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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:

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%;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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


