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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. beseft dat de jeugdwerkloosheid een aanhoudende uitdaging voor Europa vormt; merkt op 

dat de werkgelegenheidssituatie in de EU aanzienlijke verschillen vertoont; beseft dat 

Roma-jongeren, jongeren die tot een andere minderheid behoren, jonge immigranten en 

jongeren met een handicap op de arbeidsmarkt in de meeste lidstaten in een kwetsbare 

situatie verkeren; wijst daarom op de noodzaak van arbeidsmarkthervormingen die 

aansluiten bij het feit dat onderwijs een recht voor elke burger is en het meest 

fundamentele vereiste voor integratie, maatschappelijke inclusie en de bestrijding van 

armoede en uitsluiting; 

2. benadrukt bovendien de dringende behoefte aan een hervorming in de richting van 

tweeledige onderwijs- en opleidingsprojecten waarin de vaardigheden van jonge mensen 

worden aangepast aan de huidige en toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt, terwijl 

ook, uitgaande van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, vastberaden wordt 

opgetreden tegen discriminatie en ongelijkheid; merkt op dat de Commissie onlangs de 

agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa heeft goedgekeurd; spreekt in dit verband 

zijn verdergaande steun uit voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in het kader van 

de jongerengarantieregeling, een instrument dat de lidstaten helpt om jongeren steun te 

bieden die op hun behoeften is toegesneden; roept de EU op om zich blijvend te 

committeren aan het Erasmus-project; 

3. beklemtoont dat de inspanningen moeten worden voortgezet om schooluitval te beperken 

en het onderwijs aan kansarme jongeren te bevorderen, zoals in de Europa 2020-strategie 

als doelstelling is geformuleerd; stelt vast dat uit de resultaten van de Onderwijs- en 

Opleidingsmonitor 2015 blijkt dat er ondanks enkele vorderingen in de richting van de 

Europa 2020-doelstellingen een toenemend risico bestaat dat de ongelijkheidskloof breder 

wordt, doordat de meest kwetsbaren, waaronder jongeren met verschillende 

sociaaleconomische achtergronden en achterstandsgroepen, buiten de boot vallen; vestigt 

er de aandacht op dat er moet worden gewerkt aan een hoger participatieniveau op de 

arbeidsmarkt van jonge vrouwen – vooral na zwangerschapsverlof en bij alleenstaande 

moeders – en jonge migranten, laagopgeleiden, gehandicapte jongeren en alle jongeren die 

het slachtoffer dreigen te worden van discriminatie; 

4. benadrukt dat het arbeidsmarktbeleid in het algemeen, en de afstemming van 

vaardigheden in het BOO-beleid (beroepsonderwijs en -opleiding) in het bijzonder, 

gericht moet zijn op het scheppen en bevorderen van hoogwaardige en vaste 

werkgelegenheid, in overeenstemming met de agenda voor waardig werk van de IAO; 

merkt op dat dit beleid ertoe moet bijdragen dat fenomenen als onzekere dienstverbanden, 

nulurencontracten en onbetaalde stageplaatsen worden bestreden; 

5. juicht de initiatieven van de Commissie toe om raadplegingsrondes te houden over het 

oprichten van een Europese pijler van sociale rechten; acht het van het grootste belang dat 

dit initiatief de aanzet kan geven tot een flexibelere ontwikkeling van vaardigheden en 

competenties, acties gericht op een leven lang leren en actieve ondersteuning van 



 

PE585.720v02-00 4/7 AD\1102444NL.docx 

NL 

kwalitatief goede werkgelegenheid; 

6. wijst erop dat sociaal ondernemerschap een groeiende sector is die de economische 

bedrijvigheid kan aanzwengelen en tegelijk ontbering, sociale uitsluiting en andere 

maatschappelijke problemen kan verlichten; is daarom van mening dat onderwijs in 

ondernemersvaardigheden een sociale dimensie moet hebben en onderwerpen moet 

behandelen als eerlijke handel, sociale ondernemingen en alternatieve 

ondernemingsmodellen zoals coöperaties, om te streven naar een socialere, inclusievere 

en duurzamere economie; 

7. verzoekt om maatregelen om de overgang van onderwijs naar werk voor jongeren te 

vergemakkelijken, door kwalitatief hoogwaardige stage- en leerlingplaatsen aan te bieden 

en jongeren duidelijk afgebakende rechten toe te kennen, met inbegrip van toegang tot 

sociale bescherming, bindende, schriftelijke contracten en een billijke bezoldiging, zodat 

ze bij het betreden van de arbeidswereld niet worden achtergesteld; 

8. herinnert eraan dat de onderwijsfinanciering in de lidstaten op een laag niveau blijft in 

vergelijking met de situatie vóór de crisis, en dringt aan op hogere investeringen in de 

infrastructuur en de waarborging van de kwaliteit en de relevantie van het onderwijs- en 

opleidingsstelsel via alle beschikbare Europese financieringsinstrumenten, met name de 

structuurfondsen (EFRO en ESF) en het EFSI; wijst er nogmaals op dat duurzame 

investeringen in onderwijs en cultuur de kansen op de arbeidsmarkt vergroten en 

bijdragen tot duurzame groei en nieuwe, kwalitatief goede banen in de EU; verzoekt de 

lidstaten verder om erop toe te zien dat er wordt geïnvesteerd in inclusief onderwijs dat 

inspeelt op maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot het garanderen van gelijke 

toegang en gelijke kansen voor iedereen, o.a. door meer mogelijkheden te bieden op het 

gebied van voorschoolse educatie en volwasseneneducatie en door het voor jongeren die 

het initieel onderwijs hebben verlaten, gemakkelijker te maken weer onderwijs of een 

opleiding te gaan volgen; 

9. onderstreept dat er behoefte is aan een structurele hervorming en modernisering van de 

stelsels voor schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding in de lidstaten, met een 

holistische beleidsbenadering van leren en onderwijzen, bevordering van innovatie, 

creativiteit en het gebruik van digitale technologie; benadrukt ook dat het nodig is een 

betere interactie tussen de EU en de lidstaten te bevorderen en de uitwisseling van 

optimale werkwijzen tussen de lidstaten te faciliteren; 

10. wijst erop dat de synergieën tussen cultuur en onderwijs moeten worden versterkt en dat 

het kunstonderwijs moet worden bevorderd, omdat het essentieel is voor het ontwikkelen 

van kritisch denkvermogen en creatieve en overdraagbare vaardigheden en competenties, 

alsmede normen en waarden die scholieren in staat stellen een actief, verantwoordelijk en 

onbevooroordeeld lid van de samenleving te worden; acht meer overheidsinvesteringen 

noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg- en onderwijsstelsels en van de aan burgers 

geboden diensten te behouden en te verhogen, alsook om gunstige voorwaarden te 

scheppen voor economische ontwikkeling; 

11. beklemtoont dat de nog steeds te hoge werkloosheidscijfers aantonen dat in de meeste 

lidstaten het vermogen om banen te scheppen nog beperkt is; benadrukt dat er, in overleg 

met de sociale partners en overeenkomstig de nationale praktijken, aanvullende 

maatregelen moeten worden genomen om de arbeidsmarkten inclusiever te maken; 
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spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de meeste nieuwe banen van slechte kwaliteit 

zijn, gekenmerkt door lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden, waardoor de 

consumptie en de interne vraag niet in significante mate worden gestimuleerd; 

12. herinnert aan de centrale rol die niet-formeel onderwijs en informeel leren kunnen spelen 

bij het ontwikkelen en in stand houden van de vaardigheden die jongeren op de 

arbeidsmarkt nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap, leiderschap 

en capaciteitsopbouw, met name in gemarginaliseerde groepen; 

13. benadrukt dat de EU globaal beter in staat moet worden gesteld kwalitatief goede banen te 

creëren en in stand te houden en daarmee de hoge werkloosheid aan te pakken, daarbij 

bedenkend dat migratie een belangrijke rol zou kunnen spelen, o.a. door middel van 

onderwijsprogramma's die worden aangevuld met efficiënte overheidsuitgaven voor 

sociale en ecologisch duurzame kwaliteitsinvesteringen, teneinde werknemers op de 

arbeidsmarkt te integreren en de werkloosheid te verminderen; 

14. wijst erop dat de specifieke onderwijsbehoeften van jongeren die tot een minderheid 

behoren, jonge immigranten en jongeren met een handicap in aanmerking moeten worden 

genomen, onder eerbiediging van de culturele en taalkundige verscheidenheid van de 

Unie; 

15. verzoekt de lidstaten om de attractiviteit van STEM-programma's en -studies 

(wetenschappen, technologie, ingenieurskunde en wiskunde) te verhogen om het 

bestaande tekort op dit gebied weg te werken, en de ontwikkeling van digitale 

vaardigheden en mediageletterdheid op alle onderwijsniveaus te intensiveren; 

16. onderstreept dat onderwijs- en opleidingshervormingen succesvol zijn gebleken wanneer 

de sociale partners zijn betrokken bij het overleg in het kader van het Europese semester; 

17. is verheugd over de bijdrage van Erasmus+ aan de bevordering van de mobiliteit en de 

culturele uitwisselingen binnen de EU en met derde landen; wenst dat de Europese 

instrumenten voor transparantie, mobiliteit en erkenning van verworven vaardigheden en 

kwalificaties op Europees niveau beter aan de man worden gebracht en toegepast, om 

jonge mensen die bereid zijn van mobiliteit te profiteren om hun kansen op een opleiding 

en werk te vergroten, grotere garanties en meer zekerheid te bieden omtrent hun 

professionele en maatschappelijke integratie; stelt opnieuw dat er ook mobiliteitskansen 

moeten bestaan voor beroepsopleidingen, kansarme jongeren en mensen die onder 

verschillende vormen van discriminatie te lijden hebben; 

18. benadrukt dat het van belang is om uiterlijk in 2018 de validering van competenties, 

vaardigheden en kennis die via informele, niet-formele en permanente educatie zijn 

verworven, tot stand te brengen, zoals in de aanbeveling van de Raad van 20 december 

2012 staat; merkt in dit verband op dat de erkenning cruciaal is voor een betere toegang 

tot het formele onderwijs en nieuwe beroepsmogelijkheden en daarnaast ook de 

eigenwaarde en de leermotivatie vergroot; benadrukt dat sommige lidstaten aanzienlijke 

vooruitgang hebben geboekt met de ontwikkeling van het desbetreffende wettelijke kader, 

terwijl andere moeilijkheden ondervinden om algemene validatiestrategieën tot stand te 

brengen; wijst er daarom op dat er alomvattende validatiestrategieën moeten worden 

ontwikkeld; 
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19. benadrukt dat de culturele en de creatieve sector een belangrijke bijdrage leveren aan de 

werkgelegenheid voor jongeren en gemiddeld meer jongeren werk bieden dan enige 

andere sector; stelt vast dat meer dan 6 miljoen mensen in de EU werkzaam zijn in de 

culturele sector; onderstreept dat verdere stimulering van en investeringen in de culturele 

en creatieve sector een gunstig effect zullen hebben op het scheppen van nieuwe banen en 

de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, en wenst daarom dat er sterker gebruik wordt 

gemaakt van de EU-financieringsregelingen, met name Horizon 2020 en het EFSI; 

onderstreept in dit verband dat geavanceerde technologie, creatieve media en ict voor 

jongeren bijzonder interessant zijn; 

20. wijst er nogmaals op dat het programma Europa voor de burger het enige EU-programma 

is dat uitsluitend bestemd is voor het bevorderen van het Europees burgerschap, het 

versterken van de sociale samenhang en het creëren van economische kansen door de 

totstandbrenging van transnationale partnerschappen, jumelages van gemeenten en 

stedennetwerken; 

21. wijst op de centrale rol van onderzoek en wetenschap voor een duurzame economische 

ontwikkeling en voor de internationale samenwerking; beveelt daarom aan om in het 

kader van de Horizon 2020-agenda te blijven investeren in  academisch en 

wetenschappelijk onderzoek om de nagestreefde 3 % voor O&O te bereiken, zoals 

aangegeven in de Europa 2020-strategie; 
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