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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 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.

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.

3. benadrukt de noodzaak van studie- en beroepskeuzevoorlichting om scholieren, studenten, 
stagiairs en werknemers te helpen om het onderwijs- 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;

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

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. 

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

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.


