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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat vier van de tien maatregelen die op de in 2009 te Praag gehouden 
buitengewone EU-top betreffende werkgelegenheid zijn vastgesteld, verband houden met 
onderwijs, beroepsopleiding, een leven lang leren, stages, mobiliteitsbevordering, het beter 
voorspellen van behoeften op de arbeidsmarkt en het afstemmen van vaardigheden,

1. is van mening dat onderwijs en opleiding cruciaal zijn voor de integratie van jonge mensen 
op de arbeidsmarkt en benadrukt de noodzaak om de regelingen voor een leven lang leren, 
met inbegrip van formele en informele onderwijsregelingen, toegankelijk te maken voor 
iedereen en om mensen ook echt uit te rusten met de vaardigheden en competenties die 
worden omschreven in "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen"; herinnert eraan dat de 
verwerving van basiskennis en goede algemene culturele kennis een belangrijke factor is bij 
beroepsmobiliteit;

2. herinnert eraan dat met het proces van Kopenhagen wordt beoogd individuen aan te 
moedigen gebruik te maken van het brede pallet aan mogelijkheden op het gebied van 
beroepsopleiding (bijvoorbeeld op school, in het hoger onderwijs, op de werkvloer of via 
particuliere opleidingen);

3. onderstreept het belang om alle jonge mensen een solide ondergrond van basiscompetenties 
te verschaffen, aangezien dit essentieel is voor de bevordering van levenslange mobiliteit en 
hen in staat stelt mee te gaan met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in te spelen op de 
nieuwe economische en sociale noden; 

4. acht het leren van talen essentieel om jonge mensen een betere toegang tot de arbeidsmarkt te 
geven en om hun mobiliteit en gelijke kansen te stimuleren;

5. onderstreept het belang van het bevorderen van ondernemerschap en het helpen van jongeren 
bij het opzetten van hun eigen bedrijf en van de bevordering en uitbreiding van het Erasmus-
programma voor jonge ondernemers; beveelt derhalve een voorlichtingscampagne van de EU 
op onderwijsinstellingen aan over ondernemerschap, startkapitaal, belasting voor startende 
ondernemers, en opleidingssteun;

6. onderstreept dat het voor de lidstaten belangrijk is om 'groene' banen te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld door te voorzien in opleidingen in milieutechnologie;

7. benadrukt met klem de noodzaak om specifieke programma's te ontwikkelen voor 
gehandicapten, om hen een zo groot mogelijke kans te bieden door te dringen tot de 
arbeidsmarkt;

8. benadrukt het belang van onderwijs op het gebied van ondernemerschap, als onderdeel van 
de vorming van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de nieuwe soorten banen; 

9. acht het van essentieel belang dat er partnerschappen in het leven worden geroepen tussen de 
onderwijswereld en het bedrijfsleven, en roept op tot verbetering van de mobiliteit van en de 
voorzieningen op taalgebied voor studenten, docenten en werknemers; 

10. onderstreept de noodzaak van nieuwe initiatieven of programma's op EU-niveau om de 
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mobiliteit van studenten tussen hogeronderwijsstelsels en het bedrijfsleven te verbeteren;

11. roept de lidstaten op vaart te maken met de harmonisatie van nationale kwalificatieprofielen 
en Europese kwalificatieprofielen ten einde de mobiliteit van jonge mensen op het gebied 
van onderwijs en werk verder te vergroten;

12. steunt het aanbieden van stages als integraal onderdeel van het lesprogramma, zodat 
leerlingen de kans krijgen vaardigheden en werkervaring op te doen, om zo hun toekomstige 
intrede op de arbeidsmarkt te bevorderen; benadrukt de pedagogische functie van stages en 
wijst erop dat deze niet ter vervanging van banen mogen dienen;

13. is van oordeel dat de ontwikkeling van stages die sterk aansluiten op het leerprogramma 
uitermate belangrijk is, aangezien deze gelegenheid bieden vaardigheden te versterken en te 
beginnen met werken op basis van slechts een opleiding en geringe voorafgaande ervaring; 
ziet in stages een noodzakelijk middel om onderwijs en werk te combineren, aangezien 
bepaalde regelingen een intreepercentage laten zien van 70% naar aanleiding van een 
geslaagde stage;

14. is ingenomen met het resultaat van de op 28 en 29 april 2009 gehouden vergadering van 
Europese ministers bevoegd voor hoger onderwijs inzake het Bologna-proces 2020, tijdens 
welke is verzocht om sterkere partnerschappen tussen overheden, instellingen, van hoger 
onderwijs, studenten, werkgevers en werknemers, teneinde het beleid voor een leven lang 
leren beter ten uitvoer te kunnen leggen;

15. roept de lidstaten op de erkenning van onderwijsresultaten die zijn behaald in het kader van 
niet-formeel en informeel leren te bevorderen, opdat jonge mensen verder blijk kunnen geven 
van hun opleiding en competenties, waar bij het zoeken naar werk op de arbeidsmarkt om 
wordt gevraagd;

16. is van mening dat leerlingen goed moeten worden opgeleid en dat een opleiding op de 
werkvloer kan dienen als middel om niet alleen competenties en vaardigheden op te doen 
maar ook beroepsbewustzijn te verwerven; is voor sterkere banden tussen onderwijs en werk, 
en stelt voor dat aan digitale vaardigheden, nieuwe technologieën, wetenschap en taal een 
centrale rol moet worden toebedeeld in het onderwijs;

17. verzoekt om nauwlettender toezicht op de activiteiten van stagiaires en hun werkafspraken 
om misbruik, bijvoorbeeld met betrekking tot de stageduur, te voorkomen;

18. benadrukt dat de huidige economische recessie een unieke kans is om de beleidsvormen te 
herzien en de programma’s ter vergemakkelijking van de toegang van jongeren tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen;

19. verzoekt de steun voor en het prestige van de beroepsopleiding te verhogen;

20. onderstreept dat het belangrijk is om de stageperiodes en de mobiliteit te bevorderen van 
jongeren die een artistieke opleiding volgen zoals film, muziek, dans, theater of 
circuskunsten; 

21. brengt in herinnering dat de nieuwe EU 2020-strategie een cruciale rol te spelen heeft bij het 
verbeteren van de arbeidsinzetbaarheid van burgers; is van oordeel dat, omdat jonge mensen 
een belangrijke factor vormen bij het verwezenlijken van de doelstellingen daarvan en een 
van de meest betrokken groepen vormen, zij beter onderwijs en betere opleidingen moeten 
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genieten en moeten worden aangespoord om dat onderwijs en die opleidingen te volgen. 
onderstreept de noodzaak om de prioriteiten van de EU-begroting af te stemmen op de 
politieke prioriteiten zoals verwoord in de EU 2020-strategie.

22. verzoekt de lidstaten een voorkeursbeleid voor jongeren in te voeren in de segmenten van de 
arbeidsmarkt waarin zij ondervertegenwoordigd zijn.

23. is van oordeel dat er meer steun moet zijn voor programma's voor vrijwilligerswerk op 
verschillende domeinen, zoals maatschappelijk, cultureel of sportief.

24. benadrukt het belang om jongeren te betrekken bij het maken van onderwijs- en 
opleidingsbeleid, zodat met hun behoeften beter rekening kan worden gehouden; beveelt 
derhalve aan dat de Commissie vertegenwoordigers van nationale jongerenraden raadpleegt 
en hen vraagt wat prioriteiten zijn voor jongeren.

25. verzoekt de lidstaten alle maatregelen te treffen om de hoge schooluitval onder scholieren 
aan te pakken en hen zo in staat te stellen bijkomende vaardigheden op te doen die de intrede 
op de arbeidsmarkt bevorderen;

26. is van oordeel dat het uitermate belangrijk is om de onderwijs- en opleidingsstelsels af te 
stemmen op de dynamische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de behoefte aan nieuwe 
beroepen; 

27. maakt zich ernstig zorgen over het groeiende aantal werkloze jongeren, vooral in de huidige 
economische crisis; dringt er bij de lidstaten op aan de arbeidsmarkten zo flexibel mogelijk te 
maken om te verzekeren dat jongeren in de eindfase van hun scholing of opleiding eenvoudig 
een baan kunnen vinden dan wel van baan kunnen veranderen.

28. onderstreept het belang om digitale en mediageletterdheid op alle niveaus in het onderwijs te 
integreren en hieraan tijdens stages aandacht te blijven geven om te bereiken dat alle burgers 
digitaal geletterd zijn.

29. spoort de lidstaten aan om jonge mensen de faciliteiten te bieden die nodig zijn om de door 
het bedrijfsleven vereiste vaardigheden op te doen, zodat zij een grotere kans hebben op een 
baan nadat zij hun studie of opleiding hebben afgerond.
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