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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 ultimii ani, s-au realizat doar progrese limitate în educația copiilor 
romi defavorizați social și că, din lipsă de voință politică, decalajul dintre elevii și 
studenții romi și ceilalți elevi și studenți a rămas mare; 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 
și excluziunea socială cu care se confruntă acești copii;

2. reamintește că elevii romi sunt cetățeni ai UE și că ar trebui prin urmare să beneficieze 
de șanse egale și să fie școlarizați, la toate nivelurile, în structuri de învățământ 
principal, de înaltă calitate și incluzive; insistă asupra faptului că trebuie aplicate 
strategii eficiente de desegregare, în special de către statele membre ale UE cu o 
populație romă numeroasă;

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 - educația elevilor 
vulnerabili de etnie romă să înceapă cât mai devreme, de preferință la vârsta de trei ani, 
primindu-i în servicii de îngrijire a copiilor și a copiilor preșcolari accesibile și incluzive 
și pe care părinții și le pot permite financiar;

4. insistă asupra faptului că copiii romi ar trebui să meargă la școală cel puțin până la 
sfârșitul ciclului de învățământ secundar superior; invită insistent, în acest scop, statele 
membre să asigure o finanțare suficientă, astfel încât politicile educaționale generale să 
crească capacitatea școlilor și ale cadrelor didactice de a răspunde adecvat nevoilor de 
învățare ale elevilor romi; subliniază necesitatea de a elimina repetarea clasei și de a 
reduce rata abandonului școlar, asigurând o formare adecvată a cadrelor didactice și 
oferind din timp un sprijin regulat 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 terțiar, oferind o orientare educațională și 
profesională adecvată și asistență financiară, cum ar fi granturile și împrumuturile, 
pentru a permite tinerilor romi să obțină calificările - inclusiv competențele digitale și 
antreprenoriale - necesare pentru o reală integrare socială și profesională;

6. reamintește necesitatea stringentă de a implica părinții romi în fiecare etapă a 
școlarizării copiilor lor.


