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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is van mening dat om een betere toekomst voor iedereen te waarborgen cultuur als een 

vierde pijler van duurzaamheid moet worden ingevoerd in de EU en daarbuiten, aangezien 

cultuur een aanjager van innovatie en mentaliteitsverandering is omdat hierdoor nieuwe 

levensstijlen en duurzame ontwikkelingsparadigma's ontstaan en op de gemeenschap 

gestoelde en lokaal verankerde benaderingen tot ontwikkeling kunnen komen die nodig 

zijn om het belang van duurzame ontwikkeling ter plaatse in te zien; 

2. meent dat het innovatie en creativiteit vergt om steden, regio's en samenlevingen als 

geheel duurzamer te ontwikkelen en antwoorden te bieden op de huidige maatschappelijke 

uitdagingen; 

3. merkt op dat actieve culturele participatie milieuvriendelijk gedrag aanmoedigt, de fysieke 

en psychische gezondheid en het welzijn verbetert, de interculturele dialoog bevordert, 

eerbied voor minderheden in de hand werkt en hun maatschappelijke integratie ten goede 

komt, het schoolbezoek en de schoolprestaties onder jongeren verbetert, en daardoor 

bijdraagt tot de verwezenlijking van verscheidene duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG's); 

4. dringt erop aan toegang tot cultuur en actieve culturele participatie als een op zichzelf 

staande SDG op te nemen, gezien de sectoroverschrijdende en uiterst waardevolle 

bijdrage van cultuur aan het individuele en collectieve welzijn en de duurzame stads-, 

plattelands- en regionale ontwikkeling; 

5. wijst op de specifieke rol die cultuur vervult op het vlak van buitenlandse betrekkingen en 

ontwikkelingsbeleid, met name inzake de oplossing en preventie van conflicten, 

vredestichting en de ontvoogding van de lokale bevolking; is daarom van mening dat er 

een ambitieuze en solide culturele strategie nodig is, die culturele diplomatie moet 

omvatten, om een nieuwe consensus inzake ontwikkeling te bereiken; 

6. wijst op de rol die cultuur en creativiteit spelen met betrekking tot innovatie, het scheppen 

van hoogwaardige banen, sociale cohesie en de ontwikkeling van een duurzame 

economie, ook op het gebied van bijvoorbeeld stadsvernieuwing en de opwaardering van 

landelijke gebieden; dringt daarom aan op meer synergieën tussen de Europese structuur- 

en investeringsfondsen, het EFSI en andere EU-programma's om op cultuur gebaseerde 

projecten en initiatieven te financieren; 

7. is van mening dat culturele instellingen en organisaties als innovatieve kracht en model 

moeten fungeren op het gebied van duurzaamheid en groene processen, met name inzake 

cultureel erfgoed, digitalisering, toerisme en artiesten op tournee; dringt daartoe aan op de 

invoering van financiële prikkels van de EU voor het milieu; 

8. benadrukt dat een samenhangende agenda inzake duurzame ontwikkeling vereist dat de 

economische strategieën en het economische beleid worden afgestemd op het scheppen 

van hoogwaardige banen, de bevordering van een circulaire economie, het terugdringen 
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van sociale ongelijkheden en de goedkeuring van een Europese pijler van sociale rechten; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom armoede, en met name kinderarmoede, te 

bestrijden, te investeren in hoogwaardig formeel, informeel en niet-formeel onderwijs en 

opleiding, een vaardighedengarantie in te voeren en een samenhangende en gedurfde 

culturele strategie aan te nemen op alle bestuursniveaus; 

9. is van mening dat voor de verwezenlijking van SDG 16 de actieve deelname van de 

burgers aan de besluitvorming op alle niveaus noodzakelijk is; wijst er in dit verband op 

dat de actieve deelname van kinderen en jongeren aan het maatschappelijk leven moet 

worden bevorderd; 

10. benadrukt het belang van inclusief, billijk en hoogwaardig onderwijs, dito opleiding en 

onderzoek, en mogelijkheden voor levenslang leren om economische, sociale en milieu-

uitdagingen aan te pakken en een duurzame toekomst voor te bereiden; is in dit verband 

ingenomen met het voornemen van de EU om de SDG's, en met name SDG 4 van de 

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, in het Europese beleidskader te integreren; 

11. benadrukt dat onderwijs en opleiding van essentieel belang zijn om de samenleving op 

weg te zetten naar duurzaamheid; wijst erop dat scholing in verband met duurzaamheid 

vaardigheden, kennis en waarden ontwikkelt die een gedrag stimuleren dat een duurzame 

toekomst ten goede komt; spoort de lidstaten er daarom toe aan meer inspanningen te 

leveren om op alle niveaus en in alle vormen van onderwijs en opleiding in scholing over 

duurzaamheid te voorzien;  

12. erkent de rol van het maatschappelijk middenveld bij de bewustmaking van het publiek in 

verband met de SDG's en het behalen ervan op nationaal en internationaal niveau door 

middel van mondiale burgerschapsvorming en bewustmakingscampagnes; 

13. is zeer bezorgd over de verschillen in de prestaties van de onderwijsstelsels in de lidstaten, 

zoals blijkt uit de jongste PISA-verslagen, en over het feit dat de investeringen in 

onderwijs en opleiding in de EU in haar geheel tussen 2010 en 2014 met 2,5 % zijn 

gedaald; benadrukt dat voor iedereen toegankelijke openbare onderwijs- en 

opleidingsstelsels waarvoor voldoende middelen worden uitgetrokken, van essentieel 

belang zijn voor gelijkheid en sociale inclusie en voor de verwezenlijking van de 

streefdoelen van SDG 4; onderstreept evenwel dat onderwijs een bevoegdheid van de 

lidstaten blijft;  

14. beklemtoont dat de financiering van het onderwijs- en opleidingsbeleid op een 

inclusievere wijze moet worden aangepakt; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom 

alle beschikbare instrumenten aan te wenden en in te zetten om te zorgen voor slimme 

investeringen in innovatie op het gebied van onderwijs, opleiding en leren teneinde de 

kwaliteit en relevantie van vaardigheden en de prestaties van de onderwijs- en 

opleidingsstelsels te verbeteren; 

15.  beveelt de lidstaten aan om, in de context van onderwijs, opleiding en een leven lang 

leren met het oog op inclusie en duurzaamheid, in samenwerking met de EU 

verbeteringen van het onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid te overwegen om duurzame 

ontwikkeling onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat leren mensen in staat 

stelt weloverwogen keuzes te maken en capaciteit voor toekomstgericht denken opbouwt; 

benadrukt dat het beleid inzake onderwijs, opleiding en vaardigheden niet alleen op de 



 

AD\1125028NL.docx 5/8 PE601.004v02-00 

 NL 

behoeften van de arbeidsmarkt afgestemd moet zijn maar ook de persoonlijke en 

maatschappelijke ontwikkeling op holistische wijze moet bevorderen; 

16. benadrukt de noodzaak van een betere coördinatie en de bevordering en optimalisering 

van synergieën tussen de ESI-fondsen, het EFSI en andere EU-programma's, teneinde de 

kwaliteit van de onderwijs- en opleidingsstelsels in de lidstaten te verbeteren en ze te 

moderniseren; beklemtoont dat de bevolking op het platteland en in afgelegen gebieden 

gelijke toegang moet hebben tot egalitair hoogwaardig onderwijs, opleiding en 

mogelijkheden op het gebied van cultuur en een leven lang leren; 

17. beklemtoont dat onderwijs van groot belang is voor de ontwikkeling van een zelfredzame 

samenleving; vraagt de EU om onderwijs en technische en beroepsopleidingen van goede 

kwaliteit en samenwerking met de industrie te beschouwen als essentiële voorwaarden 

voor de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt en voor de toegang tot 

gekwalificeerde banen; is van mening dat het aanpakken van de toegang tot onderwijs, 

met name in nood- en crisissituaties, van cruciaal belang is voor de ontwikkeling en 

bescherming van kinderen; 

18. betreurt het hardnekkige probleem van de hoge jeugdwerkloosheid; wijst op het belang 

van de jongerengarantiestelsels en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief bij het 

aanpakken van dit probleem; dringt erop aan ze voortdurend te verbeteren en te voorzien 

in afdoende financiële steun om de schepping van nieuwe, hoogwaardige banen en een 

behoorlijke sociale bescherming voor jongeren te bevorderen, de bestaande moeilijkheden 

om contact te leggen met kwetsbare groepen te overwinnen, en niet-geregistreerde 

NEET's en laaggeschoolde jongeren effectiever te bereiken; 

19. benadrukt de rol van formeel en informeel onderwijs, een leven lang leren, sport, kunst en 

vrijwilligerswerk bij het leren over duurzaamheid en het bevorderen van ecologisch 

burgerschap, als onderdeel van een bredere inspanning om jongeren toe te rusten met de 

vaardigheden, competenties en attitudes die zij nodig hebben om open en 

verantwoordelijke burgers te worden; 

20. verzoekt de Commissie om bij de herziening van de Europese jongerenstrategie na 2018 

meer steun te verlenen voor de gezondheid en het welzijn van jongeren, met bijzondere 

aandacht voor de tijdige uitvoering van het actieplan inzake obesitas bij kinderen en het 

actieplan inzake drinken door jongeren en overmatig drinken in korte tijd;  

21. vraagt de EU en haar lidstaten om bij het integreren van de SDG's in het Europese 

beleidskader en in de huidige en toekomstige prioriteiten van de Commissie regionale en 

minderheidstalen en de taalkundige verscheidenheid te beschermen en ervoor te zorgen 

dat taaldiscriminatie niet wordt geduld; 

22. juicht de kansen toe die de diversiteit van leeromgevingen biedt, zoals ecoscholen, centra 

voor ontwikkelingseducatie, en buitenleren; 

23. dringt erop aan om educatie op het gebied van duurzaamheid en ecologisch burgerschap in 

alle disciplines te integreren, met name in het onderwijs in ondernemerschap, met inbegrip 

van sociaal ondernemerschap, en digitale geletterdheid en digitale vaardigheden;  

24. is van mening dat culturele diversiteit en de bescherming van natuurlijk erfgoed in het 
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hele Europese beleidskader moeten worden bevorderd, onder meer via onderwijs; 

25. is van mening dat in een snel veranderende economie, gekenmerkt door de toenemende 

digitalisering van de samenleving en de robotisering en automatisering van banen, een 

toekomstbestendige duurzame agenda deel moet uitmaken van een breder beraad over de 

kennis inzake werkgelegenheid; 

26. wijst erop dat hoogwaardig onderwijs kwetsbare mensen, minderheden, mensen met 

speciale behoeften en vrouwen en meisjes mondig kan maken, overeenkomstig SDG 4 en 

SDG 5 inzake gendergelijkheid en SDG 16 inzake het bevorderen van een inclusieve 

samenleving; 

27. dringt in verband met SDG 3 aan op de verdere bevordering van onderwijs inzake sociale 

cohesie, interculturele dialoog, en individueel en collectief welzijn, onder meer om de 

kennis op het gebied van gezondheid te bevorderen; wijst op de bijzondere kansen die 

informele en niet-formele leervormen op dit vlak bieden; 

28. vraagt, gezien de noodzaak om verdere synergieën tussen innovatie en creativiteit op 

wetenschapsgebied te bewerkstelligen, om kunstonderwijs op te nemen in STEM-vakken 

(wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) teneinde het onderwijs van deze 

vakken te bevorderen, met name onder meisjes, om zo het hoofd te bieden aan 

maatschappelijke uitdagingen bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen; 

29. wijst er nogmaals op dat het daarnaast zaak is de opleiding van vormingswerkers en 

opleiders te ondersteunen en intercollegiaal leren en de uitwisseling van optimale 

werkwijzen binnen de EU en wereldwijd aan te moedigen; 

30. verzoekt om financiële steun op het gebied van onderzoek, onder meer door middel van 

bestaande EU-programma's zoals Horizon 2020, om de banden tussen de kunsten, 

innovatie en wetenschap, en de bijdrage van onderwijs en cultuur onder de loep te nemen; 

31. vraagt om indicatoren te ontwikkelen om de bijdrage van cultuur aan de bestaande SDG's 

te meten en toe te zien op de nieuwe SDG inzake toegang tot cultuur en actieve culturele 

participatie, zo die er komt; 

32. is ingenomen met het voorstel om een groep van diverse belanghebbenden op te richten; 

stelt dat moet worden gezorgd voor diversiteit van de belanghebbenden die actief bij de 

groep betrokken zijn, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, ngo's, 

basisorganisaties, jeugdwerkers, vormingswerkers en culturele instellingen; 

33. benadrukt dat passende ondersteuning moet worden geboden aan lokale en 

intermenselijke initiatieven, aangezien ook op lokaal niveau werk moet worden gemaakt 

van duurzame ontwikkeling. 
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