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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 verontrust over de aanhoudende sociaaleconomische verschillen in de eurozone; is 

van mening dat gelijke toegang tot inclusief kwaliteitsonderwijs en mogelijkheden voor 

een leven lang leren voor allen een voorwaarde vormt voor sociaaleconomische 

convergentie; wijst in dit verband op de aanhoudende verschillen tussen de lidstaten en 

maatschappelijke groeperingen wat de belangrijkste onderwijsindicatoren van de EU 

betreft; 

2. is ernstig verontrust over het feit dat het gemiddelde van de algemene 

overheidsuitgaven voor onderwijs als percentage van het bbp in de EU19 tussen 2009 

en 2016 gestaag is gedaald1; betreurt dat de onderwijs- en opleidingssector zwaar te 

lijden heeft gehad van het bezuinigingsbeleid en onderstreept dat van voldoende 

middelen voorziene openbare onderwijsstelsels essentieel zijn om gelijke behandeling 

en sociale inclusie te bewerkstelligen; dringt dan ook aan op een verschuiving in de 

macro-economische beleidsprioriteiten van de eurozone naar hogere overheidsuitgaven 

voor onderwijs en opleiding als investeringen met een krachtig multiplicatoreffect; 

verzoekt de Commissie een indicator voor uitgaven (met name overheidsuitgaven) voor 

onderwijs als percentage van het bbp (of per scholier/student) in het sociaal scorebord 

op te nemen, teneinde de prestaties van de lidstaten te volgen; 

3. benadrukt dat een sociale achterstand vaak slechte onderwijsresultaten voorspelt, en 

vice versa; onderstreept daarnaast dat in de huidige voortdurend veranderende 

kenniseconomie inzetbaarheid, ook van scholieren met verder vergelijkbare "harde" 

vaardigheden, vaak voor een niet te verwaarlozen deel afhankelijk is van "zachtere" 

vaardigheden (communicatie, kritisch denken, samenwerking, creatieve innovatie, 

zelfvertrouwen en "leren leren"), naast lezen en wiskundige en wetenschappelijke 

geletterdheid; benadrukt dat een van voldoende middelen voorzien systeem voor 

kwaliteitsonderwijs en een leven lang leren, dat het recht op leren bevordert door 

middel van begeleidende en ondersteunende maatregelen met inbegrip van een 

doeltreffend systeem van beurzen, deze vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 

sociale inclusie en gelijke kansen kan bevorderen; 

4. benadrukt dat de jeugdwerkloosheid, ondanks de aantrekkende economie in de eurozone 

en de toenemende werkgelegenheid, in sommige lidstaten onaanvaardbaar hoog blijft en 

dat het percentage jeugdwerkloosheid weliswaar sinds 2013 gedaald is maar van lidstaat 

tot lidstaat nog steeds sterk verschilt; 

5. constateert met grote bezorgdheid dat er nog steeds een groot aantal Europese burgers is 

met slechte lees- en schrijfvaardigheden en problemen met geletterdheid, waaronder 

functionele en media-ongeletterdheid, hetgeen ernstige zorgen baart als het gaat om een 

zinvolle en doeltreffende deelname aan het openbare leven en de arbeidsmarkt; 

6. pleit voor bevordering van beleidsmaatregelen zoals de invoering van duale 

onderwijsstelsels; onderstreept dat doeltreffende dwarsverbanden tussen onderwijs, 

                                                 
1 Gegevens van Eurostat. 
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onderzoek, innovatie en de arbeidsmarkt een doorslaggevende bijdrage aan het 

scheppen van banen kunnen leveren; 

7. benadrukt dat een veilige en adequate leeromgeving essentieel is voor het welzijn van 

scholieren/studenten en onderwijspersoneel; roept de lidstaten in dit verband op 

omvangrijke investeringen te doen in het onderhoud van publieke voorzieningen, met 

name scholen, en in het wegnemen van fysieke belemmeringen; 

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke maatregelen te ontwikkelen binnen 

het werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal beleid om te zorgen voor doeltreffende 

inclusie van mensen met een handicap en mensen uit randgroepen; 

9. wijst op de noodzaak om georganiseerde en moderne beroepskeuzeprogramma's in 

scholen te plannen en te promoten, met name op het platteland en in grens-, berg- en 

eilandgebieden; 

10. is voorstander van mobiliteit van scholieren/studenten, werknemers, sporters en 

kunstenaars in de EU en de eurozone; is evenwel bezorgd dat grote verschillen in 

levens- en arbeidsstandaard in de eurozone onbedoeld tot migratie aanzetten, hetgeen 

het effect van de zogeheten braindrain nog eens versterkt; wijst erop dat een essentiële 

voorwaarde voor het aanpakken van het verschijnsel "brain drain" het creëren van 

fatsoenlijke banen is, alsmede de bevordering van doeltreffende strategieën voor 

onderwijs, opleiding en beroepskeuze; dringt erop aan dat toekomstige 

beleidsmaatregelen op het vlak van onderwijs en werk dit verschijnsel daadkrachtig 

tegengaan, onder meer door de Europese onderwijsruimte volledig te ontwikkelen; 

onderstreept dat er een Europese scholieren/studentenkaart moet worden ontwikkeld om 

de onderwijsmobiliteit te stimuleren en de wederzijdse erkenning van certificaten, 

diploma's en beroepskwalificaties te vergemakkelijken, de administratieve lasten te 

verminderen en de kosten voor scholieren/studenten en voor onderwijs- en 

opleidingsinstellingen terug te dringen; 

11. benadrukt dat volgens de onderwijs- en opleidingsbenchmarks 2020 (ET 2020) in het 

jaar 2020 niet meer dan 15 % van de 15-jarigen over te weinig vaardigheden zouden 

mogen beschikken op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappelijke vakken; 

spreekt zijn voldoening uit over de opname van de "onderprestatie in het onderwijs"-

benchmark voor 15-jarigen (resultaten voor geringe prestaties op het gebied van 

wiskunde in de studie naar het programma voor internationale evaluatie van studenten 

(PISA)) in het nieuwe sociaal scorebord; verzoekt de Commissie evenwel 

onderpresteren op het gebied van lezen en/of wetenschappelijke geletterdheid eveneens 

op te nemen; 

12. herinnert eraan dat in 2020 volgens de ET 2020-benchmarks ten minste 95 % van alle 

kinderen (vanaf 4 jaar tot de leerplichtige leeftijd) zouden moeten deelnemen aan 

voorschools onderwijs; benadrukt dat het sociaal scorebord voor het onderwerp 

"voorschoolse opvang" slechts één indicator kent, voor kinderen onder de drie jaar in 

formele opvang; merkt op dat er geen informatie is over de opvang van oudere kinderen 

onder de leerplichtige leeftijd, evenals informatie over de omvang van kinderopvang 

gemeten in het aantal opvanguren; 

13. houdt rekening met de positieve rol van open onderwijs en open universiteiten bij het 
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verwerven van kennis en vaardigheden, met name online scholingsprogramma's voor 

werknemers, daar dit een dynamische vorm van leren is die beantwoordt aan de huidige 

behoeften en belangen van de deelnemers; 

14. beschouwt kinderarmoede als een belangrijke kwestie, waartegen Europa alles uit de 

kast moet halen; vraagt om snelle tenuitvoerlegging van een kindergarantie in alle 

lidstaten, zodat elk kind dat momenteel een risico loopt op armoede, toegang krijgt tot 

gratis gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, behoorlijke huisvesting en gezonde 

voeding; benadrukt het belang van prenatale zorg en ontwikkeling in de vroege jeugd; 

roept op tot inclusieve onderwijsstelsels op alle niveaus, waaronder naschoolse opvang; 

onderstreept dat de tenuitvoerlegging van de kindergarantie adequate financiering op 

nationaal en Europees niveau vereist; dringt dan ook aan op verhoging van de 

financiering hiervoor, mogelijk via het Europees Sociaal Fonds en een nieuw 

convergentie-instrument voor de eurozone; vraagt dat nationale overheidsinvesteringen 

in de kindergarantie worden overwogen binnen een "zilveren regel voor sociale 

investering" in het kader van het stabiliteits- en groeipact; 

15. onderstreept dat een van de doelstellingen van de jongerengarantie is te waarborgen dat 

alle jongeren onder de 25 jaar een aanbod van goede kwaliteit krijgen voor werk, 

voortgezet onderwijs, een leerlingplaats of een stage binnen vier maanden nadat zij 

werkloos zijn geworden of het formeel onderwijs hebben verlaten; dringt dan ook aan 

op volledige tenuitvoerlegging van de jongerengarantie, met de klemtoon op een 

hoogwaardig aanbod en doeltreffende handreikingen naar alle NEET-jongeren1; 

benadrukt dat hiertoe adequate financiering nodig is in het komende meerjarig 

financieel kader (post-2020 MFK), waaronder een verhoging van het Europees Sociaal 

Fonds en een verhoging van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief tot ten minste 

21 miljard EUR; verzoekt de nationale overheidsinvesteringen in de jongerengarantie en 

de integratie van langdurig werklozen te beschouwen als een "zilveren regel voor 

sociale investering" in het kader van het stabiliteits- en groeipact; 

16. steunt een vaardighedengarantie, als nieuw recht voor iedereen om fundamentele 

vaardigheden te verwerven voor de 21e eeuw, inclusief digitale geletterdheid; is van 

mening dat de vaardighedengarantie tevens een individuele beoordeling moet omvatten 

van de leerbehoeften, evenals een kwalitatief hoogwaardig leeraanbod en systematische 

validatie van verworven vaardigheden en competenties, zodat ze eenvoudig kunnen 

worden erkend op de arbeidsmarkt; onderstreept dat de vaardighedengarantie een 

belangrijke sociale investering is die adequate financiering op nationaal en Europees 

niveau vereist; dringt dan ook aan op verhoging van de financiering voor de 

vaardighedengarantie, mogelijk via meer middelen voor het Europees Sociaal Fonds en 

een nieuw convergentie-instrument voor de eurozone;  

17. herhaalt het verzoek van het Europees Parlement om het Erasmus+-budget in het 

volgende MFK ten minste te verdrievoudigen, teneinde veel meer jongeren, 

jongerenorganisaties en scholieren in het secundair onderwijs alsmede het leerlingstelsel 

in heel Europa te bereiken; verzoekt om bijzondere aandacht te besteden aan de 

deelname aan het programma van mensen met een achtergrond van sociaaleconomische 

achterstand, evenals van personen met een handicap, overeenkomstig de verplichtingen 

                                                 
1 NEET-jongeren: jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen (not in employment, 

education or training). 
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van de EU en de lidstaten krachtens het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (CRPD);  

18. verzoekt om toepassing van een "zilveren regel" voor sociale investering bij de 

tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en groeipact, door ervan uit te gaan dat bepaalde 

publieke sociale investeringen met een duidelijk positieve impact op de economische 

groei (bijvoorbeeld de kindergarantie, de jongerengarantie en de vaardighedengarantie) 

in aanmerking komen voor een gunstige behandeling bij de beoordeling van de 

overheidstekorten en de naleving van de 1/20e-regel voor de schuld; beklemtoont dat 

begrotingsconsolidatie de nationale cofinanciering van Europese financiering voor 

sociale investeringen niet mag ondermijnen; 

19. spoort aan tot adequate financiering in het kader van het volgende MFK om tegemoet te 

komen aan de groeiende behoeften: verzoekt in het bijzonder om: 

(a) versterking van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, met ten minste 3 miljard EUR 

per jaar aan financiering, via een specifieke begrotingslijn; 

(b) aanzienlijke verhoging van het budget van het Europees Sociaal Fonds; 

20. herinnert aan het strategische potentieel van de culturele en creatieve sector als motor 

voor banen en rijkdom in de EU; onderstreept dat de culturele en creatieve sector 

11,2 % van alle particuliere ondernemingen en 7,5 % van alle werknemers in de totale 

EU-economie omvat, en 5,3 % van de totale Europese bruto toegevoegde waarde 

vertegenwoordigt; onderstreept de rol van de culturele en creatieve sector bij behoud en 

bevordering van de Europese culturele en taalverscheidenheid en de bijdrage van deze 

sector aan economische groei, innovatie en werkgelegenheid, met name voor 

werkgelegenheid voor jongeren; 

21. roept de Commissie op om mogelijke synergieën tussen EU-beleidsmaatregelen ten 

volle te benutten, teneinde de financiering die beschikbaar is in het kader van EU-

programma's (zoals Horizon 2020, de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, Erasmus+, het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI), Creatief Europa en COSME) en de Europese structuur- en investeringsfondsen 

(ESI-fondsen) effectief te gebruiken om meer projecten in de culturele en creatieve 

sector te ondersteunen; merkt op dat vooral voor Creatief Europa, Horizon 2020 en de 

structuurfondsen (EFRO en ESF) de rol en het effect van de culturele en creatieve 

sector op groei, werkgelegenheid en territoriale samenhang specifiek geëvalueerd en 

verder gepromoot moeten worden; benadrukt dat dit proces moet leiden tot een solide 

en coherente basis voor de herziening van het MFK en de architectuur van de EU-

programma's na 2020; 

22. dringt aan op een grondige herziening van de beleidsmaatregelen van de EU en de 

lidstaten op het gebied van onderwijs, opleiding en vaardigheden, met het doel het 

verschijnsel van voortijdig schoolverlaten en het groeiende aantal NEET's te bestrijden 

en aldus tot op inclusie gericht onderwijs en een leven lang leren te komen; onderstreept 

dat deze beleidsmaatregelen ten behoeve van jongeren, die ook gericht moeten zijn op 

een leven lang leren, de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling op holistische 

wijze moeten bevorderen en niet uitsluitend ontworpen mogen worden om aan de vraag 

van de arbeidsmarkt te voldoen; 
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23. wijst erop dat adequate investering en planning op het gebied van onderwijs, met name 

wat betreft digitale vaardigheden en programmering, van essentieel belang zijn om de 

concurrentiepositie van de Unie te verzekeren, evenals de beschikbaarheid van 

geschoolde werknemers en de inzetbaarheid van werknemers; 

24. verzoekt de Commissie jongeren stimulansen en technische bijstand te bieden voor het 

opzetten van een eigen bedrijf en maatregelen voor te stellen om ondernemerschap te 

promoten, ook via schoolprogramma's in de lidstaten; 

25. verzoekt de nationale autoriteiten bedrijven onder meer via belastingverlichting of 

stimulansen voor sociale premies aan te moedigen te investeren in de scholing van hun 

werknemers en het rekruteren van jongeren die onlangs hun diploma van het secundair 

of hoger onderwijs hebben behaald; 

26. is van mening dat een betere afstemming tussen vaardigheden en banen en een betere 

wederzijdse erkenning van kwalificaties noodzakelijk zijn om tekorten aan 

vaardigheden en discrepanties tussen aangeboden en gevraagde vaardigheden in de 

Unie aan te pakken; 

27. erkent en veroordeelt de slechte arbeidsomstandigheden waarmee professionele sporters 

vaak te maken krijgen, zoals schijnzelfstandigheid, niet-betaling van loon, een 

ontoereikend niveau van gezondheidszorg en pensioenvoorziening, en wijst erop dat het 

bestaande regelgevingskader moet worden verbeterd; verzoekt de Commissie een breed 

actieplan voor de bevordering van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor 

professionele sporters voor te leggen, beginnend met de landen in de eurozone en met 

deelname van alle relevante sociale partners in de sportsector. 
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