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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt het feit dat het doel van alle initiatieven moet zijn jongeren op te leiden voor 
een Europa van de toekomst, dat wil zeggen dat alle jongeren in staat moeten worden 
gesteld onderwijs, beroepsopleiding en hoger onderwijs te volgen dat is gericht op de 
technologische uitdagingen van een moderne en duurzame maatschappij;

2. benadrukt het feit dat een einde moet worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid –
waarvan de oorzaken volgens de IAO niet liggen in de hoogte van de inkomens en de 
indirecte loonkosten, de medezeggenschapsrechten en de normen inzake sociale 
bescherming – en dat alle arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in onbeperkte sociale 
rechten vanaf de eerste dag en wijst het voorstel hiervan af te wijken af;

3. herhaalt dat concrete, controleerbare doelstellingen bij de omzetting van de geïntegreerde 
richtsnoeren van de EU 2020-strategie voor de terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
belangrijk zijn; is van mening dat de in het initiatief voorgestelde doelgroepen en 
indicatoren door de Commissie moeten worden gecontroleerd en dat de vooruitgang bij 
de omzetting met duidelijke indicatoren moet worden gemeten;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit in het kader van onderwijs en beroepsopleiding en 
voor het vinden van een baan moet worden bevorderd voor alle jongeren – los van hun 
financiële mogelijkheden –, waarbij iedereen afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

5. benadrukt het feit dat de overgang van onderwijs, beroepsopleiding en hoger onderwijs 
naar een beroepsactiviteit beter moet worden voorbereid en onmiddellijk moet 
plaatshebben en is tevreden met het initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van mening 
dat de sociale partners en de jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van een duurzame 
strategie voor de terugdringing van de jeugdwerkloosheid moeten worden betrokken, 
waarbij verworven kwalificaties formeel moeten worden erkend;

6. is van mening dat het familiale en maatschappelijke kader van jongeren en de school voor 
de beroepsoriëntering en beroepsopleiding moeten worden versterkt;

7. is van mening dat beroepskeuze op basis van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in het bijzonder meisjes al vroeg voor wiskundig-
technische beroepen moeten worden geïnteresseerd en hiertoe moeten worden 
aangemoedigd;

8. benadrukt het feit dat een actief arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door de overheid 
ondersteunde arbeidsprogramma's voor jongeren en de creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke voorwaarden zijn om de jeugdwerkloosheid terug te 
dringen en dat de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het ESF, hiertoe gerichter moeten 
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worden ingezet;

9. benadrukt het feit dat jongeren met slechtere startkansen door individuele ondersteuning 
geschikt voor de arbeidmarkt moeten worden gemaakt en dat door de overheid 
ondersteunde opleidingsplaatsen een doeltreffend instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

10. benadrukt het feit dat stages in alle fasen van de beroepskeuze een geschikt middel voor 
de beroepskeuze zijn, maar dat zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen vervangen en dat 
er een toereikend inkomen en voldoende sociale bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens hun beroepsactiviteit toegang tot aanvullende 
beroepsopleiding moeten krijgen en dat permanente educatie na de loopbaanstart moet 
worden bevorderd.


