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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat een hoog opgeleide en gekwalificeerde beroepsbevolking een van de 
drijvende krachten achter innovatie is en een belangrijk concurrentievoordeel vormt voor 
de Unie; onderstreept dat een kwalitatief hoogwaardig stelsel voor beroepsonderwijs en 
beroepsopleiding een grote bijdrage aan duurzame ontwikkeling en de totstandbrenging 
van een goed werkende interne markt levert, en voortdurend moeten worden aangepast 
aan de behoeften en de ontwikkelingen van de Europese arbeidsmarkt via overleg en 
intensievere uitwisselingen tussen alle betrokken partijen;

2. is van mening dat beroepsonderwijs en beroepsopleiding de voorwaarden moeten creëren 
voor arbeidsmobiliteit, zowel tijdens initiële opleidingen, als in het kader van het proces 
van levenslang leren;

3. is van mening dat de EU-instellingen, teneinde het EU 2020-kerninitiatief "Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen" volledig waar te maken, een meer pragmatisch, 
allesomvattend en verstrekkend initiatief zouden moeten ontwikkelen dat door alle 
lidstaten wordt ondersteund en erop gericht is het beroepsonderwijs, de 
beroepskwalificaties, een leven lang leren en het leerlingwezen te doen aansluiten op de 
arbeidsmarkt, om ervoor te zorgen dat elke lidstaat daadwerkelijk verantwoordelijkheid 
neemt voor de doelstellingen zoals opgenomen in het strategisch kader voor Europese 
samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020);

4. onderstreept de noodzaak van een grotere compatibiliteit tussen en synergie van de 
onderwijsstelsels van de lidstaten, met bijzondere aandacht voor het leren van talen en aan 
de doelstellingen van de Innovatie-Unie aangepaste curricula; onderstreept de noodzaak 
van het verwijderen van alle juridische en administratieve obstakels voor de ontwikkeling 
van een Europees kader voor een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige stages in de 
hele EU;

5. benadrukt dat jongeren in staat stellen een deel van hun opleiding of training in het 
buitenland te volgen, essentieel is om hen nieuwe vaardigheden, waaronder talenkennis, te 
laten verwerven en zo hun kansen op integratie op de arbeidsmarkt te vergroten; is 
bijgevolg verheugd over het voornemen van de Commissie om een "Jeugd in beweging"-
kaart te ontwikkelen die alle jongeren zal helpen in een andere lidstaat te gaan studeren, 
en Europese mobiliteitsleningen voor studenten te creëren om meer jonge Europeanen, en 
met name kansarme jongeren, in de gelegenheid te stellen gedurende een tijd in een ander 
land te studeren, een beroepsopleiding te volgen of stage te lopen;
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6. verzoekt de Commissie te kijken naar de interactie tussen en betere synergie tot stand te 
brengen tussen Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, 
het Bologna-proces in het hoger onderwijs en het Kopenhagen-proces in het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, met een betere benutting van het Europees 
kwalificatiekader, het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor 
beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) en de ontwikkeling van Europass; stelt dat de 
lidstaten de bevoegdheid moeten behouden om hun onderwijsstelsels vast te stellen 
overeenkomstig hun specifieke maatschappelijke en culturele omstandigheden;

7. wijst erop dat uitermate belangrijk is de mobiliteit van werknemers in de interne markt te 
vergemakkelijken; verwelkomt en steunt ten volle het initiatief van de Commissie om het 
stelsel voor de erkenning van beroepskwalificaties te herzien; is van mening dat de 
Commissie bij haar herziening van de richtlijn een zinvolle beoordeling moet maken van 
de richtlijn inzake beroepskwalificaties in haar huidige vorm; meent dat de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties tussen alle lidstaten een topprioriteit van de 
Commissie moet blijven;

8. verzoekt de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement de Europese 
programma's voor de mobiliteit van leerlingen en studenten, en met name het Leonardo da 
Vinci-programma, te steunen en uit te breiden teneinde een grotere mobiliteit van 
leerlingen in de interen markt te bevorderen;

9. wijst erop dat er ook een interne markt voor beroepsopleidingen bestaat en verzoekt de 
lidstaten meer adviesbureaus over het aanbod aan beroepsopleidingen en 
beroepsmobiliteit in eigen land en in andere lidstaten ter beschikking te stellen;

10. wijst op de integratieproblemen waarmee onderdanen van derde landen te maken krijgen 
wanneer hun kwalificaties niet worden erkend; verzoekt de Commissie om een evaluatie 
van het effect van het Europees kwalificatiekader op de erkenning van de kwalificaties 
van onderdanen van derde landen;

11. dringt aan op ondersteuning van grensoverschrijdende contacten en platformen voor 
communicatie tussen onderwijsinstellingen en werkgevers met het oog op het uitwisselen 
van goede praktijken;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten de volledige omzetting, implementatie en 
handhaving van EU-wetgeving voor de interne markt te bevorderen door middel van steun 
voor opleidingsprogramma's die erop gericht zijn te waarborgen dat het bedrijfsleven, 
overheden en consumenten beter inzicht verwerven in de vigerende wetgeving en hun 
dienovereenkomstige rechten en plichten;

13. verzoekt alle spelers op de arbeidsmarkt, waaronder beroepssectoren, bedrijven, 
vakbonden, ministeries en openbare diensten voor arbeidsvoorziening, een structurele 
sociale dialoog aan te gaan over hoe jongeren beter in het beroepsleven kunnen worden 
geïntegreerd, en hoe een leven lang leren en formele en informele opleidingen kunnen 
worden bevorderd.
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