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Amendement 1
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het belang 
van investeringen in het onderwijs en 
dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten.

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het belang 
van investeringen in het onderwijs en 
dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten; benadrukt dat het 
onderwijs- en opleidingsbeleid niet enkel 
mag worden bekeken met het oog op 
concurrentievermogen, maar dat 
onderwijs in de eerste plaats een 
grondrecht van de mens is en een 
openbare dienst die voor iedereen zonder 
onderscheid moet worden gegarandeerd;

Or. fr

Amendement 2
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het belang 
van investeringen in het onderwijs en 
dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten.

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het belang 
van investeringen in onderwijs en
opleiding en dringt er bij de lidstaten op 
aan om ondanks alle 
bezuinigingsmaatregelen de toegang tot 
levenslang leren voor iedereen verder te 
vergroten; herinnert eraan dat 
investeringen in menselijk kapitaal, met 
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name in de jonge generatie, niet als een 
kostenpost mogen worden beschouwd, 
maar dat zij een essentiële voorwaarde 
zijn voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie;

Or. fr

Amendement 3
Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het belang 
van investeringen in het onderwijs en 
dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten.

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het belang 
van investeringen in het onderwijs en 
dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten, met name voor 
langdurig werklozen en werkloze 
jongeren die noch studeren, noch een 
opleiding volgen (NEET);

Or. fr

Amendement 4
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het belang 
van investeringen in het onderwijs en 

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het belang 
van investeringen in het onderwijs en 
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dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten.

dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten (en daarbij in het 
bijzonder aandacht te besteden aan 
mensen uit kwetsbare groepen);

Or. en

Amendement 5
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
Europese concurrentievermogen het 
belang van investeringen in het onderwijs 
en dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten.

1. benadrukt met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen en versterking van het 
concurrentievermogen van de 
ondernemingen in de Europese Unie het 
belang van investeringen in het onderwijs 
en dringt er bij de lidstaten op aan om 
ondanks alle bezuinigingsmaatregelen de 
toegang tot levenslang leren voor iedereen 
verder te vergroten;

Or. en

Amendement 6
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat in het 
onderwijs- en opleidingsbeleid 
anticyclische investeringen een essentiële 
factor kunnen zijn om de economische 
crisis te boven te komen;

Or. fr
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Amendement 7
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het belangrijk is zich 
aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
aan te passen, wetende dat dankzij een 
hoogwaardige opleiding of hoogwaardig 
onderwijs de kansen stijgen van zowel 
jongeren en minder jongeren als van de 
hele maatschappij om de crisis te boven te 
komen;

Or. hu

Amendement 8
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
stijgende werkloosheid en de toenemende 
onzekerheid bij jongeren te bestrijden, 
want zij worden ernstig getroffen door de 
huidige economische crisis, en ervoor te 
zorgen dat zij hoogwaardige, stabiele en 
zekere banen krijgen;

Or. fr

Amendement 9
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat investeren in 
onderwijs, jongeren en creativiteit van het 
grootste belang is voor het 
concurrentievermogen van Europa; 
onderstreept bovendien dat opleiding mee 
aan de basis ligt van sociale promotie en 
cohesie en er mee voor zorgt dat burgers 
uit meerdere banen en banen van betere 
kwaliteit kunnen kiezen;

Or. it

Amendement 10
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
om de werkloosheid te kunnen 
terugdringen, de vrijwillige geografische 
mobiliteit en de beroepsmobiliteit te 
kunnen bevorderen en het Europese 
bedrijfsleven – kmo's in het bijzonder - te 
kunnen voorzien van afdoende geschoolde 
en opgeleide werknemers.

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben, 
dat de opleidingen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt moeten worden afgestemd 
en dat de overgang tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en werk moet worden 
ondersteund om de werkloosheid te 
kunnen terugdringen, de vrijwillige 
geografische mobiliteit en de 
beroepsmobiliteit te kunnen bevorderen en 
het Europese bedrijfsleven – kmo's in het 
bijzonder - te kunnen voorzien van 
afdoende geschoolde en opgeleide 
werknemers;

Or. en

Amendement 11
Jean-Luc Bennahmias
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
om de werkloosheid te kunnen 
terugdringen, de vrijwillige geografische 
mobiliteit en de beroepsmobiliteit te 
kunnen bevorderen en het Europese 
bedrijfsleven – kmo's in het bijzonder - te 
kunnen voorzien van afdoende geschoolde 
en opgeleide werknemers.

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
om de integratie van de lerenden in de 
maatschappij, het burgerleven en de 
beroepswereld te kunnen verbeteren, de
werkloosheid te kunnen terugdringen, de 
vrijwillige geografische mobiliteit en de 
beroepsmobiliteit te kunnen bevorderen en 
het Europese bedrijfsleven – kmo's in het 
bijzonder - te kunnen voorzien van 
afdoende geschoolde en opgeleide 
werknemers;

Or. fr

Amendement 12
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
om de werkloosheid te kunnen 
terugdringen, de vrijwillige geografische 
mobiliteit en de beroepsmobiliteit te 
kunnen bevorderen en het Europese
bedrijfsleven – kmo's in het bijzonder - te 
kunnen voorzien van afdoende geschoolde 
en opgeleide werknemers.

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
om de werkloosheid te kunnen 
terugdringen, de vrijwillige geografische 
mobiliteit en de beroepsmobiliteit te 
kunnen bevorderen en het bedrijfsleven –
kmo's in de hele Europese Unie in het 
bijzonder - te kunnen voorzien van 
afdoende geschoolde en opgeleide 
werknemers;

Or. en

Amendement 13
Franz Obermayr
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
om de werkloosheid te kunnen 
terugdringen, de vrijwillige geografische 
mobiliteit en de beroepsmobiliteit te 
kunnen bevorderen en het Europese 
bedrijfsleven – kmo's in het bijzonder - te 
kunnen voorzien van afdoende geschoolde 
en opgeleide werknemers.

2. is van mening dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
alleen al om de werkloosheid te kunnen 
terugdringen, de vrijwillige geografische 
mobiliteit en de beroepsmobiliteit te 
kunnen bevorderen en het Europese 
bedrijfsleven – kmo's in het bijzonder - te 
kunnen voorzien van afdoende geschoolde 
en opgeleide werknemers;

Or. de

Amendement 14
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
om de werkloosheid te kunnen 
terugdringen, de vrijwillige geografische 
mobiliteit en de beroepsmobiliteit te 
kunnen bevorderen en het Europese 
bedrijfsleven – kmo's in het bijzonder - te 
kunnen voorzien van afdoende geschoolde 
en opgeleide werknemers.

2. wijst erop dat de Europeanen meer 
vaardigheden en kennis dienen te hebben 
om de werkloosheid te kunnen 
terugdringen, de vrijwillige geografische 
mobiliteit, de mobiliteit tussen scholen en 
de beroepsmobiliteit te kunnen bevorderen 
en het Europese bedrijfsleven – kmo's in 
het bijzonder - te kunnen voorzien van 
afdoende geschoolde en opgeleide 
werknemers;

Or. en

Amendement 15
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert er evenwel aan dat erop 
moet worden toegezien dat dumping als 
gevolg van een te hoog opleidingsniveau 
wordt vermeden, alsook de gevolgen 
ervan; benadrukt bovendien dat de 
maatschappij nood heeft aan ambachtslui 
en gespecialiseerde arbeiders en dat zij 
ervoor moet waken dat de traditionele 
beroepen, zoals bijvoorbeeld schoenmaker 
en horlogemaker, behouden blijven; 
merkt overigens op dat duurzame en 
milieuvriendelijke regionale 
productiemethodes het mogelijk maken de 
consumptiespiraal te vermijden;

Or. hu

Amendement 16
Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept op om maatregelen te treffen 
om een Europees systeem op te zetten voor 
de certificering en erkenning van 
kwalificaties en van formeel en informeel 
onderwijs, waarmee zowel de nationale 
als de grensoverschrijdende 
arbeidsmarktmobiliteit kan worden 
verbeterd;

Or. fr

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat leerlingen en 
studenten dankzij deelname aan de 
respectievelijke mobiliteitsprogramma's 
de nodige vaardigheden verwerven 
waardoor hun beroepsmobiliteit wordt 
bevorderd en ze beter inzetbaar zijn op de 
arbeidsmarkt;

Or. el

Amendement 18
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de aangeboden 
opleidingen beter moeten worden 
afgestemd op de sectoren waar men kampt 
met een tekort aan arbeidskrachten; de 
partnerschappen tussen de 
opleidingssector en de ondernemingen 
moeten worden ontwikkeld en innovatieve 
opleidingsstelsels moeten worden 
aangemoedigd, waarbij de oudere 
werknemers in ondernemingen een 
ondersteunende rol vervullen;

Or. fr

Amendement 19
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de werkloosheid 
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enkel doeltreffend kan worden bestreden 
als het onderwijs op de behoeften van de 
arbeidsmarkt wordt afgestemd, want op 
die manier wordt de overstap naar het 
beroepsleven vergemakkelijkt; 
ondersteunt daarom de creatie van 
synergieën tussen de instellingen voor 
hoger onderwijs en de bedrijven;

Or. el

Amendement 20
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. erkent dat de ontwikkeling van de 
onderwijs- en opleidingsmogelijkheden 
voor volwassenen niet beantwoordt aan de 
toenemende behoeften van het individu, 
de ondernemingen, de concurrerende 
economie en de moderne 
productieactiviteit;

Or. el

Amendement 21
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de noodzaak van studie- en 
beroepskeuzevoorlichting om scholieren, 
studenten, stagiairs en werknemers te 
helpen om het onderwijs- en opleidingspad 
uit te zetten dat het best bij hun voorkeuren 
en belangstelling past en erkent dat het 
voor alle betrokken partijen uiterst nuttig 

3. benadrukt de noodzaak van studie- en 
beroepskeuzevoorlichting om scholieren, 
studenten, stagiairs en werknemers te 
helpen om het onderwijs- en opleidingspad 
uit te zetten dat het best bij hun voorkeuren 
en belangstelling past; onderstreept dat 
een van de belangrijkste oorzaken van de 
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kan zijn om in te spelen op de verwachte 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, omdat 
zij zo doelgerichtere stappen kunnen 
ondernemen en beter geïnformeerde keuzes 
kunnen maken;

structurele werkloosheid het feit is dat het 
opleidingsaanbod niet goed is afgestemd 
op de vraag op de arbeidsmarkt; is van 
mening dat het noodzakelijk is op de 
toekomstige behoefte aan vaardigheden te 
anticiperen, teneinde het 
opleidingsaanbod op de werkelijke situatie 
op de arbeidsmarkt af te stemmen; erkent 
dat het voor alle betrokken partijen uiterst 
nuttig kan zijn om in te spelen op de 
verwachte ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, omdat zij zo doelgerichtere 
stappen kunnen ondernemen en beter 
geïnformeerde keuzes kunnen maken;

Or. fr

Amendement 22
Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de noodzaak van studie- en 
beroepskeuzevoorlichting om scholieren, 
studenten, stagiairs en werknemers te 
helpen om het onderwijs- en opleidingspad 
uit te zetten dat het best bij hun voorkeuren 
en belangstelling past en erkent dat het 
voor alle betrokken partijen uiterst nuttig 
kan zijn om in te spelen op de verwachte 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, omdat 
zij zo doelgerichtere stappen kunnen 
ondernemen en beter geïnformeerde keuzes 
kunnen maken;

3. benadrukt de noodzaak van studie- en 
beroepskeuzevoorlichting om scholieren, 
studenten, stagiairs en werknemers te 
helpen om het onderwijs- en opleidingspad 
uit te zetten dat het best bij hun voorkeuren 
en belangstelling past en erkent dat het 
voor alle betrokken partijen uiterst nuttig 
kan zijn om in te spelen op de verwachte 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, omdat 
zij zo doelgerichtere stappen kunnen 
ondernemen en beter geïnformeerde keuzes 
kunnen maken; benadrukt dat het van 
belang is kwalificaties en opleidingen in 
nieuwe sectoren te stimuleren ter 
bevordering van duurzame en 
hoogwaardige banen, zoals de sectoren 
die verband houden met de duurzame en 
solidaire economie, met de ecologische 
overgang en met de informatie- en 
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communicatietechnologieën;

Or. fr

Amendement 23
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de noodzaak van studie- en 
beroepskeuzevoorlichting om scholieren, 
studenten, stagiairs en werknemers te 
helpen om het onderwijs- en opleidingspad 
uit te zetten dat het best bij hun voorkeuren 
en belangstelling past en erkent dat het 
voor alle betrokken partijen uiterst nuttig 
kan zijn om in te spelen op de verwachte 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, omdat 
zij zo doelgerichtere stappen kunnen 
ondernemen en beter geïnformeerde keuzes 
kunnen maken;

3. benadrukt de noodzaak van studie- en 
beroepskeuzevoorlichting die voor 
iedereen toegankelijk is, om scholieren, 
studenten, stagiairs en werknemers te 
helpen om het onderwijs- en opleidingspad 
uit te zetten dat het best bij hun voorkeuren 
en belangstelling past en erkent dat het 
voor alle betrokken partijen uiterst nuttig 
kan zijn om in te spelen op de verwachte 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, omdat 
zij zo doelgerichtere stappen kunnen 
ondernemen en beter geïnformeerde keuzes 
kunnen maken;

Or. en

Amendement 24
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de noodzaak van studie- en 
beroepskeuzevoorlichting om scholieren, 
studenten, stagiairs en werknemers te 
helpen om het onderwijs- en opleidingspad 
uit te zetten dat het best bij hun voorkeuren 
en belangstelling past en erkent dat het 
voor alle betrokken partijen uiterst nuttig 
kan zijn om in te spelen op de verwachte 

3. benadrukt de noodzaak van een 
doeltreffende en constructieve studie- en 
beroepskeuzevoorlichting om scholieren, 
studenten, stagiairs en werknemers te 
helpen om het onderwijs- en opleidingspad 
uit te zetten dat het best bij hun voorkeuren 
en belangstelling past en erkent dat het 
voor alle betrokken partijen nuttig kan zijn 
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ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, omdat 
zij zo doelgerichtere stappen kunnen 
ondernemen en beter geïnformeerde keuzes 
kunnen maken;

om in te spelen op de verwachte 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, omdat 
zij zo doelgerichtere stappen kunnen 
ondernemen en beter geïnformeerde keuzes 
kunnen maken;

Or. el

Amendement 25
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
een beleid uit te werken om de 
programma's van beroepsopleidingen te 
verbeteren en te moderniseren om te 
garanderen dat de vaardigheden, zowel 
vandaag als in de toekomst, beantwoorden 
aan de nieuwe en uitgebreidere eisen van 
de ondernemingen;

Or. it

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het uiterst belangrijk 
is dat personen met een handicap betere 
toegang krijgen tot levenslang leren door 
doelgerichte programma's uit te werken 
en in te voeren, maar ook door het 
handicapperspectief in alle voor het grote 
publiek bestemde programma's op te 
nemen;is van mening dat bijzondere 
aandacht voor de band tussen personen 
met een handicap en levenslang leren 
onontbeerlijk is om sociale uitsluiting te 
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bestrijden en de positie van deze mensen 
op de arbeidsmarkt werkelijk te 
versterken, aangezien uit heel wat 
onderzoeken hieromtrent is gebleken dat 
het onderwijsniveau van mensen met een 
handicap lager ligt dan het gemiddelde en 
dat hun deelname aan dergelijke 
programma's zeer beperkt is;

Or. el

Amendement 27
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat creativiteit een 
essentieel onderdeel is van de nieuwe 
kenniseconomie; onderstreept dat de 
creatieve sector een aanzienlijke en 
toenemende bijdrage levert aan de 
economie en instaat voor 4,5% van het 
bbp van de Europese Unie en 8,5 miljoen 
banen;

Or. it

Amendement 28
Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening een essentiële rol 
vervullen in het beleid omtrent het 
begeleiden en adviseren van 
werkzoekenden, met name het helpen 
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zoeken naar werk of een opleiding; 
benadrukt dat een groter aantal 
werkzoekenden een adequate opleiding 
zouden moeten kunnen genieten om zo 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt te 
stimuleren en verzoekt de lidstaten 
bijgevolg hiervoor de nodige middelen uit 
te trekken;

Or. fr

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder stageplaatsen;

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder, met name betaalde, stageplaatsen 
en benadrukt dat de lidstaten moeten 
investeren in een toereikende hervorming 
van het onderwijs en de opleidingen 
teneinde de economische crisis efficiënter 
te kunnen bestrijden en de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie te kunnen 
verwezenlijken;

Or. el

Amendement 30
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder stageplaatsen;

4. wijst op het risico dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen 
investeren in onderwijs alsook minder 
stageplaatsen ter beschikking stellen;
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Or. en

Amendement 31
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder stageplaatsen;

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder stageplaatsen; verzoekt de 
Commissie om minimumnormen vast te 
stellen ter bevordering van het aanbod en 
het voortbestaan van kwalitatief 
hoogstaande stageplaatsen en zo snel 
mogelijk een voorstel aan te nemen over 
het Europees kader op het gebied van de 
kwaliteit van stageplaatsen; 

Or. fr

Amendement 32
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder stageplaatsen;

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder stageplaatsen; betreurt ook de 
buitensporige tendens van onbezoldigde 
stages;

Or. fr

Amendement 33
Riikka Manner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder stageplaatsen;

4. betreurt het feit dat ondernemingen als 
gevolg van de crisis minder middelen ter 
beschikking stellen voor onderwijs alsook 
minder stageplaatsen; legt de nadruk op 
het belang van stageplaatsen, met name 
voor jongeren; 

Or. en

Amendement 34
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat hoewel 
opleiding en de anticipatie op voortijdig 
schoolverlaten investeringen zijn, zij 
ervoor zorgen dat de crisis succesvol 
wordt beheerst;

Or. hu

Amendement 35
Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op de 
"jeugdgarantie", met behulp van 
voldoende financiële steun, middels 
praktische en concrete maatregelen op 
nationaal niveau ten uitvoer te leggen, 
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teneinde te waarborgen dat jongeren 
binnen vier maanden na het afronden van 
hun opleiding een fatsoenlijke baan 
hebben gevonden, gaan studeren of 
opnieuw een opleiding volgen;

Or. fr

Amendement 36
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten het Europees 
kwaliteitshandvest voor stages en 
onderwijs na te leven en te bevorderen, 
waarbij stages uitsluitend in het kader van 
onderwijs en opleiding moeten worden 
aangewend en niet als onderbetaalde 
arbeid;

Or. fr

Amendement 37
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt voor na te denken over de 
ontwikkeling van partnerschappen tussen 
scholen, universiteiten en ondernemingen 
om de afstemming van opleidingen te 
verbeteren en het aantal aangeboden 
stageplaatsen te verhogen;

Or. fr
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Amendement 38
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat het onderlinge 
verband tussen stelsels voor initiële en 
voortgezette beroepsopleiding moet 
worden versterkt, hetgeen de kwaliteit en 
efficiëntie van de uitgevoerde 
programma's aanzienlijk zal verhogen, 
terwijl tegelijkertijd nieuwe vormen van 
arbeidsorganisaties en vernieuwende 
vormen van arbeid worden bevorderd;

Or. el

Amendement 39
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat de nauwgezette 
afstemming tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt nog nooit zo pregnant is 
geweest met het oog op voorkoming van 
het ontstaan van  zogenaamde "verloren 
generaties";

Or. hu

Amendement 40
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat werkgevers een 
cruciale verantwoordelijkheid hebben bij 
de totstandbrenging van levenslang leren 
voor iedereen en spoort hen aan om 
werknemers gedurende hun volledige 
carrière doorlopend bij te scholen en op te 
leiden;

5. herinnert eraan dat werkgevers een 
cruciale verantwoordelijkheid hebben bij 
de totstandbrenging van levenslang leren 
voor iedereen en spoort hen aan om 
werknemers gedurende hun volledige 
carrière doorlopend bij te scholen en op te 
leiden; onderstreept ook dat eenieder al 
het mogelijke moet doen om voorbereid te 
zijn op de nieuwe uitdagingen op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat werkgevers een 
cruciale verantwoordelijkheid hebben bij 
de totstandbrenging van levenslang leren 
voor iedereen en spoort hen aan om 
werknemers gedurende hun volledige 
carrière doorlopend bij te scholen en op te 
leiden;

5. herinnert eraan dat werkgevers een 
cruciale verantwoordelijkheid hebben bij 
de totstandbrenging van levenslang leren 
voor iedereen, waarbij met name de 
nadruk wordt gelegd op vrouwen die 
ongeschoold of laaggeschoold werk 
moeten doen, en spoort hen aan om 
werknemers gedurende hun volledige 
carrière doorlopend bij te scholen en op te 
leiden, waarbij rekening wordt gehouden 
met gendermainstreaming;

Or. el

Amendement 42
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat werkgevers een 
cruciale verantwoordelijkheid hebben bij 
de totstandbrenging van levenslang leren 
voor iedereen en spoort hen aan om 
werknemers gedurende hun volledige 
carrière doorlopend bij te scholen en op te 
leiden;

5. herinnert eraan dat werkgevers een 
cruciale verantwoordelijkheid hebben bij 
de totstandbrenging van levenslang leren 
voor iedereen en spoort hen aan om 
werknemers gedurende hun volledige 
carrière doorlopend bij te scholen en op te 
leiden, door meer aandacht te besteden 
aan het recht op leren, de 
toegankelijkheid ervan voor alle 
werknemers te waarborgen en de 
resultaten van bijscholing gedurende de 
carrière van werknemers te valoriseren;

Or. fr

Amendement 43
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat werkgevers een 
cruciale verantwoordelijkheid hebben bij 
de totstandbrenging van levenslang leren 
voor iedereen en spoort hen aan om 
werknemers gedurende hun volledige 
carrière doorlopend bij te scholen en op te
leiden;

5. herinnert eraan dat werkgevers een 
cruciale verantwoordelijkheid hebben bij 
de totstandbrenging van levenslang leren 
voor iedereen en spoort hen aan om 
werknemers gedurende hun volledige 
carrière doorlopend bij te scholen en op te 
leiden, waarbij zij zich zo verder kunnen 
specialiseren en mogelijkheden worden 
geschapen om vooruit te komen op 
beroepsgebied;

Or. en

Amendement 44
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten de deelname 
van werkgevers en werknemers aan 
onderwijs en opleiding te 
vergemakkelijken, met name in het mkb –
door de bureaucratie te verminderen, 
bijgewerkte programma's goed te keuren 
enz. –, om de productiviteit en 
arbeidskwaliteit te verhogen en 
tegelijkertijd de loopbaan van werknemers 
een toegevoegde waarde te verlenen;

Or. el

Amendement 45
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt het belang van de 
deelname van de sociale partners aan en 
hun betrokkenheid bij de uitwerking, de 
bepaling van de inhoud en de 
tenuitvoerlegging van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's;

Or. el

Amendement 46
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt er bij de lidstaten op aan om zich 
ambitieuze doelen te stellen en innovatief 
beleid in te zetten ter terugdringing van het 

6. dringt er bij de lidstaten op aan om zich 
ambitieuze doelen te stellen en innovatief 
beleid in te zetten ter terugdringing van het 
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aantal voortijdige schoolverlaters en pleit 
voor gediversifieerde en flexibele 
leerpaden waarmee ingesprongen kan 
worden op de verschillende behoeften van 
scholieren en studenten, alsmede voor de 
invoering van duale stelsels waarin studie 
en praktijkervaring worden gecombineerd 
en voor betere kansen in het 
beroepsonderwijs en bij 
beroepsopleidingen;

aantal voortijdige schoolverlaters en 
moedigt gediversifieerde en flexibele 
leerpaden aan waarmee ingesprongen kan 
worden op de verschillende behoeften van 
scholieren en studenten, alsmede de 
invoering van duale stelsels waarin studie 
en praktijkervaring worden gecombineerd 
en voor betere kansen in het 
beroepsonderwijs en bij 
beroepsopleidingen;

Or. cs

Amendement 47
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de synergie 
tussen de voorgestelde arbeidskracht en 
de absorptiecapaciteit van de 
arbeidsmarkt van wezenlijk belang is;

Or. hu

Amendement 48
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat de overgang tussen 
onderwijs, initiële en voortgezette 
opleiding en arbeidmarkt beter moet 
worden voorbereid; wijst op het belang 
van het plaatsvinden van meer interactie 
en de ontwikkeling van partnerschappen 
tussen universiteiten, 
opleidingsinstellingen en 
jeugdorganisaties met het oog op 
aanpassing en duurzame integratie op de 
arbeidsmarkt van lerenden;



PE491.097v01-00 26/31 AM\904107NL.doc

NL

Or. fr

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is voorstander van de ontwikkeling 
van partnerschappen tussen onderwijs- en 
opleidingsaanbieders en ondernemingen, 
de onderzoekswereld en het 
maatschappelijk middenveld als middel 
ter verlaging van de werkloosheid, mits dit 
echter niet afbreuk doet aan de 
humanistische dimensie van onderwijs en 
geen doel op zich wordt;

Or. el

Amendement 50
Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de dankzij 
vrijwilligerswerk verworven vaardigheden 
zowel vanuit educatief als professioneel 
oogpunt officieel moeten worden erkend, 
teneinde het cruciale verband tussen niet-
formeel leren en formeel onderwijs te 
versterken;

Or. fr
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Amendement 51
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept de uitwerking van 
strategieën voor een leven lang leren die 
economische en sociale efficiëntie 
beogen; verzoekt de lidstaten de 
erkenning en valorisatie van middels niet-
formeel onderwijs opgedane kennis te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 52
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept in het kader van de 
Europa 2020-strategie en gezien de 
centrale rol van de doelstellingen inzake 
onderwijs en opleiding ter bevordering 
van de arbeidskwaliteit, de productiviteit 
en het concurrentievermogen van de 
Unie, de lidstaten op om in samenwerking 
met de Commissie initiatieven te nemen 
om het fenomeen van jongeren die noch 
aan de arbeidsmarkt deelnemen, noch 
onderwijs of een opleiding volgen (de 
zogeheten "NEET"-groep), af te bakenen 
en strategieën met het oog op efficiënte 
bestrijding hiervan te ontwikkelen;

Or. el
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Amendement 53
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie constructieve 
samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen alsook uitwisseling van 
ervaringen, expertise en goede praktijken;

Or. el

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. merkt op dat tussen de landen 
een grote mate van heterogeniteit in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels bestaat en 
stelt voor om, met het oog op het 
subsidiariteitsbeginsel, samen met het 
voortgangsverslag een handige gids over 
elke lidstaat te publiceren waarin 
aanbevelingen ter verbetering van de 
bestaande beleidslijnen en de 
ontwikkeling van de nationale 
onderwijsstelsels zijn opgenomen;

Or. el

Amendement 55
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is voorstander van de uitvoering van 
gecombineerde onderwijs- en 
opleidingsmaatregelen naargelang de 
bijzondere kenmerken van elke doelgroep 
en de behoeften op geografisch niveau of 
van de beroepssectoren;

Or. el

Amendement 56
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit voor een intensieve politieke 
dialoog en samenwerking op het vlak van 
onderwijs en scholing tussen de EU en haar 
internationale partners als weerspiegeling 
van de groeiende wederzijdse 
economische, sociale en politieke 
afhankelijkheid en als bijdrage aan de 
tenuitvoerlegging van de externe dimensie 
van Europa 2020.

7. pleit voor een intensieve politieke 
dialoog en samenwerking op het vlak van 
onderwijs en scholing tussen de EU en haar 
internationale partners als weerspiegeling 
van de groeiende wederzijdse 
economische, sociale en politieke 
afhankelijkheid en als bijdrage aan de 
tenuitvoerlegging van de externe dimensie 
van Europa 2020; vestigt echter de 
aandacht op de nefaste effecten van de 
bezuinigingsprogramma's, die leidt tot een 
Brian train binnen de Europese Unie en 
naar derde landen.

Or. fr

Amendement 57
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de externe dimensie van het 
beleid van de Unie op het gebied van 
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werkgelegenheid, onderwijs en opleiding 
in de buurlanden en daarbuiten te 
verruimen, waarbij wordt beoogd de 
stabiliteit, welvaart en verbetering van de 
arbeidsvooruitzichten voor de inwoners 
van haar partnerlanden te ondersteunen, 
door betere instrumenten te ontwikkelen 
om de migratie van geschoolde 
werknemers naar Europa te beheren en te 
vergemakkelijken, teneinde het tekort aan 
vaardigheden te wijten aan de 
demografische evoluties in Europa in 
evenwicht te brengen.

Or. ro

Amendement 58
Olle Ludvigsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. brengt in herinnering dat de 
nationale stelsels van beroepsonderwijs en 
-opleiding als spelers op de internationale 
onderwijsmarkt in verbinding moeten 
staan met de rest van de wereld om 
modern en concurrerend te blijven en dat 
zij beter in staat moeten zijn lerenden van 
andere Europese landen of derde landen 
aan te trekken door hun onderwijs- en 
opleidingsdiensten te bieden en de 
erkenning van hun kwalificaties te 
vergemakkelijken; benadrukt dat deze 
kwesties door demografische 
veranderingen en internationale 
migratiestromen in belang toenemen.

Or. en

Amendement 59
Olle Ludvigsson
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. onderstreept dat, hoewel momenteel 
een Europese onderwijs- en 
opleidingsruimte tot ontwikkeling komt, 
de doelstelling om de belemmeringen voor 
mobiliteit uit weg te nemen nog niet is 
behaald en dat de mobiliteit van lerenden 
in het kader van beroepsonderwijs en -
opleiding beperkt blijft; benadrukt dat de 
aanzienlijke toename van de 
transnationale mobiliteit van deze 
lerenden en van onderwijzers alsook de 
erkenning van de kennis, kwalificaties en 
vaardigheden die zij in het buitenland 
hebben verworven in de toekomst een 
belangrijke uitdaging zullen vormen en 
dat ook doelgerichte informatie en 
adviezen nodig zijn om buitenlandse 
lerenden warm te maken voor onze 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding.

Or. en

Amendement 60
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de lidstaten op om alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners, te betrekken bij de uitwerking en 
uitvoering van het onderwijs- en 
opleidingsbeleid.

Or. fr


