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Amendement 1
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat hoogwaardig onderwijs en 
opleiding een belangrijke rol spelen in 
verband met de duurzame economische 
groei van Europa en betreurt ten zeerste dat 
hierop niet met nadruk wordt gewezen in 
het kader van de 10 prioritaire acties die de 
Commissie voorstelt in haar jaarlijks 
overzicht van de groei;

1. erkent dat hoogwaardig onderwijs en 
opleiding een belangrijke rol spelen in 
verband met het concurrentievermogen en
de duurzame economische groei van 
Europa en betreurt ten zeerste dat hierop 
niet met nadruk wordt gewezen in het 
kader van de 10 prioritaire acties die de 
Commissie voorstelt in haar jaarlijks 
overzicht van de groei;

Or. en

Amendement 2
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europa goed opgeleide 
burgers behoeft om de economische groei
op te voeren en herinnert eraan dat het van 
wezenlijke betekenis is basisonderwijs 
voor iedereen toegankelijk te maken;

2. wijst erop dat Europa goed opgeleide
burgers behoeft om de toegang tot de 
arbeidsmarkt te verbeteren, wat een 
essentiële voorwaarde is voor het 
opvoeren van de economische groei, en 
herinnert eraan dat algemene toegang tot 
onderwijs een fundamenteel recht is en 
dat het van wezenlijke betekenis is een zo 
algemeen mogelijke toegang tot alle 
onderwijsniveaus, onder meer de 
universiteit, te bevorderen;

Or. fr
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Amendement 3
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europa goed opgeleide 
burgers behoeft om de economische groei 
op te voeren en herinnert eraan dat het van 
wezenlijke betekenis is basisonderwijs 
voor iedereen toegankelijk te maken;

2. spoort de Commissie ertoe aan gelijke 
toegang tot kwaliteitsonderwijs en -
opleiding op alle niveaus alsook gelijke 
kansen voor levenslang leren te 
verbeteren; wijst erop dat Europa goed
opgeleide burgers behoeft om de 
economische groei op te voeren en 
herinnert eraan dat het van wezenlijke 
betekenis is basisonderwijs voor iedereen 
toegankelijk te maken;

Or. en

Amendement 4
Marco Scurria

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europa goed opgeleide 
burgers behoeft om de economische groei 
op te voeren en herinnert eraan dat het van 
wezenlijke betekenis is basisonderwijs 
voor iedereen toegankelijk te maken;

2. wijst erop dat Europa goed opgeleide 
burgers behoeft om de economische groei 
op te voeren en herinnert eraan dat het van 
wezenlijke betekenis is basisonderwijs 
voor iedereen toegankelijk te maken en het 
combineren van leren en werken en van 
de universiteit en het bedrijfsleven te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 5
Seán Kelly
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt het hoge 
werkloosheidspercentage en de negatieve 
macro-economische en sociaal-
economische gevolgen ervan op korte, 
middellange en lange termijn; verwelkomt 
de oproep van de Commissie om de 
structurele uitdagingen die de hoge 
jeugdwerkloosheid nog op de spits drijven 
aan te gaan, o.m. het aanpakken van 
vroegtijdig schoolverlaten, het verbeteren 
van de toegang tot onderwijs en opleiding, 
het liberaliseren van de starre 
arbeidsmarkten en het erkennen van de 
beroepskwalificaties;

Or. en

Amendement 6
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de betekenis van voortdurende 
en omvangrijke investeringen in 
onderwijs aan en opleiding van leraren en 
levenslang leren, terwijl de
gecoördineerde, EU-dekkende initiatieven 
om andere gemeenschappelijke
onderwijsdoelen te verwezenlijken worden 
voortgezet;

4. acht het van groot belang dat de 
onderwijs- en opleidingsstelsels over 
voldoende financiële middelen beschikken 
om hun technologisch instrumentarium te 
verbeteren en docenten en operateurs bij 
te scholen en hun kwalificaties te 
verbeteren, onder meer via 
inservicetraining, uitgaande van de 
premisse dat investeren in onderwijs en 
opleiding een economische beleidsdaad is 
gezien de hoge kosten van de 
marginalisering van de jongere generaties 
op sociaal en arbeidsvlak, vooral in 
landen met een sterke bevolkingskrimp; 
wijst voorts op de noodzaak om
gecoördineerde, EU-dekkende initiatieven 
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om andere gemeenschappelijke doelen op 
het vlak van levenslang leren te 
verwezenlijken;

Or. it

Amendement 7
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de betekenis van voortdurende 
en omvangrijke investeringen in onderwijs 
aan en opleiding van leraren en levenslang 
leren, terwijl de gecoördineerde, EU-
dekkende initiatieven om andere 
gemeenschappelijke onderwijsdoelen te 
verwezenlijken worden voortgezet;

4. wijst op de betekenis van voortdurende 
en omvangrijke investeringen - meer in het 
bijzonder overheidsinvesteringen - in
onderwijs aan en opleiding van leraren en 
levenslang leren, terwijl de 
gecoördineerde, EU-dekkende initiatieven 
om andere gemeenschappelijke 
onderwijsdoelen te verwezenlijken worden 
voortgezet;

Or. fr

Amendement 8
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de betekenis van voortdurende 
en omvangrijke investeringen in onderwijs 
aan en opleiding van leraren en levenslang 
leren, terwijl de gecoördineerde, EU-
dekkende initiatieven om andere 
gemeenschappelijke onderwijsdoelen te 
verwezenlijken worden voortgezet;

4. wijst op de betekenis van voortdurende 
en omvangrijke investeringen in onderwijs 
aan en opleiding van leraren en levenslang 
leren, terwijl de gecoördineerde, EU-
dekkende initiatieven om andere 
gemeenschappelijke onderwijsdoelen te 
verwezenlijken worden voortgezet;
betreurt het dat in tal van nationale 
begrotingen fors is besnoeid op de 
overheidsuitgaven en -investeringen op 
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onderwijsgebied;

Or. en

Amendement 9
Marco Scurria

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de betekenis van voortdurende 
en omvangrijke investeringen in onderwijs 
aan en opleiding van leraren en levenslang 
leren, terwijl de gecoördineerde, EU-
dekkende initiatieven om andere 
gemeenschappelijke onderwijsdoelen te 
verwezenlijken worden voortgezet;

4. wijst op de betekenis van voortdurende 
en omvangrijke investeringen in onderwijs 
aan en opleiding van leraren en levenslang 
leren, terwijl de gecoördineerde, EU-
dekkende initiatieven om andere 
gemeenschappelijke onderwijsdoelen te 
verwezenlijken worden voortgezet;
onderstreept de betekenis van het 
Leonardo da Vinci-programma voor de 
ontwikkeling van nieuwe competenties en 
vaardigheden;

Or. it

Amendement 10
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst nogmaals op de noodzaak om 
de overheidsinvesteringen prioritair te 
richten op gebieden die de duurzame 
groei in de hand werken, zoals onderzoek 
en innovatie, inzonderheid in een tijd van 
begrotingsconsolidatie;

Or. en
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Amendement 11
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat meer aandacht en 
middelen moeten worden besteed aan de 
verbanden tussen de diverse 
onderwijsstelsels, onder meer de 
productiesectoren, de territoriale 
netwerken van openbare dienstverlening, 
bureaus en organen voor studie- en 
beroepsadvies, bureaus en organen voor 
evaluatie/certificering van 
bekwaamheden;

Or. it

Amendement 12
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan de rol van onderwijs, 
vanaf de prilste ontwikkelingsjaren via 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, alsook 
beroepsopleiding en 
volwassenenonderwijs in het kader van de
interne markt verder te benutten;

5. dringt erop aan de rol van onderwijs, 
vanaf de prilste ontwikkelingsjaren tot in 
het hoger onderwijs, met inbegrip van de
beroepsopleiding, alsook de rol van 
levenslang leren verder te ontwikkelen en 
met een daadkrachtige politieke wil te 
onderbouwen;

Or. fr

Amendement 13
Marco Scurria

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. dringt erop aan de rol van onderwijs, 
vanaf de prilste ontwikkelingsjaren via 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, alsook 
beroepsopleiding en volwassenenonderwijs 
in het kader van de interne markt verder te 
benutten;

5. dringt erop aan de rol van onderwijs,
vanaf de prilste ontwikkelingsjaren via 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, alsook 
beroepsopleiding en 
volwassenenonderwijs, met inbegrip van 
het doorgeven van kennis en 
vaardigheden, in het kader van de interne 
markt verder te benutten;

Or. it

Amendement 14
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de lidstaten ertoe op meer 
gerichte maatregelen te nemen ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
(o.m. opleidingsprogramma's, 
beroepsonderwijs, jeugdgaranties, enz.);

Or. en

Amendement 15
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de noodzaak van veel hoger 
gestelde doelen en stelt vast dat het 
gezamenlijke doel eruit bestaat het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters uiterlijk in 
2020 met 10% te hebben teruggedrongen 
en verzoekt de Commissie de enorme 

6. hecht zijn goedkeuring aan de 
doelstelling van de Europa 2020-strategie 
om het percentage van 18-24-jarige 
schoolverlaters onder de 10% terug te 
dringen, en dringt er bij de lidstaten op
aan zo spoedig mogelijk werk te maken 
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verschillen tussen de lidstaten in 
overweging te nemen en er derhalve voor 
te zorgen dat normen voor het meten van 
prestaties vergelijkbaar zijn en dat rekening 
wordt gehouden met de uitzichten op lange 
termijn;

van praktische hervormingsmaatregelen 
en -plannen om dat doel te bereiken; acht 
het noodzakelijk dat in de toekomst veel
hogere doelen worden gesteld; verzoekt de 
Commissie de enorme verschillen tussen 
de lidstaten in overweging te nemen en er 
derhalve voor te zorgen dat normen voor 
het meten van prestaties vergelijkbaar zijn 
en dat rekening wordt gehouden met de 
uitzichten op lange termijn;

Or. lt

Amendement 16
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de noodzaak van veel hoger 
gestelde doelen en stelt vast dat het 
gezamenlijke doel eruit bestaat het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters uiterlijk in 
2020 met 10% te hebben teruggedrongen 
en verzoekt de Commissie de enorme 
verschillen tussen de lidstaten in 
overweging te nemen en er derhalve voor 
te zorgen dat normen voor het meten van 
prestaties vergelijkbaar zijn en dat rekening 
wordt gehouden met de uitzichten op lange 
termijn;

6. hecht zijn goedkeuring aan de 
doelstelling van de Europa 2020-strategie 
om het percentage van 18-24-jarige 
schoolverlaters onder de 10% terug te 
dringen, en dringt er bij de lidstaten op
aan zo spoedig mogelijk werk te maken 
van praktische hervormingsmaatregelen 
en -plannen om dat doel te bereiken; acht 
het noodzakelijk dat in de toekomst veel
hogere doelen worden gesteld; verzoekt de 
Commissie de enorme verschillen tussen 
de lidstaten in overweging te nemen en er 
derhalve voor te zorgen dat normen voor 
het meten van prestaties vergelijkbaar zijn 
en dat rekening wordt gehouden met de 
uitzichten op lange termijn;

Or. lt

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de noodzaak van veel hoger 
gestelde doelen en stelt vast dat het 
gezamenlijke doel eruit bestaat het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters uiterlijk in 
2020 met 10% te hebben teruggedrongen 
en verzoekt de Commissie de enorme 
verschillen tussen de lidstaten in 
overweging te nemen en er derhalve voor 
te zorgen dat normen voor het meten van 
prestaties vergelijkbaar zijn en dat rekening 
wordt gehouden met de uitzichten op lange 
termijn;

6. wijst op de noodzaak van veel hoger 
gestelde doelen en stelt vast dat het 
gezamenlijke doel eruit bestaat het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters uiterlijk in 
2020 met 10% te hebben teruggedrongen 
en verzoekt de Commissie de enorme 
verschillen tussen en binnen de lidstaten in 
overweging te nemen, met bijzondere 
aandacht voor achtergestelde groepen, 
waaronder de migranten en de Roma, en
er derhalve voor te zorgen dat normen voor 
het meten van prestaties vergelijkbaar zijn 
en dat rekening wordt gehouden met de 
uitzichten op lange termijn;

Or. fr

Amendement 18
Nessa Childers

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie bij het 
nastreven van dit doel extra aandacht te 
besteden aan personen met speciale 
behoeften en uit kansarme milieus;

Or. en

Amendement 19
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt universiteiten aan meer 
basisonderzoek uit te voeren omdat een op 
kennis en innovatie gefundeerde economie 
daarop gegrondvest is, en dat het aantal
jongeren met universitaire diploma’s of 
graden uiterlijk in 2020 moet zijn 
opgevoerd tot 40%.

7. moedigt universiteiten aan meer 
basisonderzoek uit te voeren omdat een op 
kennis en innovatie gefundeerde economie 
daarop gegrondvest is; maakt zich zorgen 
om de bevinding in de jaarlijkse 
groeianalyse van de Commissie dat de 
doelstellingen en de maatregelen van de 
lidstaten met het oog op de 
verwezenlijking van het algemene doel 
van de EU om het percentage jongeren 
met universitaire diploma's of graden 
uiterlijk in 2020 tot 40% op te voeren, 
onvoldoende zijn; verzoekt de lidstaten 
hun verplichtingen op dat vlak te herzien, 
gelet op het feit dat er behoefte bestaat 
aan voldoende werknemers met een 
universitaire graad of andere kwalificaties 
om innovatie en duurzame groei te 
bevorderen;

Or. lt

Amendement 20
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt universiteiten aan meer 
basisonderzoek uit te voeren omdat een op 
kennis en innovatie gefundeerde economie 
daarop gegrondvest is, en dat het aantal
jongeren met universitaire diploma’s of 
graden uiterlijk in 2020 moet zijn 
opgevoerd tot 40%.

7. moedigt universiteiten aan meer 
basisonderzoek uit te voeren omdat een op 
kennis en innovatie gefundeerde economie 
daarop gegrondvest is; maakt zich zorgen 
om de bevinding in de jaarlijkse 
groeianalyse van de Commissie dat de 
doelstellingen en de maatregelen van de 
lidstaten met het oog op de 
verwezenlijking van het algemene doel 
van de EU om het percentage jongeren 
met universitaire diploma's of graden 
uiterlijk in 2020 tot 40% op te voeren, 
onvoldoende zijn; verzoekt de lidstaten 
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hun verplichtingen op dat vlak te herzien, 
gelet op het feit dat er behoefte bestaat 
aan voldoende werknemers met een 
universitaire graad of andere kwalificaties 
om innovatie en duurzame groei te 
bevorderen;

Or. lt

Amendement 21
Nessa Childers

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt universiteiten aan meer
basisonderzoek uit te voeren omdat een op 
kennis en innovatie gefundeerde economie 
daarop gegrondvest is, en dat het aantal 
jongeren met universitaire diploma’s of 
graden uiterlijk in 2020 moet zijn 
opgevoerd tot 40%.

7. moedigt universiteiten aan meer op 
kennis en innovatie gefundeerd onderzoek 
uit te voeren, waar het aantal jongeren met
universitaire diploma’s of graden uiterlijk 
in 2020 moet zijn opgevoerd tot 40%.

Or. en

Amendement 22
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt universiteiten aan meer 
basisonderzoek uit te voeren omdat een op 
kennis en innovatie gefundeerde economie 
daarop gegrondvest is, en dat het aantal 
jongeren met universitaire diploma’s of 
graden uiterlijk in 2020 moet zijn 
opgevoerd tot 40%.

7. moedigt universiteiten - met 
inachtneming van hun op het 
subsidiariteitsbeginsel gebaseerde 
onafhankelijkheid en specificiteit - aan 
meer basisonderzoek uit te voeren omdat 
een op kennis en innovatie gefundeerde 
economie daarop gegrondvest is, en dat het 
aantal jongeren met universitaire diploma’s 
of graden uiterlijk in 2020 moet zijn 
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opgevoerd tot 40%.

Or. fr

Amendement 23
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten extra 
inspanningen te ondernemen om de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie te 
verwezenlijken, aangezien deze nog lang 
niet bereikt zijn; 

Or. en

Amendement 24
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept het belang van het 
cultuurbeleid, in het bijzonder op het 
niveau van de overheid, voor onderwijs en 
opleiding en voor de algemene toegang tot 
cultuur, en is van mening dat dit beleid 
nooit mag worden opgeofferd in naam 
van de begrotingsdiscipline, vooral gezien 
zijn relatief gering gewicht in de 
begroting.

Or. fr

Amendement 25
Nessa Childers



AM\870382NL.doc 15/16 PE467.140v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt erop aan dat de Commissie 
bij het bestuderen van de huidige en 
toekomstige trends in de werkgelegenheid 
in de loop van het economische semester 
deze trends benut om de 
opleidingsstrategieën te coördineren met 
de instellingen voor hoger onderwijs.

Or. en

Amendement 26
Cătălin Sorin Ivan

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt aan op meer steun voor de 
mobiliteit van studenten en jonge 
beroepsbeoefenaars.

Or. en

Amendement 27
Cătălin Sorin Ivan

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt erop aan de modernisering 
van het hoger onderwijs aan te zwengelen 
en de sector aantrekkelijker te maken;

Or. en
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