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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que, nos últimos anos, os progressos na educação das crianças ciganas 
socialmente desfavorecidas foram limitados e que, nomeadamente devido à falta de 
vontade política, o fosso entre alunos ciganos e alunos não ciganos continua a ser 
significativo; insta os Estados-Membros a adotarem uma abordagem holística em todos 
os domínios de intervenção e a priorizarem a educação das crianças de etnia cigana nas 
agendas de trabalho dos governos, com o objetivo de combater eficazmente a pobreza e 
a exclusão social de que são vítima;

2. Recorda que os alunos ciganos são cidadãos da UE e que, como tal, devem beneficiar da 
igualdade de oportunidades e de formação em contextos de educação geral, de elevada 
qualidade e inclusivos, a todos os níveis; insiste em que devem ser postas em prática 
estratégias eficazes de dessegregação, especialmente pelos Estados-Membros da UE 
com uma população cigana significativa;

3. Recomenda que, dada a importância de uma educação pré-escolar de elevada qualidade, 
que sabidamente está relacionada com melhores resultados de aprendizagem, a 
educação dos alunos vulneráveis de etnia cigana deve ter início o mais cedo possível, de 
preferência aos três anos, nomeadamente através da sua inclusão em serviços da 
primeira infância e serviços de acolhimento de crianças a preços módicos, acessíveis e 
inclusivos;

4. Insiste em que as crianças ciganas devam permanecer no ensino até, pelo menos, ao 
final do ensino secundário; para o efeito, insta os Estados-Membros a assegurarem um 
financiamento suficiente para que as políticas de ensino geral reforcem as capacidades 
das escolas e dos professores, de molde a poderem responder adequadamente às 
necessidades de aprendizagem dos alunos ciganos; salienta que não deve haver 
repetições de ano e que se deve reduzir a taxa de abandono escolar, nomeadamente 
dando uma formação adequada aos professores e proporcionando um apoio precoce, 
regular e atempado aos alunos e estudantes ciganos, incluindo a aprendizagem pós-
escolar;

5. Insta os Estados-Membros a facilitarem a transição entre vários percursos educativos, 
nomeadamente até ao ensino superior, proporcionando orientação educativa e 
profissional adequada e oferecendo assistência financeira, como, por exemplo, subsídios 
e empréstimos, para permitir que os jovens ciganos obtenham as qualificações — 
incluindo competências digitais e empresariais — de que necessitam para uma efetiva 
integração social e no mercado de trabalho;

6. Recorda a necessidade premente de os pais ciganos serem implicados em todas as 
etapas da escolaridade dos seus filhos.


