; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ve všech oblastech politiky zaujaly 
holistický přístup a zařadily vzdělávání 
romských dětí mezi nejdůležitější body 
vládních programů, aby bylo možné účinně 
bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, jimž tyto děti čelí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že přetrvávají velké 
rozdíly mezi romskými a neromskými žáky 
a studenty, a to zejména z důvodu 
nedostatku politické vůle; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve všech oblastech 
politiky zaujaly holistický přístup a 
zařadily vzdělávání romských dětí mezi 
nejdůležitější body vládních programů, aby 
bylo možné účinně bojovat proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, jimž tyto děti čelí;

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že přetrvávají velké 
rozdíly mezi romskými a neromskými žáky 
a studenty, a to zejména z důvodu 
zakořeněného negativního postoje k 
Romům na všech institucionálních 
úrovních a nedostatku politické vůle; 
připomíná, že zajištění toho, aby měly 
romské děti stejný start do života jako 
jejich neromští vrstevníci, má zásadní 
význam z hlediska přerušení cyklu 
mezigeneračního přenosu chudoby;  
naléhavě vyzývá členské státy, aby ve 
všech oblastech politiky zaujaly holistický 
přístup a zařadily vzdělávání romských dětí 
mezi nejdůležitější body vládních 
programů, aby bylo možné účinně bojovat 
proti nepřátelství vůči Romům, chudobě 
a sociálnímu vyloučení, jimž tyto děti čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že přetrvávají velké 

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo 
v některých členských státech, které 
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rozdíly mezi romskými a neromskými žáky 
a studenty, a to zejména z důvodu 
nedostatku politické vůle; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve všech oblastech 
politiky zaujaly holistický přístup a 
zařadily vzdělávání romských dětí mezi 
nejdůležitější body vládních programů, aby 
bylo možné účinně bojovat proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, jimž tyto děti čelí;

sledovala Agentura Evropské unie pro 
základní práva, jen omezeného pokroku a 
že přetrvávají velké rozdíly mezi romskými 
a neromskými žáky a studenty, a to 
zejména z důvodu nedostatku politické 
vůle; naléhavě vyzývá členské státy, aby ve 
všech oblastech politiky zaujaly holistický 
přístup a zařadily vzdělávání romských dětí 
mezi nejdůležitější body vládních 
programů, aby bylo možné účinně bojovat 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jimž 
tyto děti čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že přetrvávají velké 
rozdíly mezi romskými a neromskými žáky 
a studenty, a to zejména z důvodu 
nedostatku politické vůle; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve všech oblastech 
politiky zaujaly holistický přístup a 
zařadily vzdělávání romských dětí mezi 
nejdůležitější body vládních programů, aby 
bylo možné účinně bojovat proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, jimž tyto děti čelí;

1. konstatuje, že ve vzdělávání 
sociálně znevýhodněných romských dětí 
bylo v předchozích letech dosaženo jen 
omezeného pokroku a že v některých 
případech přetrvávají mezi romskými a 
neromskými žáky a studenty velké rozdíly, 
pokud jde o studijní výsledky; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby ve všech 
oblastech politiky zaujaly holistický 
přístup a zařadily vzdělávání romských dětí 
mezi nejdůležitější body vládních 
programů, aby bylo možné účinně bojovat 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jimž 
tyto děti čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že romské děti jsou 
vzhledem k současné pandemii 
onemocnění COVID-19 velmi ohroženy 
jejími důsledky v oblasti vzdělávání, kdy 
stávající nedostatky ve vzdělávání v 
podmínkách krize vedou v jejich případě 
ke kolapsu vzdělávání; připomíná, že 
většina romských dětí žije v chudých 
marginalizovaných čtvrtích a že nemá 
prostředky, které by jim zajistily přístup 
k výuce na dálku nebo k domácí výuce;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že romští žáci jsou 
občany EU, a měli by proto mít rovné 
příležitosti a být vzděláváni v běžném, 
kvalitním a inkluzivním vzdělávacím 
prostředí na všech úrovních; trvá na tom, 
že je třeba zavést účinné desegregační 
strategie, zejména v členských státech EU 
s početnou romskou menšinou;

2. připomíná, že romští žáci jsou 
občany EU, a měli by proto mít rovné 
příležitosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že romští žáci jsou 
občany EU, a měli by proto mít rovné 
příležitosti a být vzděláváni v běžném, 

2. připomíná, že romští žáci jsou 
občany EU, a měli by proto mít rovné 
příležitosti a být vzděláváni v běžném, 
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kvalitním a inkluzivním vzdělávacím 
prostředí na všech úrovních; trvá na tom, 
že je třeba zavést účinné desegregační 
strategie, zejména v členských státech EU s 
početnou romskou menšinou;

kvalitním a inkluzivním vzdělávacím 
prostředí na všech úrovních; připomíná, že 
nehledě na právní předpisy a opatření 
zakazující diskriminaci je v některých 
členských státech i nadále velmi rozšířena 
praxe vyčleňování skupin žáků 
do zvláštních škol nebo tříd; trvá na tom, 
že je třeba zavést účinné desegregační 
strategie, zejména v členských státech EU s 
početnou romskou menšinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že romští žáci jsou 
občany EU, a měli by proto mít rovné 
příležitosti a být vzděláváni v běžném, 
kvalitním a inkluzivním vzdělávacím 
prostředí na všech úrovních; trvá na tom, 
že je třeba zavést účinné desegregační 
strategie, zejména v členských státech EU s 
početnou romskou menšinou;

2. připomíná, že romští žáci jsou 
občany EU, a mají proto stejná práva 
a měli by mít rovné příležitosti a být 
vzděláváni v běžném, kvalitním a 
inkluzivním vzdělávacím prostředí na 
všech úrovních; trvá na tom, že je třeba 
zavést účinné desegregační strategie, 
zejména v členských státech EU s 
početnou romskou menšinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že romští žáci jsou 
občany EU, a měli by proto mít rovné 
příležitosti a být vzděláváni v běžném, 
kvalitním a inkluzivním vzdělávacím 
prostředí na všech úrovních; trvá na tom, 

2. připomíná, že romští žáci jsou 
občany EU, a měli by proto mít rovné 
příležitosti a být vzděláváni v běžném, 
kvalitním a inkluzivním vzdělávacím 
prostředí na všech úrovních; trvá na tom, 
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že je třeba zavést účinné desegregační 
strategie, zejména v členských státech EU 
s početnou romskou menšinou;

že v členských státech s romskými občany 
je třeba zavést účinné desegregační 
strategie, které by byly upraveny podle 
konkrétní situace v těchto státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že romští rodiče mají 
jako evropští občané nejen práva, ale také 
povinnosti, mj. povinnost přispívat 
prostřednictvím své práce k materiálnímu 
rozvoji společnosti a placením daní 
k financování veřejných výdajů, aby pak 
všichni občané mohli využívat služeb které 
poskytují veřejné orgány;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že mimořádně 
důležitou úlohu při desegregaci 
vzdělávání mají romští pedagogičtí 
pracovníci, kteří by měli být součástí 
řešení zeměpisně segregovaných škol, a 
zdůrazňuje navíc, že je velmi důležité 
rozšířit jejich přítomnost ve vzdělávacích 
zařízeních, a napomoci tak procesu 
desegregace, snížit nevzdělanost a 
podpořit programy celoživotního 
vzdělávání a vzdělávání dospělých;
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že opatření přijímaná v 
souvislosti s krizemi, jako je uzavírání 
škol a systémové zavádění výuky na dálku, 
mají neúměrně větší vliv na romské žáky; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, aby romské děti neměly v této 
souvislosti omezenější přístup 
ke kvalitnímu vzdělávání než jiní evropští 
občané;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. žádá členské státy, aby zajistily, 
aby byli romští rodiče stejně jako ostatní 
rodiče zaregistrováni podle předpisů 
platných v jejich zemi;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3. doporučuje, aby se vzhledem k 
významu kvalitního předškolního 
vzdělávání, o němž je známo, že souvisí s 
lepšími studijními výsledky, začínalo se 
vzděláváním zranitelných romských žáků 
co nejdříve, nejlépe ve věku tří let, a to 
jejich začleněním do cenově dostupných, 
přístupných a inkluzivních služeb 
předškolního vzdělávání a péče;

3. doporučuje, aby se vzhledem k 
významu kvalitního předškolního 
vzdělávání, o němž je známo, že souvisí s 
lepšími studijními výsledky a že je 
základem pozdějšího zapojení do 
společnosti, začínalo se vzděláváním 
zranitelných romských žáků co nejdříve, 
nejlépe ve věku tří let nebo dříve, a to 
jejich začleněním do cenově dostupných, 
přístupných a inkluzivních služeb 
předškolního vzdělávání a péče; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
a zavedly strategii a programy, které by se 
zaměřovaly na usnadnění přístupu Romů 
do zařízení péče o děti, škol 
a vysokoškolských zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby se vzhledem k 
významu kvalitního předškolního 
vzdělávání, o němž je známo, že souvisí s 
lepšími studijními výsledky, začínalo se 
vzděláváním zranitelných romských žáků 
co nejdříve, nejlépe ve věku tří let, a to 
jejich začleněním do cenově dostupných, 
přístupných a inkluzivních služeb 
předškolního vzdělávání a péče;

3. doporučuje, aby se vzhledem k 
významu kvalitního předškolního 
vzdělávání, o němž je známo, že souvisí s 
lepšími studijními výsledky, začínalo se 
vzděláváním zranitelných romských žáků 
co nejdříve, s přihlédnutím ke konkrétním 
podmínkám v každém členském státě, a to 
jejich začleněním do cenově dostupných, 
přístupných a inkluzivních služeb 
předškolního vzdělávání a péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá snahu některých členských 
států, které přijaly legislativní nástroje s 
cílem zajistit soulad mezi kvalitou 
a rovným postavením v oblasti vzdělávání 
a zároveň zavedly inkluzivní vzdělávání; 
domnívá se, že cílem těchto opatření je co 
nejvíce integrovat romské děti a všechny 
další znevýhodněné skupiny do systému 
vzdělávání od vzdělávání v raném věku až 
po vyšší střední stupeň, což je podmínkou 
osobního rozvoje a dosažení kariéry;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby se romským rodinám 
potýkajícím se s ekonomickými, 
sociálními, zdravotními a bytovými 
problémy dostalo zvláštní podpory, pokud 
jde o jejich zdraví, jídlo ve školách a 
oblečení, aby mohly jejich děti chodit do 
školy a překonat překážky, které jim brání 
ve vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby zvážila 
vytvoření nového nástroje, jako je účelový 
evropský vzdělávací fond, jehož cílem by 
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bylo omezovat strukturální překážky 
bránící žákům romského původu ve věku 
od 3 do 18 let ve vzdělávání a který by byl 
založen na komplexním uceleném 
přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že romské děti by měly 
zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 
ukončení vyššího sekundárního vzdělání; 
za tímto účelem naléhavě vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné finanční 
prostředky, tak aby se prostřednictvím 
obecné vzdělávací politiky posílily 
schopnosti škol a vyučujících vhodným 
způsobem reagovat na vzdělávací potřeby 
romských žáků; zdůrazňuje, že je třeba 
ukončit opakování ročníků a snížit míru 
předčasného ukončování školní docházky 
tím, že se zajistí vhodná odborná příprava 
vyučujících, ale i rychlá, pravidelná a 
včasná podpora romských žáků a 
studentů, včetně vzdělávání po skončení 
výuky;

4. trvá na tom, že romské děti by měly 
zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 
ukončení vyššího sekundárního vzdělání;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že romské děti by měly 
zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 

4. trvá na tom, že romské děti by měly 
zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 
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ukončení vyššího sekundárního vzdělání; 
za tímto účelem naléhavě vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné finanční 
prostředky, tak aby se prostřednictvím 
obecné vzdělávací politiky posílily 
schopnosti škol a vyučujících vhodným 
způsobem reagovat na vzdělávací potřeby 
romských žáků; zdůrazňuje, že je třeba 
ukončit opakování ročníků a snížit míru 
předčasného ukončování školní docházky 
tím, že se zajistí vhodná odborná příprava 
vyučujících, ale i rychlá, pravidelná a 
včasná podpora romských žáků a studentů, 
včetně vzdělávání po skončení výuky;

ukončení vyššího sekundárního vzdělání; 
za tímto účelem naléhavě vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné finanční 
prostředky, tak aby se prostřednictvím 
obecné vzdělávací politiky posílily 
schopnosti škol a vyučujících vhodným 
způsobem reagovat na vzdělávací potřeby 
romských žáků; vyzývá Komisi, aby 
posílila svou strategii tak, aby se vyvíjelo 
více úsilí o snížení počtu romských dětí, 
které předčasně opouštějí vzdělávací 
systém, a to poskytováním podpory 
rodinám a zajištěním vhodné odborné 
přípravy vyučujících, ale i rychlé, 
pravidelné a včasné podpory romských 
žáků a studentů, včetně vzdělávání po 
skončení výuky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že romské děti by měly 
zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 
ukončení vyššího sekundárního vzdělání; 
za tímto účelem naléhavě vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné finanční 
prostředky, tak aby se prostřednictvím 
obecné vzdělávací politiky posílily 
schopnosti škol a vyučujících vhodným 
způsobem reagovat na vzdělávací potřeby 
romských žáků; zdůrazňuje, že je třeba 
ukončit opakování ročníků a snížit míru 
předčasného ukončování školní docházky 
tím, že se zajistí vhodná odborná příprava 
vyučujících, ale i rychlá, pravidelná a 
včasná podpora romských žáků a studentů, 
včetně vzdělávání po skončení výuky;

(Netýká se českého znění.)

Or. en



PE650.484v01-00 14/22 AM\1203147CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 23
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že romské děti by měly 
zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 
ukončení vyššího sekundárního vzdělání; 
za tímto účelem naléhavě vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné finanční 
prostředky, tak aby se prostřednictvím 
obecné vzdělávací politiky posílily 
schopnosti škol a vyučujících vhodným 
způsobem reagovat na vzdělávací potřeby 
romských žáků; zdůrazňuje, že je třeba 
ukončit opakování ročníků a snížit míru 
předčasného ukončování školní docházky 
tím, že se zajistí vhodná odborná příprava 
vyučujících, ale i rychlá, pravidelná a 
včasná podpora romských žáků a studentů, 
včetně vzdělávání po skončení výuky;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že romské děti by měly 
zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 
ukončení vyššího sekundárního vzdělání; 
za tímto účelem naléhavě vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné finanční 
prostředky, tak aby se prostřednictvím 
obecné vzdělávací politiky posílily 
schopnosti škol a vyučujících vhodným 
způsobem reagovat na vzdělávací potřeby 
romských žáků; zdůrazňuje, že je třeba 
ukončit opakování ročníků a snížit míru 
předčasného ukončování školní docházky 
tím, že se zajistí vhodná odborná příprava 

4. trvá na tom, že romské děti by měly 
zůstat ve vzdělávacím systému alespoň do 
ukončení vyššího sekundárního vzdělání; 
za tímto účelem naléhavě vyzývá členské 
státy, aby poskytly dostatečné finanční 
prostředky, tak aby se prostřednictvím 
obecné vzdělávací politiky posílily 
schopnosti škol a vyučujících vhodným 
způsobem reagovat na vzdělávací potřeby 
romských žáků; zdůrazňuje, že je třeba 
zabránit opakování ročníků a snížit míru 
předčasného ukončování školní docházky 
tím, že se zajistí vhodná odborná příprava 
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vyučujících, ale i rychlá, pravidelná a 
včasná podpora romských žáků a studentů, 
včetně vzdělávání po skončení výuky;

vyučujících, ale i rychlá, pravidelná a 
včasná podpora romských žáků a studentů, 
včetně vzdělávání po skončení výuky;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poznamenává, že většina členských 
států investovala do opatření, jejichž cílem 
je snížit předčasné ukončování školní 
docházky a zvýšit spolupráci dětí s jejich 
rodinou, a to zejména s ohledem na fakt, 
že pouze 30 % romských dětí studuje na 
střední škole; vyzývá Komisi, aby 
analyzovala a prosazovala opatření s 
největší úspěšností a podporovala úspěšné 
výsledky, kterých dosáhli Romové v 
programu Erasmus+, s cílem motivovat 
žáky k pokračování ve studiu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že za účelem účinného 
odstraňování negativního postoje vůči 
Romům ve vzdělávání je nutné pořádat 
školení učitelů a ostatních pedagogů 
zaměřená na zvýšení informovanosti a 
potírání diskriminace a prosazovat 
osvědčené postupy inkluzivního a 
mezikulturního vzdělávání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v zájmu usnadnění mezikulturního 
vzdělávání podporovaly zařazení výuky 
romského jazyka a romské kulturu a 
historie do školních osnov;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Gianantonio Da Re

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
usnadnily přechod mezi různými typy 
vzdělávání, včetně terciárního vzdělávání, 
a to tím, že budou poskytovat vhodné 
vzdělávací a profesní poradenství a 
finanční pomoc, jako jsou granty a 
půjčky, s cílem umožnit mladým Romům 
získat kvalifikace, včetně digitálních a 
podnikatelských dovedností, které 
potřebují k účinnému začlenění do 
společnosti a na trh práce;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Romeo Franz

Návrh stanoviska
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Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
usnadnily přechod mezi různými typy 
vzdělávání, včetně terciárního vzdělávání, 
a to tím, že budou poskytovat vhodné 
vzdělávací a profesní poradenství a 
finanční pomoc, jako jsou granty a půjčky, 
s cílem umožnit mladým Romům získat 
kvalifikace, včetně digitálních a 
podnikatelských dovedností, které 
potřebují k účinnému začlenění do 
společnosti a na trh práce;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
usnadnily přechod mezi různými typy 
vzdělávání, včetně terciárního vzdělávání, 
a to tím, že budou poskytovat vhodné 
vzdělávací a profesní poradenství, 
koučování zaměřené na posílení postavení 
pro účely přechodu ze vzdělávání do 
pracovního života a finanční pomoc, jako 
jsou granty a půjčky, s cílem umožnit 
mladým Romům získat kvalifikace, včetně 
digitálních a podnikatelských dovedností, 
které potřebují k účinnému začlenění do 
společnosti a na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
usnadnily přechod mezi různými typy 
vzdělávání, včetně terciárního vzdělávání, 
a to tím, že budou poskytovat vhodné 
vzdělávací a profesní poradenství a 
finanční pomoc, jako jsou granty a půjčky, 
s cílem umožnit mladým Romům získat 
kvalifikace, včetně digitálních a 
podnikatelských dovedností, které 
potřebují k účinnému začlenění do 
společnosti a na trh práce;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
usnadnily přechod mezi různými typy 
vzdělávání, včetně terciárního vzdělávání, 
a to tím, že budou poskytovat vhodné 
vzdělávací a profesní poradenství, 
podpůrné programy a finanční pomoc, 
jako jsou stipendia, granty a půjčky, s 
cílem umožnit mladým Romům získat 
kvalifikace, včetně digitálních a 
podnikatelských dovedností, které 
potřebují k účinnému začlenění do 
společnosti a na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. doporučuje, aby Komise 
usnadňovala výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy a sledovala 
situaci, aby ji mohla pravidelně hodnotit;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je naléhavě nutné 
zapojit romské rodiče do všech fází školní 
docházky jejich dětí.

6. připomíná, že je naléhavě nutné 
zapojit romské rodiče do všech fází školní 
docházky jejich dětí; zdůrazňuje, že 
schopnost členských států zajistit zapojení 
romských rodičů závisí do velké míry na 
celé řadě faktorů, a to jak společenských, 
tak ekonomických;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je naléhavě nutné 
zapojit romské rodiče do všech fází školní 
docházky jejich dětí.

6. připomíná, že je naléhavě nutné 
zapojit romské rodiče do všech fází školní 
docházky jejich dětí; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby připravily programy, 
jejichž cílem bude zapojení romských 
rodičů do procesu výuky a vzdělanostního 
a osobního rozvoje jejich dětí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je naléhavě nutné 
zapojit romské rodiče do všech fází školní 
docházky jejich dětí.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby vyvíjely 
programy mentoringu, terciární 
vzdělávání a vzdělávací kurzy pro vůdčí 
osobnosti a aby na místní úrovni 
podporovaly zrovnoprávnění mladých 
vůdčích osobností jakožto aktérů 
integrace a aby spíše než proromské 
mezinárodní nevládní organizace 
podporovaly místní romské nevládní 
organizace;  naléhavě vyzývá k vytvoření 
účinného systému monitorování 
finančních prostředků EU; připomíná, že 
jsou zapotřebí nejen jasné desegregační 
referenční hodnoty a řešení problému 
geografické segregace, ale zdůrazňuje 
také, že základní změny by se měly nejprve 
uskutečnit ve veřejném vzdělávání; dále 
trvá na tom, že v zájmu větší míry 
solidarity by měly být upraveny 
vnitrostátní osnovy; zdůrazňuje, že 
zásadní význam mají strukturální změny, 
např. snížení věku dětí v mateřské škole, a 
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že s cílem zabránit segregaci žáků na 
základních školách by měly být vytvořeny 
moderní integrované místní školy a měly 
by jim být přiděleny zvláštní zdroje na to, 
aby se mohly stát vzorovými školami; 
zdůrazňuje, že je nutná odpovídající 
infrastruktura, aby tyto instituce byly 
dostupné všem studentům, a to i 
neromským; zdůrazňuje, že využitím 
kvalitní duální odborné přípravy a 
podporou kariérního rozvoje romských 
studentů by podniky získaly kvalitní 
pracovní sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že vzdělávací systémy 
členských států by neměly nikoho 
diskriminovat na základě rasy, etnického 
původu a náboženského vyznání a že 
zapojení dětí do vzdělávacích systémů 
často závisí na sociálních a ekonomických 
faktorech, jakož i na míře zapojení 
rodičů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k tomu, aby snahy o 
začlenění romských dětí do školní 
docházky byly namířeny i na mimoškolní 
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aktivity, jako je sport a umělecká činnost, 
neboť tyto aktivity jsou vynikajícím 
nástrojem soudržnosti a integrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
oceňovaly hodnoty romské kultury a 
prosazovaly je jakožto strategii boje proti 
diskriminaci a podpory sociálního a 
kulturního začleňování této menšiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. konstatuje, že kultura a s ní 
spojené služby, včetně mezikulturních či 
multikulturních aktivit, mohou přispět k 
odstraňování negativních postojů vůči 
lidem s romským původem;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. trvá na tom, aby v zájmu zabránění 
územní segregaci této skupiny byla 
zaváděna opatření, která by prosazovala 
multikulturalismus ve vzdělávacích 
centrech;

Or. en


