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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. wijst op de impact die de tweede cyclus van de EU-strategie voor jongeren (2013-2015) 

heeft als het gaat om het beklemtonen van het belang van een flexibele aanpak ten aanzien 

van het jongerenbeleid, die wordt gekenmerkt door sectoroverschrijdende betrokkenheid 

op meerdere niveaus; waardeert de gestructureerde dialoog met jongerenorganisaties in dit 

verband; verzoekt de Commissie en de lidstaten om de toegang tot kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs en opleidingen te verbeteren, evenals de toegang tot 

werkgelegenheid voor jongeren; herinnert aan de acht actiegebieden van de EU-strategie 

voor jongeren; 

2. onderstreept het belang van de strategie voor jongeren in het licht van de alarmerend hoge 

jeugdwerkloosheid, de hoge en sterk uiteenlopende percentages NEET-jongeren (jongeren 

die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen), de armoede onder jongeren 

en sociale exclusie; beklemtoont dat de volgende cyclus (2016-2018) tot de 

verwezenlijking van de twee doelstellingen van de strategie voor jongeren moet bijdragen 

door de oorzaken van de jeugdwerkloosheid, zoals voortijdig schoolverlaten, in kaart te 

brengen en aan te pakken, door ondernemerschap onder jongeren te stimuleren, door te 

investeren in onderwijs, stages, leerplaatsen en beroepsopleidingen die gericht zijn op het 

ontwikkelen van vaardigheden die kansen, behoeften en ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt weerspiegelen, en door de overgang naar de arbeidsmarkt te 

vergemakkelijken door middel van maatregelen ter verbetering van de coördinatie van 

onderwijsprogramma's, werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarktbehoeften; wijst erop dat 

de actoren op de arbeidsmarkt moeten worden ondersteund bij hun inspanningen om de 

jongerengarantie ten uitvoer te leggen en hun pogingen om er zodoende voor te zorgen dat 

jongeren binnen de vier maanden nadat ze de school hebben verlaten een baan hebben, 

onderwijs of een beroepsopleiding volgen of zich laten omscholen; 

3. spoort de Commissie en de lidstaten aan een expansief economisch beleid te voeren, dat 

meer flexibiliteit biedt als het gaat om overheidsinvesteringen in onderwijs, opleidingen 

en kwalitatief hoogwaardige leerplaatsen; 

4. benadrukt dat de effectieve tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor jongeren hand in 

hand moet gaan met de verwezenlijking van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-

strategie, en dan met name de doelstelling om in de leeftijdscategorie van 20-64 jaar een 

arbeidsparticipatiegraad van 75% te bereiken en de doelstelling om zoveel mogelijk 

jongeren uit de armoede en het sociaal isolement halen; merkt op dat er, hoewel de 

jeugdwerkloosheid sinds 2013 in de meeste lidstaten is gedaald, nog altijd wordt gevreesd 

dat het percentage werkloze jongeren dubbel zo hoog blijft als het totale 

werkloosheidspercentage, aangezien Europa nog altijd rond de 8 miljoen werkloze 

jongeren telt; benadrukt derhalve hoe belangrijk het is om, via hervormingen van het 

Europees portaal voor beroepsmobiliteit (Eures), de geografische onevenwichtigheden wat 

betreft de vraag naar en het aanbod van banen aan te pakken, zowel binnen de lidstaten als 

tussen de verschillende lidstaten, om zo de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te 

verbeteren en de sociale cohesie te bevorderen; 
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5. herinnert aan de kerndoelstelling van de Europa 2020-strategie dat het percentage 

voortijdige schoolverlaters minder dan 10% moet bedragen; benadrukt dat voortijdig 

schoolverlaten, een fenomeen dat werkloosheid in de hand werkt, moet worden aangepakt 

door een dialoog op gang te brengen tussen de onderwijssector, de openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening en de sociale partners, door de tekortkomingen van het schoolsysteem 

en de maatschappij in kaart te brengen, door studenten te steunen bij het zoeken naar hun 

eigen leermethoden, door relevante en aantrekkelijke onderwijsprogramma's aan te 

bieden, door een sterk en goed ontwikkeld begeleidingssysteem met kwalitatief 

hoogwaardige adviesverstrekking en studieoriëntering op te zetten voor alle studenten, en 

dit systeem in het bijzonder in te zetten zodra er tekenen zijn dat een student dreigt af te 

haken, door studenten op passende wijze te informeren over toekomstige kansen op de 

arbeidsmarkt en loopbaantrajecten, met inbegrip van technische en ambachtelijke 

functieprofielen, door STEM-onderwijs, duale opleidingen en kwalitatief hoogwaardige 

leer- en stageplaatsen aan te bieden en door studenten een tweede kans te geven in de 

vorm van een beroepsopleiding; 

6. beklemtoont dat een holistische en inclusieve onderwijsbenadering van essentieel belang 

is om ervoor te zorgen dat studenten zich welkom en betrokken voelen en het gevoel 

hebben dat hun opleiding hun toebehoort; herinnert eraan dat voortijdig schoolverlaten 

een van de grootste uitdagingen vormt voor onze samenleving omdat het tot armoede en 

sociale uitsluiting leidt, en dat de aanpak ervan een van onze belangrijkste doelen moet 

zijn; wijst erop dat voor de jongeren met de grootste problemen, naast een aanpassing van 

de onderwijssystemen, ook maatregelen op maat nodig zijn; herinnert eraan dat leer- en 

stageplaatsen een baan moeten opleveren en dat de arbeidsomstandigheden en toegewezen 

taken de stagiairs in staat moeten stellen de nodige praktische ervaring op te doen en 

relevante vaardigheden te verwerven om de arbeidsmarkt te kunnen betreden; is van 

mening dat de betrokkenheid van de regionale en lokale publieke en private 

belanghebbenden bij het ontwerp en de uitvoering van de juiste beleidsmix van 

fundamenteel belang is om de jeugdwerkloosheid aan te pakken; 

7. is van mening dat het jongerenbeleid van de lidstaten zorgvuldig moet worden afgestemd 

op andere beleidsmaatregelen en dat er meer naar synergieën moet worden gezocht; 

beveelt voorts aan om de samenwerking tussen scholen, ondernemingen, 

overheidsinstanties en andere belanghebbenden op de arbeidsmarkt te versterken, met als 

doel om de toekomstige vaardigheidsbehoeften in te schatten zodat discrepantie tussen de 

gevraagde en aangeboden vaardigheden wordt voorkomen, en om het proces waarbij 

jongeren functieprofielen kiezen die daadwerkelijk aan de behoeften van de arbeidsmarkt 

beantwoorden, te bevorderen; 

8. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om de overgang van onderwijs naar werk voor 

jongeren te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door kwalitatief hoogwaardige stage- en 

leerplaatsen aan te bieden, jongeren duidelijk afgebakende rechten toe te kennen, met 

inbegrip van toegang tot sociale bescherming, bindende, schriftelijke contracten en een 

billijke bezoldiging, zodat ze niet worden achtergesteld bij hun toetreding tot de 

arbeidsmarkt, en studenten op passende wijze te informeren over toekomstige kansen op 

de arbeidsmarkt; 

9. onderstreept dat de werkloosheidspercentages duidelijk afnemen naarmate het 

onderwijsniveau stijgt, en dat het daarom noodzakelijk is de mogelijkheden voor hoger 
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onderwijs voor jongeren in de EU te bevorderen en erin te investeren; 

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten, bijvoorbeeld door middelen over te hevelen 

binnen het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, ICT-opleidingen te bevorderen, zodat alle 

jongeren de digitale vaardigheden verwerven die relevant en nuttig zijn voor de 

arbeidsmarkt; 

11. onderstreept het belang van formeel, informeel en niet-formeel leren, onder meer in het 

kader van verenigingsactiviteiten, voor de ontwikkeling van de waarden, talenten en 

vaardigheden van jongeren en voor het verwerven van kennis over burgerschap en 

democratische betrokkenheid; vestigt de aandacht op de verschillende 

opleidingsmogelijkheden en -modellen die beschikbaar zijn in de lidstaten, en wijst in het 

bijzonder op het duale opleidingsmodel, waarmee ervoor kan worden gezorgd dat de 

overgang van onderwijs en opleiding naar werk soepeler verloopt; steunt de 

tenuitvoerlegging van een leven lang leren; roept de Commissie en de lidstaten op ervoor 

te zorgen dat de vaardigheden en competenties die door middel van formeel, niet-formeel 

en informeel leren worden verworven, op een samenhangende en in heel Europa geldige 

wijze worden erkend, dit met het oog op het dichten van de kloof tussen de vraag naar en 

het aanbod aan vaardigheden op de Europese arbeidsmarkt, en om dergelijke activiteiten 

te ondersteunen in het kader van de respectieve EU-programma's; vraagt daarnaast om in 

beroepsonderwijs en beroepsopleidingen meer aandacht te besteden aan talen, en dan met 

name aan buurtalen, teneinde de positie van de studenten in kwestie op de 

grensoverschrijdende arbeidsmarkt te versterken en hun inzetbaarheid te vergroten; 

12. is van mening dat de bijzonder hoge mate van baanonzekerheid onder jongeren, in 

combinatie met de vergrijzing van de Europese bevolking, een aanzienlijke bedreiging 

voor de duurzaamheid, toereikendheid en geschiktheid van pensioenstelsels vormt en de 

solidariteit tussen de generaties ernstig schaadt; roept de Commissie en de lidstaten 

daarom op alle nodige maatregelen te nemen om misbruik van de subsidies van de 

jongerengarantieregeling in ieder geval te voorkomen en om, ten minste wat de contracten 

betreft die in het kader van de jongerengarantie worden gesloten, de voorkeur te geven aan 

contracten die jongeren in staat stellen bijdragen te betalen aan nationale 

socialezekerheidsstelsels; 

13. herinnert eraan dat werkgelegenheid en ondernemerschap samen een van de acht 

prioriteiten vormen die zijn vastgelegd in de EU-strategie voor jongeren 2010-2018; 

benadrukt dat jongerenwerk en niet-formeel leren, met name via verenigingen van jonge 

ondernemers en jongerenorganisaties die jongeren de kans bieden innoverende projecten 

uit te werken, ervaring op te doen in ondernemerschap en de vaardigheden en het nodige 

vertrouwen te verwerven om te durven ondernemen, van essentieel belang zijn voor de 

ontwikkeling van het potentieel van jongeren, met inbegrip van hun ondernemingsgeest, 

ondernemerspotentieel en burgerschapsvaardigheden; benadrukt dat een gunstig 

ondernemingsklimaat en innoverende startende ondernemingen in het belang zijn van de 

werkgelegenheid voor jongeren; onderstreept dat alle belemmeringen moeten worden 

weggenomen die jongeren verhinderen om hun ideeën, potentieel en talenten te 

ontwikkelen; 

14. merkt op dat door de huidige digitalisering en nieuwe trends op de arbeidsmarkt almaar 

meer jongeren met nieuwe arbeidsvormen te maken krijgen en een evenwicht moeten zien 
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te vinden tussen flexibiliteit en zekerheid; onderstreept het belang van adequaat onderwijs 

voor jongeren, dat erop gericht is het belang van mechanismen voor sociale bescherming 

gedurende de loopbaan te benadrukken; 

15. roept de lidstaten op het programma Erasmus+ volledig ten uitvoer te leggen, en dan met 

name het deel dat gericht is op jongeren met een leercontract, en zodoende verdere 

grensoverschrijdende loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit te stimuleren en de 

jongeren vaardigheden en competenties voor het leven mee te geven, waaronder 

taalvaardigheden, en ruimere mogelijkheden en kansen te bieden om deel te nemen aan de 

arbeidsmarkt en de maatschappij, ongeacht hun academische kwalificaties, vaardigheden 

en studieniveau; toont zich bezorgd over het feit dat de mobiliteit van jongeren met een 

leercontract nog niet de gewenste niveaus heeft bereikt, en verzoekt de Commissie, de 

lidstaten, de ondernemingen en de scholen om te zoeken naar mogelijkheden om de 

resterende belemmeringen voor de mobiliteit van jongeren met een leercontract weg te 

werken; benadrukt hoe belangrijk het is om jongeren, gezien het leeftijdsaspect en hun 

vaak nog onstabiele financiële situatie, bij hun mobiliteitsprojecten te begeleiden door 

onder meer een aantal secondaire mobiliteitsbeperkingen, zoals huisvestings- en 

vervoersproblemen, weg te nemen; 

16. roept ertoe op meer mogelijkheden te creëren voor studenten uit het beroepsonderwijs om 

stage te lopen in naburige landen, zodat zij meer inzicht krijgen in de werk- en 

opleidingspraktijken van andere lidstaten, en wenst dat de reiskosten van studenten die 

onderwijl in eigen land blijven wonen bijvoorbeeld worden vergoed; wijst erop dat 

opleidingsmobiliteit een zeer belangrijke troef is als het gaat om de toegang tot de 

arbeidsmarkt, en daarnaast bijdraagt tot inzicht in en betrokkenheid bij het Europese 

project door eraan deel te nemen; benadrukt hoe belangrijk het is dat er een Europees 

kader wordt opgezet ter bevordering van de mobiliteit in het leerlingstelsel en het 

beroepsonderwijs; roept de lidstaten bovendien op het Eures-netwerk volledig te benutten 

en het te gebruiken ter ondersteuning van de arbeidsmobiliteit van jongeren binnen de EU, 

met inbegrip van mobiliteit in verband met leerplaatsen; 

17. roept de lidstaten op de jongerengarantie volledig ten uitvoer te leggen en de 

doeltreffendheid ervan op te volgen, en wel door ten volle gebruik te maken van de 

middelen die de EU hun ter beschikking stelt voor maatregelen ter bevordering van de 

werkgelegenheid voor jongeren – maatregelen die erop gericht zijn om de dienstverlening 

van arbeidsbureaus aan jonge werkzoekenden te verbeteren en om jongeren, met inbegrip 

van jongeren met een beperking, binnen vier maanden nadat ze de school hebben verlaten 

of hun baan zijn kwijtgeraakt in de arbeidsmarkt te integreren, via een baan, leerplaats of 

stageplaats en bijvoorbeeld door systemen voor levenslange loopbaanbegeleiding op maat, 

registratiekantoren en informatiepunten op te zetten en de registratie van werklozen te 

bevorderen, teneinde een realistisch beeld te krijgen van de jeugdwerkloosheid; 

18. dringt erop aan dat in alle lidstaten een gewaarborgd minimuminkomen wordt ingevoerd 

zodat jongeren die hun school hebben afgemaakt en hun universitaire opleiding hebben 

voltooid, ook voordat ze een baan hebben gevonden over voldoende middelen beschikken 

om in hun levensonderhoud te voorzien; 

19. vraagt de Commissie om de mobiliteit van studenten in het beroepsonderwijs en de 

beroepsopleiding uit te breiden en te ondersteunen door het Erasmusprogramma voor 
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jongeren met een leercontract te bevorderen; 

20. is van mening dat vroegtijdig ingrijpen en een proactief arbeidsmarktbeleid een 

verschuiving inhouden van het aanpakken van de symptomen van generaties lange 

achterstelling naar het vroegtijdig vaststellen en beheren van risico's teneinde 

werkloosheid te voorkomen en herintegratie te bevorderen; vestigt de aandacht in het 

bijzonder op diegenen die het meest gemarginaliseerd zijn en het grootste risico lopen 

werkloos te worden; 

21. verzoekt de lidstaten en regio's om goede praktijken uit te wisselen en van elkaar te leren; 

beklemtoont hoe belangrijk het is dat er wordt beoordeeld in hoeverre het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in 2014 en 2015 door de lidstaten ten uitvoer is 

gelegd; beklemtoont dat de doeltreffendheid van de jongerengarantie op middellange 

termijn moet worden beoordeeld, met name in het licht van de vraag of de garantie ervoor 

zorgt dat jongeren vaardigheden verwerven en een baan vinden, en benadrukt hoe 

belangrijk het is dat het initiatief wordt voortgezet; wijst er voorts op dat de betrokkenheid 

van jongerenorganisaties bij de beoordeling en de tenuitvoerlegging van de 

jongerengarantie van essentieel belang is voor het welslagen ervan; 

22. herinnert de Commissie eraan hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat jongeren goed 

op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de programma's waaraan zij kunnen 

deelnemen, en om te waarborgen dat aan de hand van kwantificeerbare indicatoren (zoals 

de respons en de betrokkenheid van de doelgroep) kwalitatief hoogwaardige informatie 

wordt aangeboden over de programma's; 

23. verzoekt de lidstaten met klem zich onverwijld te richten op de belangrijkste 

succesfactoren met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de Europese jongerengarantie, 

zoals de kwaliteit en de duurzaamheid van de aangeboden banen, voortgezet onderwijs en 

opleidingen, sociale inclusie, synergieën met andere beleidsdomeinen (met betrekking tot 

onderwijssystemen, de arbeidsmarkt, sociale diensten en het jongerenbeleid) en 

samenwerking tussen alle relevante belanghebbenden, teneinde jongeren op de 

arbeidsmarkt te integreren, de jeugdwerkloosheid te doen dalen en de preventie van 

gevallen waarin jongeren bij de overgang naar werk uit de maatschappij en de 

arbeidsmarkt worden uitgesloten op lange termijn positief te beïnvloeden; 

24. merkt op dat de resultaten van het programma duidelijker zullen worden geëvalueerd in 

het verslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de EU-jongerengarantie in de 

lidstaten, dat begin 2017 afgerond moet zijn; is van mening dat in het verslag onder 

andere een analyse van de doeltreffendheid en de resultaten op lange termijn moet worden 

opgenomen; 

25. roept de lidstaten op de beginselen van inclusieve jongerenwerkgelegenheid strikt na te 

leven, in het bijzonder ten aanzien van jongeren met een beperking; 

26. wenst dat de Europese jongerengarantie niet alleen gericht is op onderwijs en opleiding 

voor on- of laaggeschoolde jonge werklozen, maar dat de reikwijdte ervan wordt 

uitgebreid naar jonge afgestudeerden en personen die een beroepsopleiding hebben 

afgemaakt, en dat de leeftijdsgrens wordt opgetrokken van 25 naar 29 jaar, aangezien vele 

afgestudeerden en nieuwkomers op de arbeidsmarkt tussen de 25 en 30 jaar oud zijn; 
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27. wenst dat de lidstaten op kennis gebaseerde en empirisch onderbouwde verslagen over de 

maatschappelijke situatie en levensomstandigheden van jongeren uitbrengen en dat zij 

nationale actieplannen opstellen en deze consequent uitvoeren; 

28. benadrukt dat jongeren, aan de hand van een breed scala aan instrumenten waar ze 

vertrouwd mee zijn (zoals sociale netwerken), in sterke mate bewust moeten worden 

gemaakt van burgerschap, media en digitale geletterdheid, kritisch denken en 

intercultureel begrip; benadrukt de belangrijke rol die dergelijke programma's en 

onderwijs spelen bij de preventie van radicalisering onder jongeren; 

29. benadrukt dat het bevorderen van meer en gelijke kansen voor alle jongeren, waarbij 

sociale inclusie, gendergelijkheid en solidariteit worden gestimuleerd en alle vormen van 

discriminatie bij jongeren, met name op grond van geslacht, ras of etnische afkomst en 

handicap, worden bestreden, centraal moet staan bij de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren; 

30. benadrukt dat het essentieel is dat in de volgende cyclus van de EU-strategie voor 

jongeren doelstellingen worden opgenomen met betrekking tot jonge vluchtelingen en 

asielzoekers, en dat ervoor wordt gezorgd dat zij op een gelijke en niet-discriminerende 

manier worden behandeld, toegang krijgen tot onderwijs, opleiding en werk, en integreren 

in de samenleving, waarmee ze in staat worden gesteld hun identiteit te ontwikkelen in de 

gastlanden, hun talenten volledig te ontplooien en hun potentieel ten volle te benutten, en 

waardoor wordt voorkomen dat ze gemarginaliseerd of ontgoocheld raken; 

31. benadrukt het belang van open en laagdrempelige programma's voor het werken met 

jongeren uit een minder stimulerende omgeving; 

32. verzoekt de lidstaten om vrouwen aan te moedigen voor opleidingen en loopbanen te 

kiezen in sectoren waarin ze tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn, zoals STEM en IT.  
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