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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 het onderwijs- en opleidingsbeleid een essentiële rol speelt bij de 
bestrijding van de hoge jeugdwerkloosheid; overwegende dat er meer en beter gerichte 
investeringen nodig zijn in het beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen, het hoger 
onderwijs en in onderzoek, evenals flexibele programma's en een betere samenwerking 
tussen het bedrijfsleven en de onderwijssector, om de snelle veranderingen op de 
arbeidsmarkt bij te kunnen houden;

B. overwegende dat duale onderwijsstelsels afhankelijk zijn van een nauwe samenwerking 
tussen de publieke en de private sector, met een hoge betrokkenheidsgraad van de sociale 
partners; overwegende dat lidstaten met een sterke geïnstitutionaliseerde wisselwerking 
tussen onderwijssysteem en arbeidsmarkt een opmerkelijk lage jeugdwerkloosheid 
kennen;

C. overwegende dat stages een nuttig instrument zijn om de overgang van jongeren van het 
onderwijsstelsel naar de arbeidsmarkt te faciliteren en aan te moedigen; overwegende dat 
een stage een opleidingslogica moet behelzen, dat stages geregeld misbruikt worden door 
werkgevers om goedkope en weinig beschermde arbeidskrachten te rekruteren, en dat 
steeds meer jonge Europeanen vaak meerdere niet of onderbetaalde stages moeten 
doorlopen, alvorens ze aan vaste tewerkstelling kunnen geraken;

D. overwegende dat de financiële crisis is verergerd en dat bezuinigingen en andere 
besparingsmaatregelen, met name in de lidstaten met de meest kwetsbare economieën, de 
onderwijsnormen hebben aangetast en een directe negatieve impact hebben gehad op de 
toegang van jongeren tot onderwijs en een baan en op de waarschijnlijkheid te kunnen 
blijven studeren of werken;  verder overwegende dat er sprake is van een grote 
belastingdruk op het bedrijfsleven in veel lidstaten;

E. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 6,5 miljoen 
tussen de 25 en 30 jaar geen werk hadden en geen onderwijs of opleiding volgden 
(NEET's); overwegende dat de lidstaten sociale bescherming en waardige 
levensomstandigheden moeten garanderen voor werknemers die hun baan verloren en 
voor jongeren die er niet in slagen werk te vinden;

F. overwegende dat de Europese Investeringsbank (EIB) middelen kan verstrekken voor 
investeringen in landen waar het werkloosheidspercentage onder jongeren hoger is dan het 
gemiddelde in de EU; overwegende dat de EIB zich voornamelijk op de regio's kan 
richten bij strategische investeringen in de verbetering en uitbreiding van arbeidskansen 
en in de ontwikkeling van innovatiecapaciteiten;

G. overwegende dat de noodzaak rekening te houden met de behoeften van de arbeidsmarkt 
niet ten koste mag gaan van de verwerving van een zo breed mogelijke basiskennis, 
aangezien daarmee het vermogen tot aanpassing aan de werkloosheidsrisico's en de 
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tegenslagen in het leven het beste gewaarborgd kan worden; overwegende dat de meeste 
studies aantonen hoe belangrijk kwalitatief hoogstaand onderwijs vanaf de eerste 
schooljaren is om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en kinderen uit de meest 
benadeelde sociale kringen zo goed mogelijk te integreren;

H. overwegende dat open leermiddelen de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs 
verbeteren en onderwijs rechtvaardiger maken, en dat ze interactief, creatief, flexibel en 
gepersonaliseerd leren vergemakkelijken door ICT en nieuwe technologieën aan te 
wenden; overwegende dat open leren de duurzame inzetbaarheid verbetert doordat 
levenslang leren hiermee wordt ondersteund;

I. overwegende dat het vroegtijdig schoolverlaten de economische en sociale ontwikkeling 
van de Unie ernstig belemmert en dat geïntegreerde maatregelen nodig zijn om de in de 
Europa 2020-strategie opgenomen doelstelling van het vroegtijdig schoolverlaten tot 
onder de 10% terug te dringen, te halen; overwegende dat vroegtijdige schoolverlaters 
vaker werkloos zijn en het risico lopen om buiten de maatschappij te komen te staan; 
overwegende dat bij de ontwikkeling van terug-naar-schoolprogramma’s die 
schoolverlaters een tweede kans bieden in het bijzonder rekening moet worden gehouden 
met kwetsbare groepen met een hoog risico op sociale uitsluiting, teneinde hun actieve 
deelname aan de maatschappij te stimuleren;

J. overwegende dat leraren en universitaire docenten voor ongekende uitdagingen staan ten 
gevolge van de snel veranderende mondiale economische situatie, waarin de ontwikkeling 
van nieuwe vaardigheden en competenties, innovatieve benaderingen en moderne 
onderwijsmethoden van essentieel belang is voor goed onderwijs en een goede 
inzetbaarheid van jongeren;

K. overwegende dat mobiliteitsprogramma's van de EU op het terrein van onderwijs en jeugd 
alsook het leren van vreemde talen op jonge leeftijd de vooruitzichten op werk verbeteren 
en de arbeidsmobiliteit stimuleren; overwegende dat de mobiliteitsprogramma's voor 
jongeren in de periode 2014-2020 een reële kans moeten bieden op het verwerven van 
kennis en nieuwe vaardigheden en daarmee bijdragen aan verbetering van de 
werkgelegenheid voor jongeren;

L. overwegende dat met het oog op het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 
2014-2020 een uitgebreide analyse noodzakelijk is van de Europese financiële middelen 
die in de programmaperiode 2007-2013 zijn geïnvesteerd in onderwijs, opleiding en het 
aanpakken van de jongerenwerkloosheid; overwegende dat een geïntegreerde aanpak en 
synergie-effecten tussen de verschillende programma's en de financieringsinstrumenten op 
nationaal en Europees niveau zullen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van 
maatregelen ter ondersteuning van de tewerkstelling van jongeren; overwegende dat het 
EU-beleid zijn beslag ook moet vinden op lokaal en nationaal niveau en naar concrete 
maatregelen ter plekke vertaald moet worden;

M. overwegende dat bepaalde sectoren, zoals de sector informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT), de sector onderzoek en ontwikkeling (O&O) en de 
gezondheidszorg, ondanks de hoge jongerenwerkloosheid in het algemeen in toenemende 
mate problemen ondervinden bij het vinden van geschikt personeel;
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1. maakt zich ernstige zorgen over het feit dat de lidstaten snijden in de begrotingen voor 
onderwijs, opleidingen en jongeren, hetgeen ertoe kan leiden dat jongeren worden 
uitgesloten van onderwijs en de arbeidsmarkt, en herinnert eraan dat de middelen van de 
begroting die bestemd zijn voor onderwijs en opleidingen gezien dienen te worden als 
noodzakelijke en onschatbare investeringen voor de toekomst; wijst op de noodzaak dat 
EU-geld effectiever besteed moet worden voor het scheppen van werkgelegenheid voor 
jongeren;

2. verzoekt de lidstaten om zich met steun van de Commissie te richten op jongeren die in 
het geheel geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben (NEET’s) zodat deze 
jongeren kwaliteitsvolle scholing en opleidingen aangeboden krijgen en na de nodige 
vaardigheden en ervaring te hebben opgedaan de arbeidsmarkt kunnen betreden of terug 
kunnen keren naar school om daar op hun moeilijkheden afgestemd onderwijs te volgen;

3. dringt er bij de lidstaten op aan alle nodige maatregelen te nemen om vroegtijdig 
schoolverlaten te voorkomen, het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen en 
een zo hoog mogelijk niveau tweedekansonderwijs te waarborgen, teneinde het aantal 
NEET's die het meest kwetsbaar zijn voor langdurige werkloosheid te verminderen;

4. dringt aan op de noodzaak iedereen onderwijs en opleiding te garanderen; herinnert aan de 
belangrijke rol die de regio’s spelen in het beleid op het gebied van opleiding, 
werkgelegenheid en mobiliteit, en vraagt dat de aan de regio's ter beschikking staande 
middelen worden aangewend om de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken en jongeren te helpen hun vaardigheden te diversifiëren; 

5. dringt aan op beter beroepsonderwijs en betere beroepsopleidingen voor onderwijzend 
personeel, met name op het gebied van moderne didactiek, en op het gebruik van nieuwe 
technologieën; wijst erop dat een leven lang leren al begint met onderwijs voor jonge 
kinderen en onderstreept dat daarbij met name taalvaardigheden op een speelse manier 
bevorderd moeten worden;

6. dringt er bij de lidstaten en de betreffende instellingen op aan in hun 
onderwijsprogramma's meer prioriteit te geven aan wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde, teneinde tegemoet te kunnen komen aan de huidige vraag op de arbeidsmarkt;

7. dringt aan op de invoering van een gemeenschappelijk systeem van resultaat- en 
effectindicatoren om te beoordelen welke vooruitgang er met de verschillende 
programma's, met inbegrip van werkgelegenheidsmaatregelen, is geboekt, waarbij wordt 
gekeken naar hun doelmatigheid en efficiëntie en niet alleen naar de financiële uitvoering 
ervan;

8. roept de lidstaten op de participatie van jongeren aan de vormgeving van sectoraal beleid 
te bevorderen, op het vlak van hun ontwikkeling; is van mening dat jongeren in de 
gelegenheid stellen daadwerkelijk betrokken te zijn bij de ontwikkeling van deze 
processen en niet slechts buitenstaanders en/of begunstigden, de meerwaarde en de 
legitimiteit van op jongeren gericht beleid zal vergroten;

9. verzoekt om meer gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige duale onderwijsstelsels 
die theoretisch en praktisch onderricht combineren; onderstreept het belang van de 
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betrokkenheid van de sociale partners bij de uitbouw van kwalitatief hoogwaardige duale 
onderwijsstelsels; verzoekt de Commissie kwalitatieve richtlijnen voor een modern duaal 
onderwijsstelsel uit te werken, ondersteund door een lijst van breed gedefinieerde, niet-
academische Europese kernberoepen;

10. roept de Commissie op de particuliere sector actief om steun en initiatieven en andere 
vormen van samenwerking te vragen, teneinde de werkloosheid onder jongeren aan te 
pakken, en steunt partnerschappen met bedrijven en publiek-private partnerschappen; is 
verheugd over het voorstel van de Commissie voor een Europese Alliantie voor stages en 
verwacht dat zij, na raadpleging van de relevante stakeholders, een transparant Europees 
kwaliteitskader voor stages zal uitwerken;

11. verzoekt de lidstaten een juridisch bindendkwaliteitskader voor stages en leerlingplaatsen 
vast te stellen, met inbegrip van een billijke vergoeding en erkenning van de opgedane 
kennis als werkervaring, en ervoor te zorgen dat reeds in een vroeg stadium betere 
diensten voor beroepskeuzeadvisering en -begeleiding worden verstrekt, zodat jongeren 
beter in staat zijn weloverwogen beslissingen omtrent hun toekomstige loopbaan te nemen 
en hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken;

12. dringt er bij de lidstaten op aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs 
op alle niveaus te verbeteren, teneinde de curricula beter af te stemmen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door kennis- en vaardighedenallianties uit te breiden;

13. dringt er bij de lidstaten op aan de belemmeringen voor grensoverschrijdende stages en 
leerlingplaatsen weg te nemen om vraag en aanbod op het gebied van 
opleidingsmogelijkheden voor jongeren op het werk beter op elkaar af te stemmen, 
waarbij de mobiliteit en inzetbaarheid wordt verbeterd, met name in grensregio's;

14. onderstreept hoe belangrijk het is het beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen 
kwalitatief te verbeteren, teneinde het onderwijs goed af te stemmen op de vraag van de
arbeidsmarkt; is van mening dat de bevordering van het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleidingen niet ten koste mag gaan van het hoger onderwijs; benadrukt dat de 
interactie en doorstromingsmogelijkheden tussen beroepsonderwijs en hoger onderwijs 
moeten verbeterd worden; benadrukt dat curricula flexibeler moeten zijn om de toegang 
van jongeren tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en zodat ze beter aangepast kunnen 
worden aan toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;

15. benadrukt het belang van de verbetering van de kwaliteitsnormen en toegankelijkheid in 
het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs; onderstreept het belang van het leren van 
vreemde talen op scholen en in het beroepsonderwijs, aangezien dit een voorwaarde is 
voor de verdere ontwikkeling van capaciteiten, mobiliteit en een betere ontplooiing van 
jongeren op de arbeidsmarkt; verzoekt de lidstaten het opnemen van het 
vreemdetalenonderwijs in hun onderwijssystemen te bevorderen;

16. dringt er bij de lidstaten op aan de erkenning van niet-formele vormen van leren te 
ondersteunen, aangezien dit een zeer belangrijke rol speelt bij de voorbereiding van 
jongeren op de arbeidsmarkt vanwege de ontwikkeling van wezenlijke intermenselijke 
vaardigheden, zoals die door werkgevers worden vereist; benadrukt het belang van het 
verspreiden van goede praktijken op het gebied van toegang van meisjes en vrouwen tot 
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opleidingen die van oudsher als meer "mannelijke" opleidingen worden beschouwd, met 
name in de sector van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT);

17. onderstreept hoe belangrijk het is algemene vaardigheden te verwerven, zoals ICT-
vaardigheden, leidinggevende vaardigheden, kritisch denken en taal- en 
ondernemerschapsvaardigheden, waaronder door in het buitenland te studeren, teneinde de 
vooruitzichten van jongeren op de arbeidsmarkt en hun aanpassingsvermogen aan 
toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te verbeteren; roept de lidstaten op in 
onderwijsprogramma's meer aandacht te besteden aan dit soort vaardigheden;

18. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk onder jongeren te ondersteunen door de opleiding 
van ondernemers te verbeteren; benadrukt dat er met name aandacht wordt geschonken 
aan het verminderen van de risicoaversie onder jongeren, aangezien dit een voorwaarde is 
voor succesvol ondernemerschap; verzoekt door jongeren opgerichte en geleide 
ondernemingen belastingvoordelen te verschaffen teneinde de ondernemingscultuur en de 
mogelijkheid om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, te ontwikkelen;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de transparantie en de erkenning van 
kwalificaties binnen de Unie verder te verbeteren, met name door het Europees systeem 
voor overdracht van leerresultaten voor beroepsonderwijs en -opleiding, Europass en het 
Europees kwalificatiekader, en om de aanbeveling van de Raad inzake de erkenning van 
niet-formele en informele vormen van leren volledig uit te voeren; benadrukt het belang 
van een tijdige invoering en rapportering van de invoering van deze initiatieven;

20. is ingenomen met de jeugdgarantieregeling en verzoekt de lidstaten zich in te zetten om de 
regeling efficiënt en tijdig uit te voeren, waaronder middels partnerschappen tussen 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en onderwijsinstellingen te creëren om 
jongeren direct te ondersteunen zodra zij gestopt zijn met leren; benadrukt dat de 
garantieregeling moet worden uitgebreid voor alle jongeren tot 30 jaar;

21. onderstreept de behoefte aan toereikende financiering van de jeugdgarantieregeling met 
middelen van het Europees Sociaal Fonds en andere structuurfondsen van de EU, en 
herinnert eraan dat het scheppen van banen voor jongeren een van de essentiële 
doelstellingen van het door het EFRO en het ESF gesteunde cohesiebeleid vormt; 
benadrukt echter dat deze maatregelen er niet toe moeten leiden dat de structurele 
maatregelen en hervormingen waarmee de onderwijsstelsels en arbeidsmarkten in diverse 
lidstaten klaar moeten worden gemaakt voor de uitdagingen van de toekomst, niet worden 
getroffen;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten duidelijke doelstellingen uit te werken en 
indicatoren te ontwikkelen voor de jeugdgarantieregeling, teneinde op doeltreffende wijze 
de effecten van deze maatregel te kunnen meten en beoordelen.

23. benadrukt de waarde van mobiliteitsprogramma's voor studenten en verzoekt de lidstaten 
steun te geven aan de geplande verruiming van de financiële middelen voor deze 
programma's in het nieuwe MFK voor de periode 2014-2020; onderstreept de rol van de 
EU-garantiefaciliteit voor voltijdse masterstudenten in de EU en derde landen om de 
mobiliteit van jongeren te vergemakkelijken en een multidimensionaal 
rangschikkingssysteem voor universiteiten mogelijk te maken;
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24. verzoekt de Commissie in haar programma's specifieke maatregelen op te nemen ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, rekening houdend met een algemene en 
geïntegreerde visie in overeenstemming met het vlaggenschipinitiatief "Jeugd in 
beweging" in het kader van de Europa 2020-strategie;

25. roept de lidstaten ertoe op een betere toegang tot vacatures en stageplaatsen voor jongeren 
te waarborgen en een basiscursus werk zoeken in de universitaire onderwijsprogramma's 
op te nemen;  

26. herinnert eraan dat de onderwijsstelsels binnen de Europese Unie het beginsel van 
billijkheid en gelijkheid van kansen dienen te bevorderen; benadrukt voorts het belang van 
het bevorderen van alle competenties die nodig zijn om de toegang tot een leven lang 
leren te vergemakkelijken, een absolute vereiste voor de kennismaatschappij.
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