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Amendement 1
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt, teneinde een sterk en 
innovatief Europa tot stand te brengen en
sociale inclusie te bevorderen, van de 
lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;

1. overwegende dat de crisis met name 
jongeren treft, waarbij sommigen zelfs 
van een "verloren generatie" spreken, dat 
het werkloosheidscijfer onder jongeren in 
de Europese Unie in januari 2013 23,6%
bedroeg en dat, nog zorgwekkender, 8 
miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar 
noch aan de arbeidsmarkt deelnemen, 
noch onderwijs of een opleiding volgen1; 
verlangt, gezien de sociale noodsituatie in 
de EU, van de lidstaten een verhoging van 
het investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op hun 
integratie in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt, en met name op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;
__________________
1 EU Employment and Social Situation 
Quarterly Review, gepubliceerd door de 
Europese Commissie (maart 2013).

Or. fr

Amendement 2
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt, teneinde een sterk en 
innovatief Europa tot stand te brengen en 

1. verlangt, teneinde een sterk en 
innovatief Europa tot stand te brengen en 
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sociale inclusie te bevorderen, van de 
lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;

sociale inclusie te bevorderen, van de 
lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
ervoor te zorgen dat studenten beschikken 
over de vaardigheden en instrumenten die 
nodig zijn om met succes toegang te 
krijgen tot en deel te nemen aan de
arbeidsmarkt; benadrukt dat in het proces 
van het Europees semester een aantal 
lidstaten met klem is opgeroepen om meer 
in onderwijs te investeren; benadrukt dat 
een gebrek aan investeringen in onderwijs 
een negatief effect kan hebben op de EU 
2020-strategie;

Or. en

Amendement 3
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt, teneinde een sterk en 
innovatief Europa tot stand te brengen en 
sociale inclusie te bevorderen, van de 
lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;

1. verlangt, teneinde de doelstellingen en 
kerndoelen te bereiken waartoe de 
EU zich in de 2020-strategie heeft 
verbonden, slimme, inclusieve en groene 
groei te realiseren, een sterk en innovatief 
Europa tot stand te brengen en sociale
inclusie en meer solidariteit te bevorderen 
en burgers tegelijkertijd voor te bereiden 
op een succesvol en bevredigend leven, 
van de lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 4
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt, teneinde een sterk en 
innovatief Europa tot stand te brengen en 
sociale inclusie te bevorderen, van de 
lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;

1. verlangt van de lidstaten een verhoging 
van het investeringsniveau voor onderwijs 
en opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op het leven, 
daarbij uitgaande van de nieuwste 
maatschappelijke vereisten en de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt; 
is van mening dat door studenten voor te 
bereiden op deelname aan de 
samenleving, hun creativiteit, hun kennis 
en hun vaardigheden te ontwikkelen er 
een sterk en innovatief Europa tot stand 
wordt gebracht en de sociale inclusie 
wordt bevorderd;

Or. fi

Amendement 5
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt, teneinde een sterk en 
innovatief Europa tot stand te brengen en 
sociale inclusie te bevorderen, van de 
lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;

1. verlangt, teneinde een sterke en 
innovatieve Europese Unie tot stand te 
brengen en sociale inclusie te bevorderen, 
van de lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;

Or. nl



PE510.631v01-00 6/54 AM\935078NL.doc

NL

Amendement 6
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt, teneinde een sterk en 
innovatief Europa tot stand te brengen en 
sociale inclusie te bevorderen, van de 
lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt;

1. verlangt, teneinde een sterk en 
innovatief Europa tot stand te brengen en 
sociale inclusie te bevorderen, van de 
lidstaten een verhoging van het 
investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om 
studenten voor te bereiden op de steeds 
wisselende behoeften van de arbeidsmarkt 
en hen te helpen de horizontale 
vaardigheden te verwerven die het meest 
gevraagd worden;

Or. en

Amendement 7
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten een op groei en 
werkgelegenheid gebaseerde strategie te 
ontwikkelen; benadrukt dat investeringen 
in menselijk kapitaal van wezenlijk belang 
zijn voor het behalen van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, het tot stand brengen van een 
sterk en innovatief Europa, het versterken 
van de sociale cohesie en het bevorderen 
van actief burgerschap;

Or. fr



AM\935078NL.doc 7/54 PE510.631v01-00

NL

Amendement 8
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept de noodzaak om de 
publieke middelen voor onderwijs te 
handhaven en benadrukt dat de lidstaten 
beter gebruik dienen te maken van de 
Europese structuurfondsen en de 
betrokkenheid van de sociale partners bij 
onderwijs en opleiding dienen te 
vergroten;

Or. en

Amendement 9
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. de ontslagen van docenten, die in 
enkele landen waarin werd 
geïntervenieerd zijn toegenomen, hebben 
een daling van de kwaliteit van het 
onderwijs, de sluiting van scholen, de 
verarming van het curriculum en de 
toename van het aantal leerlingen die 
falen op school of de school verlaten tot 
gevolg; de toename van het aantal 
leerlingen per docent als gevolg van de 
besparingen in de sector leidt tot een 
achteruitgang van de pedagogische 
kwaliteit van het onderwijssysteem, terwijl 
dit systeem een nauwere opvolging van 
het schooltraject van de leerlingen door 
elke docent zou moeten beogen;

Or. pt
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Amendement 10
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. het werven en aanstellen van 
docenten is fundamenteel voor het behoud 
van de onderwijssystemen; verzoekt de 
lidstaten het in Richtlijn 1999/70/EG 
uiteengezette beginsel met betrekking tot 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
na te leven;

Or. pt

Amendement 11
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap 
en daarbij transversale vaardigheden - die 
studenten helpen problemen op te lossen, 
flexibel te zijn, zich aan onvoorspelbare 
situaties aan te passen en in teamverband 
en in een interculturele omgeving te 
werken -, praktische 
ondernemersvaardigheden en 
vaardigheden op het gebied van de exacte 
vakken, alsmede een hoge mate van 
digitale geletterdheid en efficiënte kennis 
van vreemde talen aanbieden die voor 
iedereen toegankelijk zijn;

Or. en
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Amendement 12
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

2. verlangt van de lidstaten dat zij ervoor 
zorgen dat onderwijs op efficiënte en 
participatieve wijze voorziet in de 
behoeften van iedere potentiële student, 
met speciale aandacht voor actief 
burgerschap, transversale en 
ondernemersvaardigheden en vaardigheden 
op het gebied van de exacte vakken, 
alsmede digitale geletterdheid, kennis van 
vreemde talen, alsook vaardigheden waar 
vraag naar is in sectoren die naar 
verwachting kwalitatief goede en 
duurzame banen zullen garanderen, zoals 
sectoren die verbonden zijn met een 
duurzame en inclusieve economie, 
milieutransitie en informatie- en 
communicatietechnologieën;

Or. en

Amendement 13
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 

2. verlangt van de lidstaten dat zij divers
onderwijs aanbieden, met speciale 
aandacht voor actief burgerschap, de 
ontplooiing van de creativiteit, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
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vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

maar tevens voor de kunsten en 
lichamelijke oefening, dit ten behoeve van 
een evenwichtige algemene opvoeding en 
persoonlijke ontwikkeling, alsook om de 
slechte afstemming van enerzijds het 
niveau van de algemene opvoeding en 
verworven specialistische vaardigheden op 
de veranderende behoeften van de 
arbeidsmarkt anderzijds aan te pakken;

Or. fi

Amendement 14
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

2. onderstreept dat een hoger niveau van 
kennis en vaardigheden is vereist;
verlangt daarom van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

Or. fr

Amendement 15
Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 2. verlangt van de lidstaten dat zij 
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efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen;

Or. it

Amendement 16
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de afstemming van vaardigheden op de 
vraag vanuit de arbeidsmarkt aan te 
pakken;

Or. nl

Amendement 17
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
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transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en onderwijs in vreemde 
talen van jongs af aan, om de slechte 
afstemming van vaardigheden op de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt aan te pakken;

Or. fr

Amendement 18
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken; 

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor transversale en 
ondernemersvaardigheden en vaardigheden 
op het gebied van de exacte vakken, 
alsmede digitale geletterdheid en kennis 
van vreemde talen, om de slechte 
afstemming van vaardigheden op de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt aan te pakken; 

Or. de

Amendement 19
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden, 
met name op het vlak van 
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exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO), en vaardigheden op 
het gebied van de exacte vakken, alsmede 
digitale geletterdheid en kennis van 
vreemde talen, om de slechte afstemming 
van vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

Or. fr

Amendement 20
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken; wijst in dit 
verband op het door sectoren zoals de 
groene economie, gezondheidszorg en 
informatie en communicatie geboden 
potentieel om nieuwe banen te scheppen, 
dat de komende jaren vraagt om een 
toenemend aantal gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 21
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

2. verlangt van de lidstaten dat zij 
efficiënter onderwijs aanbieden, met 
speciale aandacht voor actief burgerschap, 
transversale en ondernemersvaardigheden 
en vaardigheden op het gebied van de 
exacte vakken, alsmede digitale 
geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt aan te pakken; onderstreept 
echter dat er vanwege het groeiend aantal 
faillissementen door de crisis binnenkort 
geen structuren meer zullen bestaan die 
jongeren een stage of een arbeidsplaats 
kunnen bieden, ongeacht de 
inspanningen van de lidstaten om de 
slechte afstemming tussen vraag en 
aanbod aan te pakken; is derhalve van 
mening dat elke poging van de Unie tot 
hervorming van het onderwijs vergeefs zal 
zijn zolang daarnaast geen maatregelen 
worden getroffen om een eind te maken 
aan de sluiting/delokalisatie van 
ondernemingen;

Or. it

Amendement 22
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om, gelet op de 
enorme kloof tussen vaardigheden en 
arbeidsmarktbehoeften de samenwerking 
te bevorderen tussen het bedrijfsleven en 
de universiteiten bij het bepalen van de 
vakken en het opstellen van de 
studieprogramma's, en 
beroepsvoorlichting op scholen te 
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verstrekken in het kader van de preventie 
van jeugdwerkloosheid;

Or. el

Amendement 23
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Als gevolg van de economische en 
financiële crisis zijn veel huishoudens 
financieel niet langer in staat om de 
kosten van het hoger onderwijs te dragen, 
hetgeen geleid heeft tot een toename van 
de schooluitval op dat onderwijsniveau; is 
van mening dat de lidstaten het recht van 
eenieder, ongeacht diens financiële 
situatie, op gratis, universeel en 
kwaliteitsvol onderwijs moeten 
garanderen;

Or. pt

Amendement 24
Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten specifieke 
onderwijs- en opleidingstrajecten en 
begeleiding aan te wijzen die gebaseerd 
zijn op een continue follow-up met als 
doel voortijdig schoolverlaten te 
voorkomen, zodat de verworven 
vaardigheden zijn afgestemd op de 
huidige en toekomstige eisen van de 
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arbeidsmarkt;

Or. it

Amendement 25
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert de lidstaten aan de 
noodzaak leerresultaten te bestendigen, 
teneinde jongeren van de nodige kennis 
en vaardigheden te voorzien met het oog 
op hun integratie in de maatschappij en 
op de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 26
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en de nadruk 
legt op de ontwikkeling van 
partnerschappen tussen ondernemingen 
en scholen ter bevordering van het 
afstemmen van opleidingen op de 
behoeften van de arbeidsmarkt;

Or. fr
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Amendement 27
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en regelingen
biedt om te voldoen aan de uiteenlopende 
behoeften van studenten, met name 
personen met een handicap;

Or. it

Amendement 28
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
personen met een geestelijke en/of 
lichamelijke handicap;
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Or. nl

Amendement 29
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
personen met een handicap, migranten en 
minderheden;

Or. de

Amendement 30
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals
Roma, migranten en personen met een 

3. verlangt van de lidstaten dat zij een 
inclusief en geïntegreerd onderwijsstelsel 
bevorderen en waarborgen dat uitgaat van 
een benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de behoeften van studenten, met name 
studenten die het risico lopen om niet deel 
te nemen of te worden uitgesloten, zoals 
die uit maatschappelijk kwetsbare groepen, 
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handicap; waaronder Roma, migranten en personen 
met een handicap;

Or. en

Amendement 31
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, met als speciaal aandachtspunt dat 
het voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en - vanaf het 
inschrijven voor een studie tot en met het 
afstuderen - ondersteunende 
maatwerkregelingen en 
geïndividualiseerde routes biedt met 
betrekking tot de uiteenlopende behoeften 
van studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
de Roma, migranten en personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 32
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
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leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

leren, voor iedereen op alle niveaus de 
nodige voorwaarden biedt om te 
concurreren voor opleidingsplaatsen en 
studiemogelijkheden en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten van uiteenlopende niveaus, met 
name die uit maatschappelijk kwetsbare 
groepen, zoals Roma, migranten en 
personen met een handicap;

Or. fi

Amendement 33
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
kwalificatiestelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 34
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is, met 
hooggekwalificeerde leraren en opleiders, 
innovatieve leermethoden, een 
infrastructuur en faciliteiten van hoge 
kwaliteit, een hoge 
arbeidsmarktrelevantie, alsook routes op 
weg naar een vervolgopleiding, en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 35
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap;

3. verlangt van de lidstaten een waarborg 
voor een inclusief en geïntegreerd 
onderwijsstelsel dat uitgaat van een 
benadering die gericht is op levenslang 
leren, voor iedereen op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk is en 
maatwerkregelingen biedt om te voldoen 
aan de uiteenlopende behoeften van 
studenten, met name die uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals 
Roma, migranten en personen met een 
handicap; dringt erop aan dat de lidstaten 
hun strategieën voor levenslang leren 
moeten versterken door 
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beroepsopleidingen aantrekkelijk te 
maken en iedereen te laten genieten van 
zijn recht op opleiding; 

Or. fr

Amendement 36
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de verwerving van 
sleutelcompetenties voorop moet worden 
gesteld - jongeren moeten beschikken over 
een basis van kennis en competenties die 
essentieel zijn voor het leven als 
volwassene op zowel persoonlijk als 
professioneel vlak; onderstreept dat de 
nadruk op achtergestelde gebieden en 
jongeren die in moeilijkheden verkeren, 
moet worden gelegd; is van mening dat 
leerlingen bij het uitstippelen van hun 
loopbaanproject moeten worden begeleid 
door te voorzien in 
beroepskeuzevoorlichting voor iedereen 
alsook in een module voor kennismaking 
met beroepen vanaf het begin van het 
middelbaar onderwijs;

Or. fr

Amendement 37
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat zich in veel 
verafgelegen gebieden grote problemen 
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voordoen bij de toegankelijkheid van 
scholen waardoor voortijdig 
schoolverlaten een veelvoorkomend 
verschijnsel is; verzoekt de lidstaten om, 
gelet onder meer op de grote financiële 
moeilijkheden waarmee de meeste 
Europese burgers geconfronteerd zijn, 
substantiële maatregelen te nemen om 
dergelijke hinderpalen te overwinnen;

Or. el

Amendement 38
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de lidstaten op om structuren 
te creëren om de inclusie van leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften (SEN) 
in alle onderwijssystemen te 
ondersteunen; benadrukt dat de oriëntatie 
van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften moet gebeuren in 
samenspraak met de ouders, de docenten 
van het buitengewoon onderwijs, de 
klassenleraar of een lid van de 
klassenraad en de diensten voor 
volksgezondheid of sociale zekerheid;

Or. pt

Amendement 39
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de lidstaten om in het kader 
van de verhoging van het aantal 
studenten in het tertiair onderwijs de 
toegang van jongeren tot universiteiten te 
vergemakkelijken door onder meer te 
voorzien in studieleningen tegen gunstige 
voorwaarden en studiebeurzen, en 
bovendien studenten fatsoenlijke 
huisvesting in studentenhuizen te bieden, 
daar veel jongeren hun studie niet 
kunnen voortzetten wegens financiële 
problemen. Er dient bijzondere zorg te 
worden besteed aan kwetsbare 
maatschappelijke groepen zoals jongeren 
uit gezinnen met langdurige 
werkloosheid;

Or. el

Amendement 40
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de lidstaten om 
waarnemingsposten of soortgelijke 
structuren voor het vaststellen van de 
behoeften van de nationale arbeidsmarkt 
op te richten of te versterken en de 
verkregen resultaten te verwerken in het 
onderwijs op ongeacht welk niveau;

Or. el

Amendement 41
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens 
hun studie en hen te helpen toegang te 
krijgen tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
en zo de kerndoelen van de Europa 2020-
strategie, waarin wordt gestreefd naar een 
percentage onder de 10%, te 
verwezenlijken door kwalitatief 
hoogwaardige programma's op te zetten 
voor voor- en vroegschoolse educatie, 
ontwikkeling en opvang, en gelijke 
toegang ertoe voor kinderen dienen te 
garanderen, ook door een breed scala aan 
buitenschoolse activiteiten aan te bieden en
de ouders bij het onderwijsproces te 
betrekken; herinnert eraan dat al deze 
stappen van essentieel belang zijn om 
ongelijkheid als gevolg van een 
achterstand tijdens de vroege kinderjaren 
aan te pakken, te voorkomen dat kansarme 
studenten onderwijs volgen in speciale, 
gesegregeerde scholen en een einde te 
maken aan de overdracht van armoede en 
sociale uitsluiting van de ene generatie op 
de andere;

Or. en

Amendement 42
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door specifieke, op de behoeften van de 
arbeidsmarkt afgestemde programma's op 
te zetten voor voor- en vroegschoolse 
educatie, ontwikkeling en opvang, en
kansarme studenten begeleiding te bieden 
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studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

tijdens hun studie.

Or. fr

Amendement 43
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling 
en opvang, buitenschoolse activiteiten aan 
te bieden, de ouders te betrekken, 
kansarme studenten begeleiding te bieden 
tijdens hun studie en hen te helpen toegang 
te krijgen tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse opvang, ontwikkeling en 
onderwijs afgestemd op de leeftijdsgroep, 
buitenschoolse activiteiten aan te bieden, 
de ouders te betrekken bij het 
aanmoedigen om te leren, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

Or. fi

Amendement 44
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang die voor iedereen toegankelijk zijn 
en die gericht zijn op de hele periode van 
de vroege kinderjaren - van de geboorte 
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studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

tot zesjarige leeftijd -, buitenschoolse 
activiteiten aan te bieden, de ouders en 
gevestigde lokale ngo's te betrekken bij de 
tenuitvoerlegging en controle van 
dergelijke maatregelen, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

Or. en

Amendement 45
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

4. is van mening dat de lidstaten de 
schooluitvalpercentages dienen terug te 
dringen door programma's op te zetten 
voor voor- en vroegschoolse educatie, 
ontwikkeling en opvang, buitenschoolse 
activiteiten aan te bieden, de ouders te 
betrekken, kansarme studenten begeleiding 
te bieden tijdens hun studie en hen te 
helpen toegang te krijgen tot het Erasmus-
programma en kwalitatief goede
stageplekken;

Or. en

Amendement 46
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
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door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten te stimuleren tijdens hun studie 
en hen te helpen toegang te krijgen tot het 
Erasmus-programma en stageplekken;

Or. de

Amendement 47
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

4. benadrukt dat de doelstelling van de 
Europa 2020-strategie om voortijdig 
schoolverlaten te bestrijden vraagt om een 
grote inspanning van alle lidstaten; 
benadrukt dat de lidstaten als onderdeel 
van andere strategieën de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, een breed 
scala aan ondersteunende structuren te 
bieden, zoals de begeleiding van kansarme 
studenten tijdens hun studie, en hen te 
helpen toegang te krijgen tot het Erasmus-
programma en stageplekken; benadrukt 
dat de huidige participatie aan het 
Erasmus-programma door studenten met 
een lager inkomstenniveau onder het 
gemiddelde ligt en dat daadwerkelijk 
stappen moeten worden ondernomen om 
EU-programma's toegankelijker en 
aantrekkelijker te maken voor 
ondervertegenwoordigde groepen;

Or. en
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Amendement 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken;

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
stageplekken; moedigt de lidstaten aan om 
alternatieven te overwegen om studenten 
in het hoger onderwijs te houden door 
middel van goedkope of rentevrije 
leningen, grootschaliger beurzen en 
toelagen en met name voor MA-
programma's een kortere studieduur;

Or. en

Amendement 49
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 

4. is van mening dat de lidstaten de 
uitvalpercentages dienen terug te dringen 
door programma's op te zetten voor voor-
en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en 
opvang, buitenschoolse activiteiten aan te 
bieden, de ouders te betrekken, kansarme 
studenten begeleiding te bieden tijdens hun 
studie en hen te helpen toegang te krijgen 
tot het Erasmus-programma en 
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stageplekken; stageplekken; verwelkomt in dit verband 
de voorstellen van de Commissie voor een 
kwaliteitskader voor stages en een 
Europese alliantie voor 
beroepsopleidingen;

Or. de

Amendement 50
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verlangt van de lidstaten dat zij 
kansarme studenten begeleiding, 
mentoring en ondersteuning bij 
netwerkvaardigheden bieden tijdens hun 
studie om voortijdig schoolverlaten in het 
secundair en tertiair onderwijs te 
voorkomen, dat zij hen op tertiair niveau 
helpen toegang te krijgen tot het 
Erasmus-programma en stageplekken bij 
het bedrijfsleven, openbaar bestuur en de 
media zodat ze passende werkervaring 
kunnen opdoen en een ondersteunend 
netwerk kunnen opbouwen om hun 
kansen op werk in de toekomst te 
vergroten, en dat zij hun specifieke 
standpunten in de institutionele cultuur 
integreren;

Or. en

Amendement 51
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om bij de 
verbetering van het technisch 
beroepsonderwijs synergieën te 
bevorderen tussen de sociale partners en 
de onderwijsinstellingen op lokaal niveau 
teneinde de onderwezen vakken, de 
beroepsprofielen en de daarmee verband 
houdende studieprogramma's in 
overeenstemming te brengen met de 
bijzondere behoeften van de lokale 
economie en arbeidsmarkt;

Or. el

Amendement 52
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verlangt van de Commissie en de 
lidstaten dat zij een Europees systeem 
voor de certificering en erkenning van 
kwalificaties, formeel, niet-formeel en 
informeel leren instellen en uitvoeren om 
de mobiliteit van iedere potentiële student 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 53
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. deelt de bezorgdheid van de 
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Commissie over de schrikbarend lage 
participatiegraad in het 
volwassenenonderwijs in de meeste 
lidstaten, met een EU-gemiddelde van 
8,9%; adviseert het aanbod van 
toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige 
programma's voor volwassenenonderwijs 
uit te breiden, met name op de werkplek;

Or. en

Amendement 54
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

5. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij 
de overgangen tussen verschillende 
onderwijs- en opleidingstrajecten 
faciliteren en helpen bij de overstap tussen 
onderwijs, beroepsopleiding en 
beroepsleven; dat zij jeugdgarantie, 
kwalitatief goede stageplaatsen, 
opleidingen op de werkplek, plaatsen in het 
leerlingstelsel en duale leermodellen 
aanbieden en het verwerven van
competenties op basis van niet-formeel en 
informeel leren steunen en deze 
competenties erkennen;

Or. en

Amendement 55
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 5. verlangt van de lidstaten dat zij zorgen 
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overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

voor een gerichte overgang tussen 
verschillende onderwijs- en 
opleidingstrajecten, de overstap tussen 
onderwijs, beroepsopleiding en 
beroepsleven fundamenteel verbeteren, 
alsmede stageplaatsen, opleidingen op de 
werkplek, plaatsen in het leerlingstelsel en 
duale leermodellen aanbieden en 
competenties op basis van niet-formeel en 
informeel leren erkennen; benadrukt dat 
ook in het proces van het Europees 
semester lidstaten zijn opgeroepen om 
bestaande belemmeringen voor de 
overgang tussen onderwijs en 
opleidingsstelsels weg te nemen; 
benadrukt dat jongeren tijdens de 
overgangsfase een groter risico lopen en 
dat lidstaten hun beleid moeten verbeteren 
om tegemoet te komen aan de behoeften 
van degenen die zich in de overgangsfase 
bevinden, vooral met het oog op sociale 
zekerheid en inkomenszekerheid, 
toegankelijkheid, financiering en 
informatie;

Or. en

Amendement 56
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen, 
opleidingen op de werkplek, plaatsen in het 
leerlingstelsel en duale leermodellen 
aanbieden met een behoorlijke beloning 
en passende arbeidsvoorwaarden met een 
sterke leercomponent en gekoppeld aan 
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een kwalificatieproces, en competenties op 
basis van niet-formeel en informeel leren 
erkennen;

Or. en

Amendement 57
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden die eenvoudig 
toegankelijk en loopbaangericht zijn 
alsook competenties op basis van niet-
formeel en informeel leren erkennen;

Or. en

Amendement 58
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en manieren 
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op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

zoeken voor de erkenning van 
competenties op basis van niet-formeel en 
informeel leren;

Or. fi

Amendement 59
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
kwaliteitsvolle stageplaatsen met rechten, 
opleidingen op de werkplek, plaatsen in het 
leerlingstelsel en duale leermodellen 
aanbieden en competenties op basis van 
niet-formeel en informeel leren erkennen;

Or. pt

Amendement 60
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
bezoldigde stages, opleidingen op de 
werkplek, plaatsen in het leerlingstelsel en 
duale leermodellen aanbieden en 
competenties op basis van niet-formeel en 



PE510.631v01-00 36/54 AM\935078NL.doc

NL

leren erkennen; informeel leren erkennen;

Or. fr

Amendement 61
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen en naar waarde schatten;

Or. fr

Amendement 62
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. de

Amendement 63
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs,
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen door middel van een 
toegankelijk valideringssysteem van hoge 
kwaliteit;

Or. en

Amendement 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
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leren erkennen; leren erkennen; roept op tot een beter 
partnerschap tussen onderwijsinstellingen 
en werkgeversorganisaties gericht op 
afstemming van de verkregen 
kwalificaties op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en verwelkomt 
samenwerkingsverbanden zoals jaarlijkse 
bijeenkomsten tussen bedrijven en 
studenten, beurzen voor de werving van 
nieuwe stagiaires, leerlingen of jonge 
specialisten, het opzetten van 
uitzendbureaus in onderwijsinstellingen, 
enz.;

Or. en

Amendement 65
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen; is verheugd over het door 
de Commissie aangekondigde Europees 
Verbond voor leerlingplaatsen;

Or. fr

Amendement 66
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen;

5. verlangt van de lidstaten dat zij de 
overgang tussen verschillende onderwijs-
en opleidingstrajecten faciliteren, helpen 
bij de overstap tussen onderwijs, 
beroepsopleiding en beroepsleven, alsmede 
stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, 
plaatsen in het leerlingstelsel en duale 
leermodellen aanbieden en competenties 
op basis van niet-formeel en informeel 
leren erkennen; onderstreept echter dat 
elke poging om onderwijstrajecten beter te 
laten aansluiten op de arbeidsmarkt 
vergeefs zal zijn zolang daarnaast geen 
maatregelen worden getroffen om een 
eind te maken aan de sluiting en/of 
delokalisatie van ondernemingen, 
aangezien juist ondernemingen in staat 
zijn om pas afgestudeerden een 
arbeidsplaats te bieden;

Or. it

Amendement 67
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verlangt van de lidstaten dat zij een 
duurzame oplossing vinden voor het 
probleem van de slechte afstemming van 
de verkregen vaardigheden op de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt en dat zij een 
oplossing vinden voor het tekort aan 
bepaalde vaardigheden, vooral in sectoren 
met een groeipotentieel, zoals ICT, de 
(gezondheids)zorg, de zakelijke 
dienstverlening, enz.;

Or. en
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Amendement 68
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Acht een veralgemening van het 
leerlingstelsel, waarvan in de EU vaak 
nog te weinig gebruik wordt gemaakt, 
noodzakelijk, evenals van duale 
leermodellen; is van oordeel dat een 
periode van alternerend leren in het 
onderwijs moet worden voorzien;
Onderstreept, tegelijkertijd, dat de 
deelname aan het hoger onderwijs moet 
worden vergroot en dringt aan op het 
waarborgen van een gelijke behandeling 
tussen studenten die een 
nascholingscursus volgen, studenten die 
een duaal leermodel volgen en leerlingen; 

Or. fr

Amendement 69
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat beroepsstages van 
goede kwaliteit moeten zijn en bepaalde 
rechten moeten eerbiedigen en niet 
gecreëerd mogen worden ter vervanging 
van permanente arbeidsplaatsen;

Or. pt

Amendement 70
Minodora Cliveti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te streven 
naar een actiever EU-beleid teneinde de 
doelstellingen inzake de 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
studenten en arbeidskrachten en de 
overdraagbaarheid van kwalificaties te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 71
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt, dat het onderwijsbeleid 
(tevens) deel uitmaakt van het 
arbeidsmarktbeleid; roept de lidstaten 
daarom op maatregelen te nemen om de 
overgang van het opleidingstraject naar 
de arbeidsmarkt te verbeteren; verlangt 
voorts van de lidstaten dat zij 
programma's voor beroepsopleiding en 
praktijkervaring voor scholieren en 
studenten uitbreiden en programma's 
voor de beroepsoriëntatie en begeleidende 
ondersteuning bij de beroepskeuze van 
scholieren en studenten stimuleren;

Or. de

Amendement 72
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat het verwerven van eerste 
werkervaring een cruciale stap is in de 
overgang van onderwijs naar werk, en 
wijst daarom op de noodzaak het 
stagestelsel uit te breiden op het niveau 
van hetzij het voortgezet, hetzij het hoger, 
hetzij het tertiair onderwijs door middel 
van onder meer de indiening en 
uitvoering van door de Europese 
structuurfondsen gefinancierde 
actieprogramma's;

Or. el

Amendement 73
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
nemen om de deelneming van 
werknemers en werklozen aan om- en 
bijscholingsprogramma's te verhogen 
teneinde het risico op werkloosheid en 
langdurige werkloosheid van werknemers 
met steeds minder gevraagde 
beroepsactiviteiten te verminderen;

Or. el

Amendement 74
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verlangt van de lidstaten dat zij 
beroepen stimuleren waarvoor 
vaardigheden op het gebied van de exacte 
vakken vereist zijn, ook voor vrouwen 
vanaf jonge leeftijd, teneinde 
beroepssegregatie en 
beloningsdiscriminatie tegen te gaan;

Or. en

Amendement 75
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. eist vooral op het gebied van het 
beroepsonderwijs samenwerking van alle 
betrokken actoren, in het bijzonder de 
sociale partners en de 
onderwijsinstellingen; benadrukt in dit 
verband de verantwoordelijkheid van 
zowel bedrijven en onderwijsinstellingen 
als scholieren en studenten om 
praktijkgericht onderwijs mogelijk te 
maken;

Or. de

Amendement 76
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. onderstreept het grote succes 
van duale onderwijsstelsels, met name in 
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de beperking van de werkloosheid onder 
jongeren, en raadt de lidstaten die een 
dergelijk onderwijsstelsel nog niet hebben 
aan dit in te voeren in het kader van hun 
maatregelen ter beperking van de 
werkloosheid onder jongeren; benadrukt 
in dit verband dat het beslist noodzakelijk 
is de sociale partners bij de invoering van 
een dergelijk stelsel tijdig en volledig te 
betrekken;

Or. de

Amendement 77
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan 
de communicatie- en leerstijl van hun 
studenten;

Schrappen

Or. nl

Amendement 78
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 

6. benadrukt het belang van het 
opleidingsniveau van docenten en de 
noodzaak hen ertoe te bewegen zich 
diepgravende onderwijsvaardigheden en 
kennis van de te onderwijzen vakken 
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communicatie- en leerstijl van hun 
studenten;

eigen te maken en zich vertrouwd te 
maken met uiteenlopende culturen en 
knowhow om hun onderwijs daarmee aan 
te passen aan de uiteenlopende
communicatie- en leerstijlen en 
achtergronden van hun studenten;

Or. fi

Amendement 79
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 
communicatie- en leerstijl van hun
studenten;

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, studenten 
uit kwetsbare sociale groepen op maat 
gesneden lesmethodes aan te bieden, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de
verschillende communicatie- en leerstijlen 
waarmee de studenten bekend zijn, en zich 
meer te concentreren op leerresultaten 
dan op educatieve formaliteiten;

Or. en

Amendement 80
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 
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communicatie- en leerstijl van hun 
studenten;

communicatie- en leerstijl van hun 
studenten. Daarbij zou de nadruk vooral 
moeten liggen op taalvaardigheid, als de 
sleutel tot ontwikkeling, en op het Leren 
leren, de didactiek;

Or. de

Amendement 81
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 
communicatie- en leerstijl van hun 
studenten;

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 
communicatie- en leerstijl van hun 
studenten; is verheugd dat de Commissie 
de nadruk legt op onderwijs en opleiding 
in nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën;

Or. fr

Amendement 82
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 
communicatie- en leerstijl van hun 
studenten;

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 
communicatie- en leerstijl van hun 
studenten; benadrukt de noodzaak van 
investeringen in levenslang leren voor 



AM\935078NL.doc 47/54 PE510.631v01-00

NL

docenten;

Or. en

Amendement 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 
communicatie- en leerstijl van hun 
studenten;

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten 
worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich 
vertrouwd te maken met uiteenlopende 
culturen en hun lessen aan te passen aan de 
communicatie- en leerstijl van hun 
studenten; roept de lidstaten op om, gezien 
het gevaar van de vergrijzing en de 
terugloop van docenten, investeringen te 
doen en vakspecialisten te behouden, hun 
professionele en persoonlijke 
ontwikkeling te ondersteunen en hun 
financiële status te verbeteren;

Or. en

Amendement 84
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beveelt de lidstaten aan de 
arbeidsvoorwaarden van docenten en 
opleiders sterk te verbeteren;

Or. en
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Amendement 85
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verlangt van de lidstaten dat zij 
beleid ontwikkelen ter bevordering van 
levenslang leren in alle 
leeftijdscategorieën, gericht op de 
ontwikkeling van vaardigheden en 
competenties die nodig zijn om de 
uitdagingen in verband met de dynamisch 
veranderende vraag vanuit de 
arbeidsmarkt het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 86
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verlangt van de lidstaten dat zij, met 
het oog op de sociale solidariteit en om 
demografische uitdagingen het hoofd te 
bieden, vrijwilligerswerk voor alle 
leeftijden bevorderen; dringt er bij de 
lidstaten op aan opleidingen te stimuleren 
die nodig zijn in de zorg- en 
ondersteunende sector, en beurzen aan te 
bieden voor mensen die relevante studies 
volgen;

Or. en

Amendement 87
Malika Benarab-Attou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het belang om jongeren 
te betrekken bij het maken van onderwijs-
en opleidingsbeleid, zodat met hun 
behoeften beter rekening kan worden 
gehouden; beveelt derhalve aan dat de 
Commissie vertegenwoordigers van 
nationale jongerenraden raadpleegt en 
hen vraagt wat prioriteiten zijn voor 
jongeren;

Or. en

Amendement 88
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de noodzaak leerkrachten 
voortdurend bij te scholen en de 
mogelijkheid te bieden hun horizontale 
vaardigheden te ontwikkelen en aan te 
passen aan de nieuwe normen, methoden 
en procedures binnen het onderwijs, een 
en ander in overeenstemming met de 
razendsnelle wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen;

Or. el

Amendement 89
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)



PE510.631v01-00 50/54 AM\935078NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verlangt van de lidstaten dat zij een 
voortdurende dialoog tussen onderwijs en 
de arbeidsmarkt bevorderen om het risico 
op een slechte afstemming van 
vaardigheden op de vraag te voorkomen;

Or. en

Amendement 90
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verlangt, met het oog op een meer 
succesvolle EU-brede inzetbaarheid, van 
de lidstaten dat zij hun burgers 
informeren over de rechten van het EU-
burgerschap, burgerplichten en 
verbintenissen, en hoe zij gebruik kunnen 
maken van hun recht op vrij verkeer in de 
EU;

Or. en

Amendement 91
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt de rol van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) bij het 
ondersteunen van investeringen in 
onderwijs en opleiding, vaardigheden en 
levenslang leren; roept derhalve met klem 
op tot behoud van een totaal 
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minimumaandeel voor het ESF van 25% 
van de middelen die zijn toegewezen voor 
het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 92
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verlangt van de lidstaten dat zij 
regelmatig controleren en beoordelen of zij 
erin geslaagd zijn om op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk, inclusief en 
hoogwaardig onderwijs aan te bieden en of 
de in het onderwijs aangeleerde 
vaardigheden de beroepsmatige 
inzetbaarheid van de studenten vergroot 
hebben.

7. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij 
regelmatig controleren en beoordelen of zij 
er met hun onderwijssysteem en -
programma's in geslaagd zijn de leden 
van kwetsbare sociale groepen te 
bereiken, of zij erin geslaagd zijn om op 
alle niveaus gelijkelijk toegankelijk, 
inclusief en hoogwaardig onderwijs te 
waarborgen en of de in hun onderwijs 
aangeleerde vaardigheden de 
beroepsmatige inzetbaarheid van de 
studenten inderdaad vergroot hebben.

Or. en

Amendement 93
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verlangt van de lidstaten dat zij 
regelmatig controleren en beoordelen of zij 
erin geslaagd zijn om op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk, inclusief en 
hoogwaardig onderwijs aan te bieden en of 
de in het onderwijs aangeleerde 
vaardigheden de beroepsmatige 

7. verlangt van de lidstaten dat zij zo snel 
mogelijk gevolg geven aan de 
onderwijsgerelateerde aanbevelingen van 
het Europees semester; verlangt van de 
Commissie en de lidstaten dat zij, samen 
met alle belanghebbenden waaronder 
jongerenvertegenwoordigers, regelmatig 
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inzetbaarheid van de studenten vergroot 
hebben.

controleren en beoordelen of zij erin 
geslaagd zijn om op alle niveaus gelijkelijk 
toegankelijk, inclusief en hoogwaardig 
onderwijs aan te bieden en of de in het 
onderwijs aangeleerde vaardigheden de 
beroepsmatige inzetbaarheid van de 
studenten vergroot hebben.

Or. en

Amendement 94
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verlangt van de lidstaten dat zij 
regelmatig controleren en beoordelen of zij 
erin geslaagd zijn om op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk, inclusief en 
hoogwaardig onderwijs aan te bieden en of 
de in het onderwijs aangeleerde 
vaardigheden de beroepsmatige 
inzetbaarheid van de studenten vergroot 
hebben.

7. verlangt van de lidstaten dat zij 
regelmatig controleren en beoordelen of zij 
erin geslaagd zijn om op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk, inclusief en 
hoogwaardig onderwijs aan te bieden en of 
de in het onderwijs aangeleerde 
vaardigheden de beroepsmatige 
inzetbaarheid van de studenten en hun 
vermogen om naar behoren deel te nemen 
aan de samenleving en de arbeidsmarkt, 
vergroot hebben.

Or. fi

Amendement 95
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verlangt van de lidstaten dat zij 
regelmatig controleren en beoordelen of zij 
erin geslaagd zijn om op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk, inclusief en 
hoogwaardig onderwijs aan te bieden en of 
de in het onderwijs aangeleerde 

7. verlangt van de lidstaten dat zij 
regelmatig controleren en beoordelen of zij 
erin geslaagd zijn om op alle niveaus 
gelijkelijk toegankelijk, inclusief en 
hoogwaardig onderwijs aan te bieden en of 
de in het onderwijs aangeleerde 
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vaardigheden de beroepsmatige 
inzetbaarheid van de studenten vergroot 
hebben.

vaardigheden de integratie in de 
maatschappij en de beroepsmatige 
inzetbaarheid van de studenten vergroot 
hebben.

Or. fr

Amendement 96
Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de uitwisseling van goede 
praktijken en modellen te bevorderen die 
op Europees niveau tot positieve 
resultaten hebben geleid voor wat betreft 
de vermindering van voortijdig 
schoolverlaten, de herintegratie in het 
onderwijs, de efficiënte overgang van het 
onderwijs naar de arbeidsmarkt, de 
verlaging van de jeugdwerkloosheid en de 
toegang tot onderwijs en arbeid van 
kansarmen.

Or. it

Amendement 97
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie te 
controleren of de lidstaten de nodige 
stappen hebben gezet om hun 
onderwijsstelsels te hervormen teneinde 
de bovengenoemde doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. moedigt de lidstaten aan om een 
intensieve dialoog met de 
onderwijsinstellingen te onderhouden om 
hun kennis over van de mogelijkheden 
van EU-financiering te vergroten en de 
toegang tot financiering in hun 
operationele programma's te 
vergemakkelijken. moedigt het gebruik 
van EFRO-middelen aan ten behoeve van 
bijscholing en het beroepsonderwijs als 
onderdeel van het werkproces.

Or. en

Amendement 99
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat het de lidstaten 
vrijstaat om bovenstaande voorstellen 
naar eigen inzicht wel of niet toe te 
passen.

Or. nl


