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Amendement 1
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat investeren in onderwijs en 
opleiding en het voorspellen van de 
behoeften aan vaardigheden van cruciaal 
belang zijn, als men wil voldoen aan de 
verbintenis in de EU 2020-strategie om 
het onderwijsniveau te verbeteren, dat wil 
zeggen het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters te verlagen tot 10% of 
minder en het percentage geslaagden in 
het tertiair of gelijkwaardig onderwijs te 
verhogen tot minstens 40%;

1. merkt op dat investeren in onderwijs en 
opleiding en het voorspellen van de 
behoeften aan vaardigheden van cruciaal 
belang zijn, willen de lidstaten de groei 
verhogen en concurrerend blijven op de 
internationale markten;

Or. en

Amendement 2
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat investeren in onderwijs en 
opleiding en het voorspellen van de 
behoeften aan vaardigheden van cruciaal 
belang zijn, als men wil voldoen aan de 
verbintenis in de EU 2020-strategie om het 
onderwijsniveau te verbeteren, dat wil 
zeggen het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters te verlagen tot 10% of 
minder en het percentage geslaagden in het 
tertiair of gelijkwaardig onderwijs te 
verhogen tot minstens 40%;

1. merkt op dat investeren in onderwijs en 
opleiding en het verhogen van het 
opleidingsniveau van de Europese 
bevolking van cruciaal belang zijn, als men 
wil voldoen aan de verbintenis in de EU 
2020-strategie om het onderwijsniveau te 
verbeteren, dat wil zeggen het percentage 
vroegtijdige schoolverlaters te verlagen tot 
10% of minder en het percentage 
geslaagden in het tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs te verhogen tot minstens 40%;

Or. fr

Amendement 3
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat investeren in onderwijs en 
opleiding en het voorspellen van de 
behoeften aan vaardigheden van cruciaal 
belang zijn, als men wil voldoen aan de 
verbintenis in de EU 2020-strategie om het 
onderwijsniveau te verbeteren, dat wil 
zeggen het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters te verlagen tot 10% of 
minder en het percentage geslaagden in het 
tertiair of gelijkwaardig onderwijs te 
verhogen tot minstens 40%;

1. merkt op dat het waarborgen van 
omvangrijke – met name publieke -
investeringen in onderwijs en opleiding en 
het voorspellen van de behoeften aan 
vaardigheden van cruciaal belang zijn, als 
men wil voldoen aan de verbintenis in de 
EU 2020-strategie om het onderwijsniveau 
te verbeteren, dat wil zeggen het 
percentage vroegtijdige schoolverlaters te 
verlagen tot 10% of minder en het 
percentage geslaagden in het tertiair of 
gelijkwaardig onderwijs te verhogen tot 
minstens 40%;

Or. fr

Amendement 4
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt het dat het 
jeugdwerkloosheidspercentage in de EU 
buitensporig hoog is; stelt vast dat 
jeugdwerkloosheid zeer ernstige gevolgen 
heeft voor sociale samenhang, 
rechtvaardigheid en groei; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan samen 
te werken om zo voorrang te verlenen aan 
de tenuitvoerlegging van actief 
arbeidsmarktbeleid waarmee deze crisis 
wordt aangepakt;

Or. en

Amendement 5
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het waarborgen 
van gelijke toegang voor iedereen tot 
openbaar onderwijs van goede kwaliteit 
en tot een leven lang leren van essentieel 
belang is voor de intellectuele en 
maatschappelijke ontplooiing van de 
mens en voor het verwerven van 
vaardigheden die nodig zijn om een plaats 
op de arbeidsmarkt te verkrijgen;

Or. fr

Amendement 6
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het om deze 
doelstellingen te bereiken nodig is 
geïntegreerde trajecten tussen onderwijs, 
opleiding en werk tot stand te brengen, 
gericht op het verwerven van beroeps- en 
opleidingskwalificaties, en wijst op de 
noodzaak van initiatieven op het gebied 
van volwassenenonderwijs en het 
opfrissen van basisvaardigheden; roept de 
lidstaten op landelijke 
beroepsadviesdiensten te ontwikkelen die 
relevante informatie over opleidings- en 
onderwijsmogelijkheden kunnen bieden, 
alsmede individuele evaluaties van 
vaardigheden, ten einde de groep burgers 
die het meest kwetsbaar zijn omdat zij het 
minst opgeleid zijn, bij de arbeidsmarkt te 
betrekken;

Or. it

Amendement 7
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat de beroepsopleiding een 
belangrijke bijdrage kan leveren door een 
aanzienlijk aantal jongeren in staat te 
stellen hun potentieel te verwezenlijken en 
tegelijkertijd de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te bereiken; 

Or. ro

Amendement 8
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om in hun 
programma's voor onderwijs, 
beroepsopleiding en een leven lang leren 
horizontale vaardigheden op te nemen die 
betrekking hebben op ICT, artistieke 
vaardigheden, mobiliteit, democratische 
participatie en multiculturele aspecten; 
onderstreept in dit verband dat de 
vaardigheden en bekwaamheden die 
buiten het formele en officiële onderwijs 
om worden verworven de nodige 
erkenning en waardering moeten krijgen;

Or. fr

Amendement 9
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
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de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's actieve participatie 
van de sociale partners en van 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is; 

Or. en

Amendement 10
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie van het beleid van de 
lidstaten zullen vergen; moedigt derhalve 
de lidstaten en in het bijzonder hun 
betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via door individuele 
lidstaten ontwikkelde specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is; 

Or. pl

Amendement 11
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve lidstaten, en in het bijzonder hun 
betrokken ministeries, aan om hun 
deelname aan het proces van vroegtijdige 
vaststelling van behoeften aan 
vaardigheden te verbeteren, met ten minste 
een tijdpad van 10 jaar voor ogen; is ervan 
overtuigd dat als onderwijs- en 
trainingprogramma's ontworpen worden, 
effectieve communicatie tussen werkgevers 
en onderwijsinstellingen die specifieke 
mechanismen gebruiken noodzakelijk is. 

Or. en

Amendement 12
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers,
onderwijsinstellingen en 
opleidingsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

Or. fr

Amendement 13
Ramona Nicole Mănescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie en samenwerking tussen 
werkgevers en onderwijsinstellingen, via 
specifieke mechanismen voor het 
identificeren van de behoeften van de 
arbeidsmarkt, van essentieel belang zijn; 

Or. en

Amendement 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; vestigt tegelijkertijd de 
aandacht op de noodzaak te waarborgen 
dat het publiek toegang heeft tot 
kwaliteitsinformatie over banen, 
vaardigheden en opleidingsmogelijkheden 
in de hele EU; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
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mechanismen, van essentieel belang is;

Or. pl

Amendement 15
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;

2. is van mening dat de maatregelen die 
worden voorgesteld in de mededeling van 
de Commissie een krachtige 
beleidscoördinatie zullen vergen; spoort 
derhalve de lidstaten en in het bijzonder 
hun betrokken ministeries aan om nauwer 
betrokken te raken bij het proces van 
vroegtijdige vaststelling van de vraag naar 
vaardigheden; is ervan overtuigd dat 
tijdens de ontwerpfase van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's doeltreffende 
communicatie tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, via specifieke 
mechanismen, van essentieel belang is;
stelt vast dat instrumenten zoals enquêtes 
naar de beroepsprofielen en banen die in 
verschillende sectoren gevraagd worden –
uitgevoerd op basis van sociaal 
partnerschap – dan ook adequate steun 
moeten krijgen;

Or. it

Amendement 16
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat de beroepsbevolking in 
de EU beter geschoold moet worden om in 
staat te zijn bij te dragen tot en zich aan te 
passen aan technologische veranderingen 
en nieuwe benaderingen van de 
arbeidsorganisatie; roept de lidstaten op 
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meer te investeren in onderwijs- en 
opleidingssystemen, ten einde te 
anticiperen op vaardigheidseisen, vraag 
en aanbod op elkaar af te stemmen en
beroepsadviesdiensten te bieden;

Or. lt

Amendement 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat het creëren van een online 
hulpmiddel zoals "EU Skills Panorama"
toekomstige werknemers kan helpen om 
zich de juiste combinatie van vaardigheden 
eigen te maken, zoals informatie- en 
communicatietechnologieën en talen, 
hetgeen hun vooruitzichten op werk en 
aanpassingsvermogen vergroot; is ervan 
overtuigd dat deze voorspelling een 
tijdspanne van tien jaar dient te omvatten;

3. erkent dat het creëren van online 
beroepsmobiliteitsinstrumenten die 
duidelijke informatie verschaffen over 
mogelijke banen toekomstige werknemers 
kan helpen om zich de juiste combinatie 
van vaardigheden eigen te maken, zoals 
informatie- en communicatietechnologieën 
en talen, hetgeen hun vooruitzichten op 
werk en aanpassingsvermogen vergroot; is 
ervan overtuigd dat deze voorspelling een 
tijdspanne van tien jaar dient te omvatten;

Or. pl

Amendement 18
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat het creëren van een online 
hulpmiddel zoals "EU Skills Panorama" 
toekomstige werknemers kan helpen om 
zich de juiste combinatie van vaardigheden 
eigen te maken, zoals informatie- en 
communicatietechnologieën en talen, 
hetgeen hun vooruitzichten op werk en 
aanpassingsvermogen vergroot; is ervan 
overtuigd dat deze voorspelling een 
tijdspanne van tien jaar dient te omvatten;

3. erkent dat het creëren van een online 
hulpmiddel zoals "EU Skills Panorama" in 
samenwerking met het CEDEFOP
toekomstige werknemers zal helpen om 
zich de juiste combinatie van vaardigheden 
eigen te maken, zoals informatie- en 
communicatietechnologieën en talen, 
hetgeen hun vooruitzichten op werk en 
aanpassingsvermogen vergroot; is ervan 
overtuigd dat deze voorspelling een 
tijdspanne van tien jaar dient te omvatten;
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Or. en

Amendement 19
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat het creëren van een online 
hulpmiddel zoals “EU Skills Panorama” 
toekomstige werknemers kan helpen om 
zich de juiste combinatie van vaardigheden 
eigen te maken, zoals informatie- en 
communicatietechnologieën en talen, 
hetgeen hun vooruitzichten op werk en 
aanpassingsvermogen vergroot; is ervan 
overtuigd dat deze voorspelling een 
tijdspanne van tien jaar dient te omvatten;

3. acht het een goede zaak dat er een 
Europees waarnemingscentrum voor 
vacatures is gecreëerd en erkent dat het 
creëren van een online hulpmiddel zoals 
"EU Skills Panorama" toekomstige 
werknemers kan helpen om zich te 
oriënteren en zich de juiste combinatie van 
vaardigheden eigen te maken, zoals 
informatie- en communicatietechnologieën 
en talen, hetgeen hun vooruitzichten op 
werk en aanpassingsvermogen vergroot; is 
ervan overtuigd dat deze voorspelling een 
tijdspanne van tien jaar dient te omvatten;

Or. fr

Amendement 20
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat nauwere banden 
tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen 
helpen vaststellen welke vaardigheden er 
precies op een bepaald moment nodig zijn 
en aldus de toetreding van jongeren tot de 
arbeidsmarkt kan vergemakkelijken; 

Or. ro

Amendement 21
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

4. herinnert eraan dat universiteiten en 
opleidingsinstellingen een centrale rol 
spelen in de regionale economieën van de 
lidstaten en dat universiteiten unieke 
plekken zijn waar innovatie, onderwijs, 
opleiding en onderzoek samenkomen en tot 
het creëren van werkgelegenheid kunnen 
leiden; merkt op dat samenwerking tussen 
universiteiten, opleidingsinstellingen, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is voor de 
economische en sociale ontwikkeling van 
Europa;

Or. fr

Amendement 22
Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

4. herinnert eraan dat 
hogeronderwijsinstellingen een centrale 
rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
hogeronderwijsinstellingen unieke 
plekken zijn waar innovatie, onderwijs en 
onderzoek samenkomen en tot het creëren 
van werkgelegenheid kunnen leiden; merkt 
op dat samenwerking tussen 
hogeronderwijsinstellingen, regio's, 
overheden en bedrijven van fundamenteel 
belang is;

Or. en

Amendement 23
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven, zowel in 
als buiten de lidstaten van de EU en met 
de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, van fundamenteel 
belang is;

Or. pl

Amendement 24
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

4. herinnert eraan dat universiteiten en 
andere hogeronderwijsinstellingen een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat zij
unieke plekken zijn waar innovatie, 
onderwijs en onderzoek samenkomen en 
tot het creëren van werkgelegenheid 
kunnen leiden; merkt op dat samenwerking 
tussen universitaire faculteiten, 
universiteiten, regio's, overheden en 
bedrijven fundamenteel is;

Or. en

Amendement 25
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 4. herinnert eraan dat universiteiten een 
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centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

centrale rol spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid leiden; merkt op dat 
samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

Or. en

Amendement 26
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden, de sociale partners, 
verenigingen en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

Or. fr

Amendement 27
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
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dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

dat intensieve samenwerking tussen 
universiteiten, regio's, overheden en 
bedrijven fundamenteel is en nog verder 
moet worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 28
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is; erkent de rol die 
de dialoog tussen universiteiten en het 
bedrijfsleven in deze context speelt;

Or. en

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is; stelt tevens vast 
dat de internationalisering van het 
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onderwijs van maatschappelijk, cultureel 
en economisch belang is, en dringt er dan 
ook bij de Commissie op aan de 
internationale mobiliteit onder 
onderzoekers, studenten, wetenschappers 
en docenten te vergemakkelijken, zowel 
binnen als buiten de EU;

Or. lt

Amendement 30
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is;

4. herinnert eraan dat universiteiten een 
centrale rol kunnen spelen in de regionale 
economieën van de lidstaten en dat 
universiteiten unieke plekken zijn waar 
innovatie, onderwijs en onderzoek 
samenkomen en tot het creëren van 
werkgelegenheid kunnen leiden; merkt op 
dat samenwerking tussen universiteiten, 
regio's, overheden en bedrijven van 
fundamenteel belang is; stelt tevens vast 
dat de internationalisering van het 
onderwijs van maatschappelijk, cultureel 
en economisch belang is, en dringt er dan 
ook bij de Commissie op aan de 
internationale mobiliteit onder 
onderzoekers, studenten, wetenschappers 
en docenten te vergemakkelijken, zowel 
binnen als buiten de EU;

Or. lt

Amendement 31
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is bezorgd dat hoogopgeleide 
burgers banen beneden hun 
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vaardigheidsniveau of ongeschoold werk 
aannemen, hetgeen tot een "brain waste" 
in de EU zou kunnen leiden; 

Or. el

Amendement 32
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om de 
ambachtelijke traditie en de daarbij 
behorende vaardigheden te behouden en 
om strategieën te ontwikkelen voor 
ambachtelijke bedrijven, opdat de 
culturele identiteit van de ambachtelijke 
sector behouden blijft;

Schrappen

Or. pl

Amendement 33
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om de 
ambachtelijke traditie en de daarbij 
behorende vaardigheden te behouden en 
om strategieën te ontwikkelen voor 
ambachtelijke bedrijven, opdat de culturele 
identiteit van de ambachtelijke sector 
behouden blijft;

5. benadrukt de noodzaak om de 
ambachtelijke traditie en de daarbij 
behorende vaardigheden te behouden en 
om strategieën te ontwikkelen voor 
ambachtelijke bedrijven, opdat de culturele 
identiteit van de ambachtelijke sector 
behouden blijft; wijst er in dit verband nog 
eens op hoe belangrijk het is dat de 
alternerende beroepsopleiding en de 
mobiliteit van jonge ambachtslieden 
worden ondersteund en verzoekt de 
lidstaten positieve randvoorwaarden te 
creëren voor stages en werkgelegenheid 
voor jonge ambachtslieden;

Or. fr
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Amendement 34
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om de 
ambachtelijke traditie en de daarbij 
behorende vaardigheden te behouden en 
om strategieën te ontwikkelen voor 
ambachtelijke bedrijven, opdat de culturele 
identiteit van de ambachtelijke sector 
behouden blijft;

5. benadrukt de noodzaak om de 
ambachtelijke traditie en de daarbij
behorende vaardigheden te behouden en 
om strategieën te ontwikkelen voor 
ambachtelijke bedrijven, opdat de culturele 
identiteit van de ambachtelijke sector 
behouden blijft; stelt vast dat de 
bevordering van stages als middel om 
jongeren in deze sector te integreren, met 
doeltreffende banden tussen werk en 
onderwijs of opleiding om misbruik te 
voorkomen, een actieve beleidsmaatregel 
kan zijn die het verdient te worden 
gestimuleerd; 

Or. it

Amendement 35
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de noodzaak om de 
ambachtelijke traditie en de daarbij 
behorende vaardigheden te behouden en 
om strategieën te ontwikkelen voor 
ambachtelijke bedrijven, opdat de culturele 
identiteit van de ambachtelijke sector 
behouden blijft;

5. benadrukt de noodzaak om de 
ambachtelijke traditie en de daarbij 
behorende vaardigheden te behouden en 
om strategieën te ontwikkelen voor 
ambachtelijke bedrijven, opdat de culturele 
identiteit van de ambachtelijke sector 
behouden blijft; onderstreept het belang 
van de geesteswetenschappen als terrein 
voor onderzoek naar het verleden en 
behoud van de culturele identiteit;

Or. en

Amendement 36
László Tőkés
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat er maatregelen 
moeten worden getroffen om een systeem 
van informele opleiding op de werkplek in 
te voeren, bijvoorbeeld een 
leerlingsysteem, ook in de traditionele 
ambachten en beroepen, ten einde nieuwe 
vaardigheden en banen toegankelijker te 
maken en diversificatie van de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

Or. en

Amendement 37
László Tőkés

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de noodzaak om het 
profiel en de attractiviteit van beroepen en 
banen waarvoor een tekort aan 
arbeidskrachten heerst, te verbeteren;

Or. en

Amendement 38
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;

6. verzoekt de Commissie om het 
programma Leonardo da Vinci, een 
programma dat mensen in staat stelt om 
nieuwe vaardigheden, kennis en diploma's 
te verwerven en dat beroepsonderwijs 
aantrekkelijker maakt, meer zichtbaarheid 
en financiële steun te geven;

Or. en
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Amendement 39
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;
merkt op dat dit subprogramma van 
Erasmus een uitvoeringspercentage van 
bijna 100% scoort; herinnert eraan dat 
duidelijk is aangetoond dat Erasmus het 
studeren in het buitenland aanzienlijk 
vergemakkelijkt en studenten uitrust met 
een breder scala aan vaardigheden, 
hetgeen de arbeidskansen voor deze 
studenten nadien aanzienlijk vergroot en 
aldus wezenlijk bijdraagt aan het 
Europese concurrentievermogen;

Or. lt

Amendement 40
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;
merkt op dat dit subprogramma van 
Erasmus een uitvoeringspercentage van 
bijna 100% scoort; herinnert eraan dat 
duidelijk is aangetoond dat Erasmus het 
studeren in het buitenland aanzienlijk 
vergemakkelijkt en studenten uitrust met 
een breder scala aan vaardigheden, 
hetgeen de arbeidskansen voor deze 
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studenten nadien aanzienlijk vergroot en 
aldus wezenlijk bijdraagt aan het 
Europese concurrentievermogen;

Or. lt

Amendement 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;
wijst er verder op dat opleiding op de 
werkplek bijzonder belangrijk is, en dringt 
aan op steun voor nationale regelingen 
die dit soort 
beroepsontwikkelingsmogelijkheden 
bevorderen;

Or. pl

Amendement 42
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;

6. verzoekt de Commissie om de 
naamsbekendheid van Leonardo da Vinci 
te vergroten, een programma dat mensen in 
staat stelt om nieuwe vaardigheden, kennis 
en diploma's te verwerven en dat 
beroepsonderwijs aantrekkelijker maakt;
wijst er in dit verband nog eens op hoe 
belangrijk het is dat de begroting voor dit 
programma wordt opgetrokken;

Or. fr
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Amendement 43
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het vermogen om in 
vreemde talen te communiceren voor alle 
EU-burgers belangrijk wordt geacht en 
door werkgevers bij het beoordelen van 
sollicitanten als een nuttige vaardigheid 
wordt gezien; stimuleert derhalve deze 
opleidingseis en ondersteunt de 
ontwikkeling van talenonderwijs;

7. merkt op dat het vermogen om in 
vreemde talen te communiceren voor alle 
EU-burgers belangrijk wordt geacht en 
door werkgevers bij het beoordelen van 
sollicitanten als een nuttige vaardigheid 
wordt gezien; verzoekt de lidstaten 
dringend de nodige maatregelen te treffen 
om talenonderwijs in alle onderwijs- en 
opleidingsinstellingen in te voeren;

Or. fr

Amendement 44
Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het vermogen om in 
vreemde talen te communiceren voor alle 
EU-burgers belangrijk wordt geacht en 
door werkgevers bij het beoordelen van 
sollicitanten als een nuttige vaardigheid 
wordt gezien; stimuleert derhalve deze 
opleidingseis en ondersteunt de 
ontwikkeling van talenonderwijs;

7. merkt op dat het vermogen om in 
vreemde talen te communiceren voor alle 
EU-burgers belangrijk wordt geacht en als 
een nuttige vaardigheid op de 
arbeidsmarkt wordt gezien; stimuleert 
derhalve deze opleidingseis en ondersteunt 
het leren van talen en de ontwikkeling van 
talenonderwijs;

Or. en

Amendement 45
László Tőkés

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het vermogen om in 
vreemde talen te communiceren voor alle 
EU-burgers belangrijk wordt geacht en 

7. merkt op dat het vermogen om in 
vreemde talen te communiceren voor alle 
EU-burgers belangrijk wordt geacht en 
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door werkgevers bij het beoordelen van 
sollicitanten als een nuttige vaardigheid 
wordt gezien; stimuleert derhalve deze 
opleidingseis en ondersteunt de 
ontwikkeling van talenonderwijs;

door werkgevers bij het beoordelen van 
sollicitanten als een nuttige vaardigheid 
wordt gezien; stimuleert derhalve deze 
opleidingseis en ondersteunt de 
ontwikkeling van talenonderwijs, met 
inbegrip van het aanleren van 
communicatieve vaardigheden in minder 
internationaal verbreide en gebezigde 
talen;

Or. en

Amendement 46
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het vermogen om in 
vreemde talen te communiceren voor alle 
EU-burgers belangrijk wordt geacht en 
door werkgevers bij het beoordelen van 
sollicitanten als een nuttige vaardigheid 
wordt gezien; stimuleert derhalve deze 
opleidingseis en ondersteunt de 
ontwikkeling van talenonderwijs;

7. merkt op dat het vermogen om in 
vreemde talen te communiceren voor alle 
EU-burgers belangrijk wordt geacht en 
door werkgevers bij het beoordelen van 
sollicitanten als een nuttige vaardigheid 
wordt gezien; stimuleert derhalve deze 
opleidingseis en ondersteunt de 
ontwikkeling van talenonderwijs, met 
name in de context van een leven lang 
leren;

Or. it

Amendement 47
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat er onvoldoende 
aandacht wordt geschonken aan het 
potentieel van migranten uit niet-EU-
landen om aan de vraag van de 
arbeidsmarkt te voldoen; dringt aan op 
een evaluatie van de impact van 
migranten op de arbeidsmarkt in de EU 
en op de werkgelegenheid voor EU-
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burgers;

Or. lt

Amendement 48
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat niet-academisch, 
technisch hoger onderwijs een essentiële 
sector is als het gaat om het verbinden
van het verwerven van vaardigheden met 
de behoeften van bedrijven en 
economische groei en 
productiviteitsdoelstellingen;

Or. it

Amendement 49
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O 
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; dringt derhalve nauwere 
samenwerking tussen instellingen voor 
hoger onderwijs en KMO's.

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
en opleidingsinstellingen mensen kunnen 
voorbereiden op de arbeidsmarkt; dringt 
derhalve nauwere samenwerking tussen 
instellingen voor hoger onderwijs, 
opleidingsinstellingen en KMO's;
herinnert in dit verband aan de rol van de 
culturele en creatieve sector als omgeving 
waar scholing en opleiding de 
ontwikkeling van innoverende en 
horizontale vaardigheden stimuleren.

Or. fr

Amendement 50
Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O 
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; dringt derhalve aan op 
nauwere samenwerking tussen instellingen 
voor hoger onderwijs en KMO's.

8. erkent dat instellingen voor hoger 
onderwijs mensen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O-
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages, 
leercontracten en werk helpen; dringt 
derhalve nauwere samenwerking tussen 
instellingen voor hoger onderwijs en 
KMO's.

Or. en

Amendement 51
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O 
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; dringt derhalve nauwere 
samenwerking tussen instellingen voor 
hoger onderwijs en KMO's.

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O-
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages van 
goede kwaliteit helpen, die bijdragen tot 
optimale onderwijservaring, alsmede aan 
een goede baan na afronding van hun 
studiecyclus; dringt derhalve nauwere 
samenwerking tussen instellingen voor 
hoger onderwijs en KMO's.

Or. fr

Amendement 52
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
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mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O 
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; dringt derhalve aan op 
nauwere samenwerking tussen instellingen 
voor hoger onderwijs en KMO's.

mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O 
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; stelt derhalve voor dat er 
nauwere samenwerking zou moeten zijn 
tussen instellingen voor hoger onderwijs en 
KMO's.

Or. pl

Amendement 53
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O 
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; dringt derhalve aan op 
nauwere samenwerking tussen instellingen 
voor hoger onderwijs en KMO's.

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
burgers kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O-
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; dringt derhalve aan op 
intensivering van de samenwerking tussen 
instellingen voor hoger onderwijs en 
KMO's.

Or. en

Amendement 54
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O 
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 

8. erkent dat stelsels voor hoger onderwijs 
mensen kunnen voorbereiden op de 
arbeidsmarkt: KMO's zonder O&O-
faciliteiten kunnen bijvoorbeeld profiteren 
van onderzoekshulpbronnen en 
deskundigheid van universiteiten, en 
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KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; dringt derhalve aan op 
nauwere samenwerking tussen instellingen 
voor hoger onderwijs en KMO's.

KMO's kunnen studenten aan stages en 
werk helpen; dringt derhalve aan op 
nauwere samenwerking tussen instellingen 
voor hoger onderwijs en KMO's, en 
daarnaast aandacht voor 
ondernemerschap en mogelijkheden voor 
studenten om ondernemersvaardigheden 
op te doen.

Or. en

Amendement 55
László Tőkés

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt aan op uitwisseling van 
ervaringen en op de presentatie en 
bevordering van beste praktijken op het 
gebied van verhoogde inzetbaarheid en 
scholing ten behoeve van de huidige 
vraag van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 56
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. roept de lidstaten op via niet-
formeel onderwijs verworven 
vaardigheden te stimuleren en te 
erkennen;

Or. el

Amendement 57
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert aan het belang van een 
leven lang leren als doorlopende opbouw 
van vaardigheden en kennis gedurende 
het gehele leven van een persoon, en aan 
het feit dat dit tevens ten goede komt aan 
maatschappelijke integratie, persoonlijke 
ontwikkeling en actief burgerschap;

Or. en

Amendement 58
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. dringt aan op meer steun en 
erkenning voor zowel officiële als 
informele scholing als integrerend 
bestanddeel van het proces van een leven 
lang leren;

Or. en

Amendement 59
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. onderstreept de betekenis van 
"groene banen", gericht op behoud en 
herstel van de kwaliteit van het milieu, als 
nieuwe werkgelegenheid op de huidige 
globale arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 60
Katarína Neveďalová
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. roept de lidstaten op 
voortdurend nauw samen te werken om 
administratieve en juridische 
hindernissen voor de mobiliteit van 
studenten en werknemers en de erkenning 
van diploma's en kwalificaties uit de weg 
te ruimen;

Or. en

Amendement 61
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. dringt aan op meer inspanningen 
om tot volledige integratie van benadeelde 
groeperingen in het arbeidsproces te 
komen, zoals het zoeken naar geschikte 
banen voor gehandicapten met hun vaak 
unieke en uitzonderlijke vaardigheden;

Or. en

Amendement 62
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 septies. herinnert aan de voortdurende 
discriminatie op grond van geslacht in 
bepaalde beroepen en posities en dringt 
erop aan dat de verschillen tussen 
mannen en vrouwen in dit opzicht en het 
vooroordeel dat bepaalde banen alleen 
voor vrouwen of voor mannen weggelegd 
zouden zijn, worden uitgebannen.

Or. en
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