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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 

sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de goedkeuring van de gezamenlijke afkondiging van de Europese 

pijler van sociale rechten en wijst op de politieke omschakeling naar de bevordering van 

sociaal beleid die hieruit blijkt; herinnert eraan dat de afkondiging zonder concrete 

maatregelen weinig zoden aan de dijk zal zetten en dat voorrang moet worden gegeven 

aan vermindering van de ongelijkheden, bestrijding van armoede en toegang tot 

hoogwaardig onderwijs om solidariteit en sociale rechtvaardigheid te bevorderen en 

duurzame groei te realiseren; benadrukt dat hoogwaardig onderwijs en een verhoging 

van de uitgaven voor onderwijs, jeugd en cultuur van essentieel belang zijn om de 

economische en sociale doelstellingen van de EU te realiseren; 

2. is ingenomen met het voornemen om de nieuwe pijler van sociale rechten op te nemen 

in de tenuitvoerlegging van het Europees semester, met inbegrip van de landspecifieke 

aanbevelingen, omdat sociale investeringen en maatregelen niet slechts een gunstig 

neveneffect van het economisch beleid mogen zijn, maar volledig deel moeten uitmaken 

van de inspanningen van de lidstaten op het gebied van beleidscoördinatie voor de 

opbouw van een sociale Unie; dringt er bij de lidstaten op aan beste praktijken op dit 

gebied uit te wisselen; 

3. verzoekt de Commissie in verband hiermee volledig gebruik te maken van de 

flexibiliteitsclausule van het stabiliteits- en groeipact, om de lidstaten in staat te stellen 

krachtig te investeren in cultuur- en jeugdbeleid, onderwijs, opleiding, onderzoek en 

innovatie, die van essentieel belang zijn voor het vormen van actieve burgers, met de 

creatie van een goed functionerende arbeidsmarkt en het scheppen van stabiele en 

duurzame economische welvaart, maar met naleving van het beginsel van sluitende 

begrotingen;  

4. moedigt de lidstaten ertoe aan meer inspanningen te leveren om de landspecifieke 

aanbevelingen op het gebied van onderwijs en jeugd uit te voeren en de uitwisseling van 

beste praktijken te stimuleren; 

5. is ingenomen met de vooruitgang op het gebied van het aantal personen dat hoger 

onderwijs volgt en met het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten, maar merkt 

met betrekking tot dit laatste op dat in sommige lidstaten nog steeds problemen bestaan; 

benadrukt niettemin dat uit de meest recente Onderwijs- en opleidingsmonitor en PISA-

onderzoeken blijkt dat het verwerven van basisvaardigheden achteruitgaat en dat de 

ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en tussen sociale categorieën nog altijd groot 

zijn; herinnert eraan dat jongeren uit kansarme groepen een groter risico blijven lopen 

om NEET's te worden (Not in Education, Employment or Training) of laaggeschoolde, 

instabiele of slecht betaalde banen te krijgen; benadrukt dat de doelstellingen van 

Europa 2020 op het gebied van onderwijs en opleiding nog niet zijn gerealiseerd; 

onderstreept dat het nodig is het recht op kwalitatief hoogwaardig, inclusief onderwijs 

en opleiding voor alle leeftijden en alle soorten lerenden te bevorderen, te investeren in 

voorlichting, concrete maatregelen te ontwikkelen ter ondersteuning van de 

kwetsbaarste lerenden en kansarmen, zoals lerenden met een handicap, NEET's en 

jongeren en kinderen met een migratieachtergrond, en te zorgen voor hun systematische 
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inclusie in het reguliere onderwijs;  

6. is van mening dat migranten volledige toegang moeten hebben tot onderwijsstelsels, 

hetgeen extra, gerichte overheidsuitgaven vereist, en moeten kunnen profiteren van 

hoogwaardige sociale en ecologisch duurzame investeringen om werknemers te 

integreren in de arbeidsmarkt en werkloosheid terug te dringen; 

7. is bezorgd over het gebrek aan basisvaardigheden en digitale vaardigheden bij 

volwassenen, die onder andere hun toegang tot hoogwaardige vaste banen kunnen 

belemmeren; merkt op dat onze onderwijsstelsels moeten worden bijgewerkt om ze aan 

te passen aan de uitdagingen van onze snel veranderende en steeds meer aangesloten 

maatschappij, bijvoorbeeld de uitdagingen die het gevolg zijn van de mondialisering en 

de technologische vooruitgang; benadrukt in verband hiermee dat het belangrijk is 

lerenden van alle leeftijden en achtergronden te voorzien van sociale, overdraagbare 

vaardigheden, bijvoorbeeld interculturele vaardigheden, creatief en kritisch denken en 

digitale en mediageletterdheid, en ICT en onderwijs in ondernemerschap te bevorderen 

als doeltreffende manier voor het ontwikkelen van transversale vaardigheden en zin 

voor innovatie en creativiteit, die zowel belangrijk zijn voor zelfstandigen als voor 

werknemers; onderstreept het feit dat programma's voor een leven lang leren een 

essentiële rol spelen voor de bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en 

werkloosheid, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, 

alsmede voor het garanderen van continue hoogwaardige opleiding voor leraren en 

lesgevers;  

8. is van mening dat een toekomstbestendige agenda voor vaardigheden ook leren op het 

gebied van duurzaamheid moet omvatten en deel moet uitmaken van een breder beraad 

over  professionele geletterdheid in het kader van de toenemende digitalisering en 

robotisering van de Europese samenlevingen, waarbij de nadruk niet alleen op 

economische groei, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling en op een betere 

gezondheid en een beter welzijn van de lerenden moet liggen; 

9. dringt aan op een behoorlijke erkenning van de cruciale rol van informeel en niet-

formeel leren, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren, onder meer door de 

vaststelling van ambitieuze benchmarks en de validering van verworven vaardigheden 

en kwalificaties; herinnert er daarom aan dat een mondiale strategie nodig is voor een 

leven lang leren in een snel veranderende arbeidsmarkt met een toenemende behoefte 

aan nieuwe vaardigheden en innovatie; 

10. is tevreden met de mededeling van de Commissie van 14 november 2017 met als titel 

"De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur", waarin ambitieuze 

doelstellingen zijn opgenomen op het gebied van onderwijs, met name de 

totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte en een verbetering van het 

taalonderwijs in Europa; 

11. is tevreden met de bijdrage van Erasmus+ aan de bevordering van mobiliteit en 

culturele uitwisselingen binnen en buiten de EU; vraagt dat de Europese instrumenten 

voor mobiliteit en de erkenning van vaardigheden en kwalificaties beter worden 

bevorderd en gebruikt om mobiliteit met betrekking tot leren, opleiding en banen te 

faciliteren; herhaalt dat meer mobiliteitsmogelijkheden moeten worden geboden aan 

mensen in beroepsopleidingen, kansarme jongeren en mensen die getroffen worden 
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door diverse, van elkaar verschillende vormen van discriminatie; benadrukt het feit dat 

het belangrijk is de mobiliteit te faciliteren van studenten en werknemers, met 

bijzondere focus op het stimuleren van het leren van andere Europese talen;  

12. is tevreden met de toename van de banenschepping in de hele EU; merkt evenwel op dat 

de cijfers voor jeugdwerkloosheid volgens de gegevens van Eurostat voor 2017 in 

sommige landen erg hoog blijven (16,5 % in de EU-28 en 18,6 % in de eurozone); 

herinnert er daarom aan dat bestrijding van de jeugdwerkloosheid een prioriteit moet 

blijven, evenals het waarborgen van de kwaliteit en zekerheid van de gecreëerde banen 

en het voorkomen van onzekere werkgelegenheid, overeenkomstig de IAO-agenda voor 

waardig werk; is in verband hiermee van mening dat de voortdurende ongelijkheden in 

de toegang tot onderwijs beter moeten worden aangepakt en dat betere resultaten 

moeten worden gegarandeerd wat de verwerving van basisvaardigheden betreft, met 

name om de integratie in de arbeidsmarkt te garanderen van kwetsbare en kansarme 

personen, inclusief personen met een handicap, personen met een migratieachtergrond 

en vluchtelingen; wijst op de discrepantie tussen het aanbod van en de vraag naar 

vaardigheden, die kan leiden tot een vaardighedenpolarisatie op de arbeidsmarkt en tot 

een zwakkere sociale cohesie; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom 

maatregelen te nemen om de interactie te bevorderen tussen onderwijsinstellingen, 

bedrijven, de onderzoeksector en andere sociale partners dit op dit gebied actief zijn; 

13. wijst er andermaal op dat de creatieve bedrijfstakken tot de ondernemendste sectoren 

behoren en dat creatief onderwijs overdraagbare vaardigheden ontwikkelt zoals creatief 

denken, probleemoplossend vermogen, teamwork en vindingrijkheid; roept ertoe op de 

kunsten en creatieve leerprocessen te integreren in het onderwijs in wetenschap, 

technologie, techniek en wiskunde (STEM), gezien de nauwe band tussen creativiteit en 

innovatie; wijst bovendien op het potentieel van de culturele en creatieve sector (CCS) 

voor het behoud en de bevordering van de Europese culturele en taaldiversiteit en voor 

economische groei, innovatie en werkgelegenheid, met name werkgelegenheid voor 

jongeren; benadrukt het feit dat verdere stimulering van en investering in de CCS een 

aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan investering, groei, innovatie en 

werkgelegenheid; verzoekt de Commissie daarom te denken aan de mogelijkheden die 

worden geboden door de volledige CCS, met name ngo's en kleine verenigingen, 

bijvoorbeeld in het kader van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;  

14. 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 

ondernemerschap een sociale dimensie moet omvatten en onderwerpen moet 

behandelen als eerlijke handel, sociale ondernemingen en alternatieve 

ondernemingsmodellen, inclusief coöperaties, om te streven naar een socialere, 

inclusievere en duurzamere economie; 

15. benadrukt het enorme innovatie- en werkgelegenheidspotentieel van hernieuwbare 

energiebronnen en het streven naar meer hulpbronnen- en energie-efficiëntie; vraagt de 

Commissie een specifieke energie- en milieustrategie op te nemen in het Europees 

semester die ook onderwijs en werkgelegenheid omvat;  

16. betreurt het feit dat de genderongelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, met 
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inbegrip van een discriminerend aanwervings- en ontslagbeleid, de loonkloof, 

gedwongen regelingen voor deeltijds werk, seksuele intimidatie en maatregelen inzake 

ouderschapsverlof die niet volstaan om een daadwerkelijk evenwicht tussen werk en 

privéleven te garanderen voor beide ouders, nog steeds aanzienlijk zijn, ondanks de 

omvangrijke wetgeving die is goedgekeurd en een aanzienlijk betere documentatie van 

de genoemde praktijken; roept er daarom toe op de huidige wetgeving op het gebied van 

gendergelijkheid te handhaven en snel ten uitvoer te leggen en verzoekt de lidstaten 

ondernemerschap voor vrouwen en gezinsvriendelijke maatregelen verder te stimuleren; 

17. herinnert eraan dat meisjes en jonge vrouwen moeten worden aangemoedigd om ICT-

studies te volgen en roept de lidstaten ertoe op meisjes en jonge vrouwen aan te sporen 

om STEM-vakken te studeren, maar hier ook kunsten en menswetenschappen bij te 

nemen, en de vertegenwoordiging van vrouwen in STEM-sectoren te vergroten; 

18. herhaalt zijn verzoek om instelling van een kindergarantie en verzoekt de Commissie 

haar beoordeling door middel van de desbetreffende voorbereidende actie 

(begrotingslijn 04 03 77 25) spoedig af te ronden; herinnert eraan dat de beoordeling 

bedoeld is om na te gaan hoe sociale investeringen kunnen worden gedaan in de vroege 

kinderjaren, hoe de tenuitvoerlegging kan worden gegarandeerd van de aanbeveling 

"Investeren in kinderen"1 en hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van bestaande 

instrumenten en programma's; dringt aan op een goede en snelle tenuitvoerlegging van 

de jongerengarantie, inclusief de toewijzing van adequate middelen op basis van 

grondige evaluaties en, indien nodig, aanzienlijke hervormingen en op maat gesneden 

aanpassingen, om ervoor te zorgen dat zij jongeren goede werkaanbiedingen kan 

voorleggen en voor hun duurzame integratie op de arbeidsmarkt kan zorgen; dringt ook 

aan op een betere monitoring van de garantie en op een betere communicatie erover, om 

de ontwikkeling te bevorderen van jeugdbeleid dat meer empirisch onderbouwd is; 

19. herinnert eraan dat het Europees semester een opener, transparanter en democratischer 

proces moet zijn; vraagt de Commissie richtsnoeren in te voeren voor een dialoog met 

de belanghebbenden, om de kwaliteit van de participatie van het maatschappelijk 

middenveld te verbeteren, en hiervoor gebruik te maken van de bijkomende 

instrumenten die worden geboden door e-democratie; 

20. is ingenomen met de integratie van de rechten van personen met een handicap in de 

voorgestelde nieuwe richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten die 

zijn gevoegd bij de jaarlijkse groeianalyse voor 2018; vraagt niettemin dat deze 

bepalingen concrete maatregelen omvatten om de geformuleerde doelstellingen te 

realiseren, overeenkomstig de verplichtingen van de EU en de lidstaten in het kader van 

het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD). 

  

                                                 
1 PB L 59 van 2.3.2013, blz. 5. 



 

AD\1147042NL.docx 7/8 PE616.539v03-00 

 NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 21.2.2018    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

19 

4 

2 

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

Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, María 

Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano 

Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana 

Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan 

Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Francis Zammit Dimech 

 
  



 

PE616.539v03-00 8/8 AD\1147042NL.docx 

NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

19 + 

PPE Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon 

Wenta, Andrzej Zdrojewski, Francis Zammit Dimech 

S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi 

Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka 

ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom 

Verts/ALE Helga Trüpel 

EFDD Isabella Adinolfi 

 

4 - 

ECR Rupert Matthews 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Curzio Maltese 

ENF Dominique Bilde 

 

2 0 

PPE Andrea Bocskor, Milan Zver 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 


