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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat de jongerengarantie een belangrijke rol vervult bij de ondersteuning van 

maatregelen om werkeloze jongeren de vaardigheden, ervaring en kennis te verschaffen 

die nodig zijn om werk voor de lange termijn te vinden en ondernemers te worden, en dat 

deze regeling tevens de gelegenheid biedt om discrepanties tussen gevraagde en 

aangeboden vaardigheden aan te pakken; 

2. benadrukt de belangrijke rol van onderwijs en loopbaanadvies bij het voorbereiden van 

jongeren op de arbeidsethiek en vaardigheden die de arbeidsmarkt nodig heeft; wijst er 

echter op dat onderwijs niet alleen vaardigheden en competenties moet bieden die relevant 

zijn voor de behoeften van de arbeidsmarkt, maar ook moet bijdragen tot de persoonlijke 

ontwikkeling en groei van jongeren, zodat zij zich tot actieve en verantwoordelijke 

burgers kunnen ontwikkelen; benadrukt derhalve de noodzaak van burgerschapsvorming 

in het hele onderwijssysteem, met inbegrip van zowel de formele als niet-formele 

onderwijsmethoden; 

3. onderstreept de noodzaak van het opzetten en ontwikkelen van levenslange 

loopbaanbegeleiding van hoge kwaliteit met actieve betrokkenheid van familieleden 

teneinde jongeren te helpen betere keuzes inzake hun onderwijs en loopbaan te maken; 

4. stelt vast dat door de jongerengarantie ondersteunde maatregelen tevens de structurele 

uitdagingen moeten aanpakken waarmee jongeren die niet werken en geen onderwijs of 

opleiding volgen (NEET's) worden geconfronteerd, om ervoor te zorgen dat deze 

maatregelen op de lange termijn effect sorteren; moedigt de lidstaten aan gerichte 

financiële verplichtingen in de nationale begrotingen aan te gaan om deze structurele 

veranderingen door te voeren;  

5. onderstreept dat de ontwikkeling van éénloketsystemen moeten worden gesteund om de 

positieve weerslag van de jongerengarantie te bevorderen door ervoor te zorgen dat 

jongeren alle diensten en begeleiding op één plek kunnen vinden; 

6. onderstreept dat de NEET's een heterogene en diverse groep vormen en dat regelingen 

doeltreffender en kosteneffectiever zijn, wanneer zij zijn afgestemd op afgebakende 

uitdagingen; benadrukt in dit verband dat allesomvattende strategieën met duidelijke 

doelstellingen moeten worden opgezet die op alle categorieën NEET's gericht zijn; 

7. onderstreept dat maatregelen in het kader van de jongerengarantie waarschijnlijk meer 

effect sorteren en kosteneffectiever zijn, wanneer jongeren bij het toetreden tot de 

arbeidsmarkt worden bijgestaan op een wijze die hun kansen op duurzame arbeid en 

salarisverhoging biedt; 

8. onderstreept dat bij de beoordeling van de kosteneffectiviteit van de jongerengarantie 

rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van de aanbiedingen van de 

jongerengarantie; onderstreept dat een kwaliteitskader met kwaliteitsnormen voor 

dergelijke aanbiedingen moet worden afgebakend; 
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9. onderstreept het feit dat financiële steunregelingen ook nodig zijn ten behoeve van 

jongeren die het risico lopen NEET's te worden; 

10. wijst erop dat gebrek aan informatie over de potentiële kosten van de invoering van een 

regeling in een lidstaat kan leiden tot ontoereikende financiële middelen voor de 

uitvoering van de regeling en het verwezenlijken van de doelstellingen ervan; doet een 

beroep op de lidstaten om een overzicht op te stellen van de kosten voor de uitvoering van 

de jongerengarantie, zoals aanbevolen in het speciaal verslag van de Europese 

Rekenkamer1; 

11. wijst erop dat het gebrek aan zichtbaarheid van de regeling het moeilijk kan maken om 

alle jongeren te bereiken; beveelt aan maatregelen te nemen om de mogelijkheid te 

vergroten plaatselijke campagnes te financieren die worden georganiseerd met alle 

betrokken plaatselijke partners, met inbegrip van jongerenorganisaties, en om de 

ontwikkeling van platforms te steunen waarop jongeren zich voor de regeling kunnen 

inschrijven; beveelt aan dat met de jongerengarantie verband houdende informatie voor 

iedereen toegankelijk en begrijpelijk is; 

12. doet een beroep op de Commissie om preciezere informatie te verschaffen over de 

kosteneffectiviteit van de jongerengarantie en over de wijze waarop de uitvoering van het 

programma in de lidstaten wordt gecontroleerd, alsmede te zorgen voor uitgebreide 

jaarlijkse verslaglegging hierover; 

13. dringt aan op diversificatie van de financieringskanalen op plaatselijk, regionaal en 

nationaal niveau, zodat alle jongeren beter kunnen worden bereikt; merkt voorts op dat de 

plaatselijke en regionale autoriteiten reeds zeer actief zijn en in hun maatregelen ten 

behoeve van jongeren moeten worden ondersteund door de verschillende beleidslijnen 

samen te voegen; 

14. doet een beroep op de Commissie om de wijze te versterken waarop de lidstaten in het 

kader van de jongerengarantie vastgestelde regelingen uitvoeren, en een transparant, 

allesomvattend en open data-systeem in te voeren waarmee toezicht wordt gehouden op 

de kosteneffectiviteit, structurele hervormingen en maatregelen voor individuele personen;  

15. roept de Commissie op goede werkwijzen inzake controle en verslaglegging vast te stellen 

en te verspreiden op basis van haar overzicht van de bestaande systemen in de 

verschillende lidstaten; 

16. dringt aan op een benadering van sterke partnerschappen waarin de sociale partners, 

jongerenorganisaties, scholen en opleidingsinstellingen, particuliere diensten voor 

arbeidsvoorziening en organisaties uit de tertiaire sector betrokken worden bij het 

uitdenken, uitvoeren, welslagen van en toezien op de jongerengarantieregeling; 

17. onderstreept dat ICT-vaardigheden meer potentieel kunnen bieden voor het creëren van 

duurzame banen en doet derhalve een beroep op de lidstaten om doeltreffende 

maatregelen voor het vergroten van digitale/ICT-vaardigheden op te nemen in hun 

                                                 
1 Speciaal verslag nr. 5/2017: "Jeugdwerkloosheid - heeft het EU-beleid een verschil gemaakt?" 

(http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_NL.pdf)  

file:///C:/Users/Smanev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NP04HACR/Special%20report%20No%205/2017%20entitled%20'Youth%20unemployment%20–%20have%20EU%20policies%20made%20a%20difference
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plannen voor de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie. 
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