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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 

ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat het cohesiebeleid van de EU slechts op doeltreffende wijze kan 

bijdragen tot de vermindering van de hoge jeugdwerkloosheid als het volledig aansluit bij 

de Europa 2020-strategie, en met name de kerndoelstellingen voor onderwijs om het 

aantal voortijdige schoolverlaters met 10% te reduceren en het aantal jongeren met een 

hogeronderwijsdiploma of een gelijkwaardige beroepsopleiding met ten minste 40% te 

doen toenemen, alsook de benchmark van gemiddeld ten minste 15% van de volwassenen 

die aan een leven lang leren deelnemen en ten minste 95% van de kinderen die aan voor- 

en vroegschoolse educatie deelnemen, waardoor de validering van vaardigheden en 

opgedane ervaring wordt erkend; 

2. wijst erop dat de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, en met name die inzake 

onderwijs en het verminderen van het percentage voortijdige schoolverlaters, slechts 

kunnen worden verwezenlijkt als de toegang tot onderwijsinfrastructuur en de kwaliteit 

van de socioculturele diensten in de regio's van de EU worden verbeterd, in het bijzonder 

in regio's die met economische stagnatie te kampen hebben; herinnert eraan hoe belangrijk 

onderwijs is om meer sociale en regionale cohesie tot stand te brengen en het 

democratische bewustzijn en de participatie van jongeren te vergroten; 

3. onderstreept dat 12% van de leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar de school voortijdig 

verlaat; vraagt de EU de voornaamste factoren te inventariseren die tot voortijdig 

schoolverlaten leiden en de kenmerken van het verschijnsel op nationaal, regionaal en 

lokaal niveau door te lichten als basis voor gericht en doeltreffend, wetenschappelijk 

onderbouwd beleid; is van mening dat beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten 

een hele reeks factoren moet aanpakken, waaronder onderwijs- en sociale uitdagingen die 

eventueel tot dit verschijnsel kunnen leiden; 

4. wijst erop dat het zonder effectieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen en spelers 

op de arbeidsmarkt onmogelijk zal zijn om de hoge werkloosheid onder jonge 

afgestudeerden in de EU te verhelpen; benadrukt met name dat door het bijbrengen van de 

kennis en vaardigheden die op de arbeidsmarkt nodig zijn, de arbeidsparticipatie van 

jongeren gestegen is en de sociale verschillen verkleind zijn; 

5. betreurt het dat er momenteel te weinig middelen naar onderwijs gaan, en benadrukt dat er 

meer moet worden geïnvesteerd in het moderniseren van de onderwijsstelsels wat 

beroepsopleiding en formeel en informeel onderwijs betreft; herhaalt dat dit ook geldt 

voor het renoveren van schoolgebouwen en het verschaffen van nieuwe technologie voor 

onderwijs en onderzoek (toegang tot onderzoeksgegevensbanken, IT-opleidingen en 

e-learning); 

6. onderstreept hoe belangrijk het is de banden tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven 

op regionaal, lokaal, nationaal en internationaal niveau aan te halen; vraagt de lidstaten zo 

snel mogelijk gevolg te geven aan onderwijsgerelateerde landenspecifieke aanbevelingen 

(CSR's) in het kader van het Europees semester en andere aanbevelingen van de 
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Commissie;  

7. benadrukt het belang van een leven lang leren en – teneinde gekwalificeerd onderwijzend 

personeel aan te trekken en te houden – betere opleidings- en arbeidsomstandigheden voor 

onderzoekers en docenten als essentiële factoren voor economische groei; wijst erop hoe 

belangrijk het is dat jongeren digitale vaardigheden opdoen en dat leraren daartoe worden 

opgeleid, aangezien die vaardigheden steeds belangrijker worden op de Europese 

arbeidsmarkt; 

8. benadrukt dat de behoeften van de arbeidsmarkt snel aan het veranderen zijn, en dat 

jongeren het steeds moeilijker hebben om de overgang van school naar beroepsleven te 

maken en daardoor vaak meer risico op werkloosheid lopen; herhaalt dat het belangrijk is 

in menselijk kapitaal en mensen, en met name de jongeren in Europa, te investeren 

teneinde hun inzetbaarheid te vergroten en hun beroepskwalificatietraject te verbeteren; 

vraagt dat het EU-vaardighedenpanorama, dat de vraag naar banen en vaardigheden in 

kaart brengt, wordt verbeterd, en dat de onderwijs- en opleidingsstelsels van de lidstaten 

dienovereenkomstig worden hervormd zodat mensen de juiste vaardigheden voor de juiste 

baan kunnen verwerven; 

9. benadrukt dat partnerschappen tussen de onderwijswereld en het werkgelegenheidsbeleid 

moeten worden bevorderd door alle belanghebbenden, zoals de sociale partners, 

beleidsmakers, onderwijsaanbieders en werkgevers erbij te betrekken; 

10. is ingenomen met het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat is ingevoerd om de 

jongerengarantieregeling te versterken, met name in regio's met een 

werkloosheidspercentage van meer dan 25%, en wijst erop dat dit een doeltreffend 

instrument is om de jeugdwerkloosheid te verminderen en op middellange en lange 

termijn zal dienen als fundamentele structurele hervorming; roept de lidstaten op om nauw 

met de belanghebbenden, en met name werkgevers en kmo's, samen te gaan werken en bij 

de uitvoering van de regeling ten volle gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds, 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en andere structuurfondsen en daarvoor 

infrastructuur te creëren;  

11. vraagt de Commissie er door de uitwisseling van good practices voor te helpen zorgen dat 

de jongerengarantieregeling op efficiënte wijze ten uitvoer wordt gelegd; wijst erop dat de 

begrote middelen voor de jongerengarantieregeling in het kader van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief op 31 december 2015 komen te vervallen; vraagt de 

Commissie het nodige te doen opdat het programma kan worden voortgezet; 

12. benadrukt dat in het kader van de jongerengarantieregelingen ondernemersvaardigheden 

moeten worden ontwikkeld; is evenwel van mening dat vroegtijdige interventie en 

activering en, in veel gevallen, hervormingen nodig zijn, zoals het verbeteren van het 

beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, en dat de uitwisseling van best practices met 

betrekking tot duaal onderwijs kan bijdragen tot structurele veranderingen op de 

arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid; 

13. is ingenomen met het nieuwe Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI); 

hoopt dat onderwijs en opleiding als strategische investeringen worden beschouwd en dus 

deel uitmaken van de prioritaire acties; 
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14. vraagt de Commissie het volledige potentieel van cultuur bij het bevorderen van duurzame 

economische ontwikkeling, het concurrentievermogen van regio's en meer sociale cohesie 

te erkennen; wijst in het bijzonder op de rol van de culturele en creatieve sectoren (CCI's) 

en de digitalisering van cultureel erfgoed als strategische drijvende krachten voor 

economisch herstel en groei in de EU en voor regionale ontwikkeling, aangezien zij 

momenteel, direct of indirect, goed zijn voor ruim 7 miljoen banen; 

15. benadrukt hoe belangrijk de culturele sector is voor de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid, aangezien deze sector zeer aantrekkelijk is voor jongeren en hun meer 

kansen op een baan biedt; herinnert ook aan de rol die cultuur speelt bij het scheppen van 

meer en betere banen door onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden, opleiding en 

informeel leren; wenst dat de instrumenten van het cohesiebeleid worden gebruikt om het 

aantal banen in de culturele en creatieve sectoren te verbeteren en te vergroten; 

16. vraagt de Commissie na te gaan in hoeverre geld uit het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds kan worden gebruikt om culturele activiteiten 

in de lidstaten, en met name de creatieve sector, te bevorderen; vraagt de Commissie ten 

laatste samen met het tussentijds verslag over het programma Creatief Europa, d.w.z. 

uiterlijk op 31 december 2017, een verslag over de bevindingen van de evaluatie voor te 

leggen aan het Parlement; 

17. herinnert aan het belang van cultuur en materieel en immaterieel cultureel erfgoed voor 

stads- en plattelandsvernieuwing, voor de aantrekkelijkheid van steden en regio's en voor 

economische ontwikkeling door cultuurtoerisme en creatieve kmo's; vraagt dat er 

regionale cultuurhubs worden opgericht waarin steden en regio's kunnen samenwerken om 

hun cultureel erfgoed te promoten en te beschermen en er een economische troef van te 

maken; 

18. vraagt de Commissie zich ertoe te verbinden al het nodige te doen om te zorgen voor een 

effectieve bescherming van de materiële en immateriële goederen die het culturele erfgoed 

van Europa vormen en van essentieel belang zijn ter bevordering van culturele en sociaal-

economische ontwikkeling die put uit en bijdraagt tot een gemeenschappelijke Europese 

identiteit en de culturele verscheidenheid van de Europese landen, regio's en steden; 

vraagt de steden en regio's van de EU de instrumenten van het cohesiebeleid daartoe te 

gebruiken; 

19. is van mening dat het maximum van 5 miljoen EUR (of 10 miljoen EUR van de totale 

kosten als het gaat om locaties die op de lijst van Unesco staan) dat de Commissie op 

basis van de totale projectkosten heeft vastgesteld, te rigide is en zal resulteren in minder 

steun voor cultureel erfgoed, niet het minst doordat documentatie- en beheerskosten en 

niet-reduceerbare kosten (bv. btw) niet kunnen worden afgetrokken en doordat er minder 

ruimte wordt gelaten voor publiek-private samenwerking en investeringen in cultuur, die 

van essentieel belang zijn voor de sociale en economische ontwikkeling in de EU; 

20. benadrukt dat er in de EU-wetgeving geen rechtsgrondslag voor deze aanpak bestaat, en 

vraagt de Commissie in dit verband het besluit te herzien en in de thematische 

handleidingen te verduidelijken hoe artikel 3, onder e), van Verordening (EU) nr. 

1301/2013 (EFRO) moet worden uitgelegd met betrekking tot investeringen in de 

ontwikkeling van het eigen potentieel door middel van permanente investeringen in 
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installaties en kleinschalige infrastructuur voor cultuur en duurzaam toerisme; 

21. vraagt de lidstaten een groter deel van hun begroting en van de middelen voor regionale 

ontwikkeling toe te wijzen aan cultuur en cultureel erfgoed, teneinde regio's aantrekkelijk 

te maken, hun effectieve en integrale ontwikkeling te bevorderen en hun potentieel te 

benutten; 

22. wijst op het belang van vereenvoudiging en beveelt aan dat de Commissie en de lidstaten 

zich blijven inspannen om de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid te vereenvoudigen, 

met het oog op beter gerichte beleidsresultaten en minder administratieve rompslomp op 

alle niveaus; benadrukt het belang van platformen voor de uitwisseling van best practices 

bij de tenuitvoerlegging. 



 

AD\1052444NL.doc 7/7 PE544.379v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 24.3.2015    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

23 

3 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, 

Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, 

Emmanouil Glezos, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura 

Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, 

Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, 

Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, 

Krystyna Łybacka 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, 

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels 

 
 


