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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A80250/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over de beoordeling van de EU-strategie voor 

jongeren 2013-2015 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikelen 6, 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 over de invoering van een 

jongerengarantie1, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 over het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief2, 

– gezien de resolutie van de Raad van 27 november 2009 over een nieuw kader voor 

Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018)3, 

– gezien de conclusies van de Raad van 12 mei 2009 betreffende een strategisch kader 

voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ("ET 2020")4, 

– gezien zijn resolutie van 12 april 2016 over Erasmus+ en andere instrumenten om de 

mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren – een concept van levenslang 

leren5, 

– gezien het gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering 

van het hernieuwde kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018), dat 

op 23 november 2015 is goedgekeurd door de Raad, 

                                                 
1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1. 
2 EUCO 37/13. 
3 PB C 311 van 19.12.2009, blz. 1. 
4 PB C 119 van 28.5.2009, blz. 2. 
5 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2016)0107. 
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– gezien de mededeling van de Commissie van 15 september 2015 getiteld „Ontwerp van 

het gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het 

hernieuwde kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018)” 

(COM(2015)0429) en de werkdocumenten van de diensten van de Commissie bij de 

mededeling van de Commissie: "Results of the open method of coordination in the 

youth field with a special focus on the second cycle (2013-2015)" (Resultaten van de 

open coördinatiemethode in jeugdzaken, met speciale aandacht voor de tweede cyclus) 

(SWD(2015)0168) en "Situation of young people in the EU" (De situatie van jongeren 

in de EU) (SWD(2015)0169), 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van 

niet-formeel en informeel leren, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 augustus 2015 getiteld "Ontwerp van 

het gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het 

strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en 

opleiding (ET 2020) — Nieuwe prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied 

van onderwijs en opleiding" (COM(2015)0408), 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, 

– gezien zijn resolutie van 8 september 2015 over jong ondernemerschap bevorderen door 

middel van onderwijs en opleiding1, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de 

Commissie begrotingscontrole en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, 

A. overwegende dat het onderwijs- en jeugdbeleid volgens artikel 6 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) een bevoegdheid van de 

lidstaten blijft; 

B. overwegende dat jongeren moeten worden geholpen om de uitdagingen waarmee ze 

kampen het hoofd te bieden door middel van een gerichter gebruik van middelen op 

nationaal en EU-niveau; evenwel overwegende dat de jeugdwerkloosheid niet kan 

worden bestreden zonder een einde te maken aan het bezuinigingsbeleid, dat in de 

meeste lidstaten tot vernietiging van banen heeft geleid, zoals wordt vastgesteld in het 

gezamenlijk verslag van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het 

hernieuwde kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken; 

C. overwegende dat jongeren moeten worden geholpen om de ernstige problemen 

waarmee ze momenteel te kampen hebben op te lossen en de uitdagingen die ze in de 

toekomst zullen tegenkomen het hoofd te bieden, en wel met behulp van nationale 

beleidsmaatregelen voor de jeugd, en dat deze maatregelen overeenkomstig de 

prioriteiten voor het overheidsbeleid van elke lidstaat relevanter, doeltreffender en beter 

gecoördineerd moeten worden; overwegende dat een gericht gebruik van de middelen 

                                                 
1 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2015)0292. 
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voor het economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid op lokaal, regionaal, nationaal 

en Unieniveau vergemakkelijkt zou worden als het gebruik van bestaande middelen 

voor de integratie van economische migranten definitief zou worden stopgezet; 

D. overwegende dat een van de doelstellingen voor het Erasmus+-programma als geheel is 

om bij te dragen aan de verwezenlijking van het hernieuwde kader voor Europese 

samenwerking in jeugdzaken (2010-2018); overwegende dat in dit opzicht moet worden 

gewaarborgd dat jongerenorganisaties toegang hebben tot projectsubsidies in het kader 

van het vernieuwde Erasmus+-programma en dat de barrières voor de subsidiabiliteit 

van kleine projecten worden opgeheven; 

E. overwegende in dit verband dat de in februari 2016 door de Commissie aangekondigde 

besteding van een deel van de middelen van Erasmus+ voor de integratie van migranten 

deze doelstelling driegt te ondermijnen, omdat de middelen zelf beperkt zijn en de 

Europese jeugd als gevolg van het door de Unie opgelegde bezuinigingsbeleid nu al met 

tal van moeilijkheden te kampen heeft; 

F. overwegende dat de EU-strategie voor jongeren (2010-2018) acht grote actieterreinen 

omvat waarop initiatieven moeten worden ontplooid: onderwijs en opleiding, 

werkgelegenheid en ondernemerschap, gezondheid en welzijn, participatie, 

vrijwilligerswerk, sociale inclusie, jongeren en de wereld alsmede creativiteit en 

cultuur. 

G. overwegende dat erop moet worden toegezien dat alle jongeren toegang hebben tot 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs – zowel formeel als niet-formeel – en zo goed 

mogelijk worden opgeleid, aangezien Europese jongeren momenteel in veel lidstaten 

kampen met hoge werkloosheidspercentages, met name als gevolg van het door de EU 

opgelegde bezuinigingsbeleid dat de lidstaten belet de nodige investeringen te doen in 

onderwijs, opleiding en jeugd; overwegende dat jongeren ook een groter risico op 

armoede en sociale uitsluiting lopen, en dat laagopgeleide jongeren, jongeren die geen 

werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's) en jongeren met speciale 

behoeften, met een kansarme sociaaleconomische achtergrond, zoals jongeren uit 

stedelijke randgebieden, plattelandsgebieden of berggebieden, meer kans lopen om 

werkloos of gemarginaliseerd te worden; 

H. overwegende dat onderwijs weliswaar van fundamenteel belang is, met name voor het 

leren van basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en geschiedenis, maar dat de 

ouders als opvoeders niet buitenspel mogen komen te staan; voorts onderstrepend dat 

onderwijs alleen radicalisering niet kan voorkomen, zoals blijkt uit het laatste verslag 

van de Wereldbank over de economische situatie in het Midden-Oosten en Noord-

Afrika1, waarin staat dat 43,3 % van de buitenlandse rekruten van Islamitische Staat 

middelbaar onderwijs heeft gevolgd en dat 25,4 % naar de universiteit is gegaan;  

I. overwegende dat sociale inclusie en sociale mobiliteit de belangrijkste prioriteiten 

moeten zijn van de EU-strategie voor jongeren, die dan ook met name gericht moet zijn 

                                                 
1 Wereldbank, Vervolgverslag over de economische situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (oktober 

2016). 
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op jongeren uit kwetsbare groepen, zoals jongeren die in armoede of sociale uitsluiting 

leven, en jongeren die afkomstig zijn uit geïsoleerde plattelandsgebieden; 

1. neemt kennis van het Jeugdverslag 2015, dat is gebaseerd op de mededeling van de 

Commissie van 15 september 2015 over de uitvoering van het hernieuwde kader voor 

Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) en duidelijk maakt dat de Unie er 

tot dusverre niet in is geslaagd het probleem van de jeugdwerkloosheid op te lossen, 

omdat het percentage jongeren zonder werk in bepaalde lidstaten nog steeds zeer hoog 

is (50,1 % in Griekenland) en in andere landen, zoals Frankrijk, sinds de invoering van 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief zelfs is gestegen (van 21,5 % in 2011 naar 

22,8 % in 2014); 

2. is van mening dat de open coördinatiemethode geschikt is voor de invulling van het 

jeugdbeleid; herhaalt zijn oproep voor nauwere samenwerking in jeugdzaken op lokaal, 

regionaal, nationaal en EU-niveau, met eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel; 

3. erkent het belang van de gestructureerde dialoog als middel om van jongeren – al dan 

niet aangesloten bij een jeugdorganisatie – te horen wat hun echte behoeften zijn, en zo 

het jeugdbeleid op alle niveaus doeltreffender ten uitvoer te kunnen leggen en vorm te 

geven, en actief burgerschap onder jongeren te stimuleren; onderstreept evenwel dat bij 

de invulling van dit beleid ook rekening moet worden gehouden met waardevolle 

ervaringen, de nationale prioriteiten op onderwijsgebied en de dialoog tussen de 

generaties, want ouderen kunnen, met name op het gebied van vaardigheden en 

vorming, veel kennis doorgeven; 

4. benadrukt de belangrijke rol van het gezin, ook bij de samenwerking met scholen, 

lokale gemeenschappen en kerken om jongeren te begeleiden naar een volledige 

integratie in de samenleving; wijst erop dat leerkrachten en docenten namelijk maar al 

te vaak de rol van de ouders op zich moeten nemen op terreinen waarop het gezin tekort 

blijkt te schieten, en dat de status en het beroep van docent als gevolg van deze 

bijkomende rol aangetast kunnen worden; 

5. verzoekt de lidstaten met klem goed onderwijs in de nationale taal en de regionale taal 

overeenkomstig de nationale wetgeving te waarborgen, want volgens de indicatoren in 

het verslag Regards sur l’éducation 2015 heeft een persoon met een goede lees- en 

schrijfvaardigheid gemiddeld over alle OESO-landen 4,2 keer meer kans een baan te 

vinden dan iemand die op dit gebied maar weinig vaardigheden bezit; 

6. pleit voor een betere afstemming van de onderwijs- en opleidingsprogramma's op de 

behoeften van de veranderende arbeidsmarkten; onderstreept echter dat deze betere 

afstemming, hoe noodzakelijk ook, geen antwoord zal bieden op het probleem van een 

tekort aan banen en dat er allereerst structurele hervormingen moeten worden 

doorgevoerd, met name de intrekking van de richtlijn inzake gedetacheerde 

werknemers, die tot echte sociale dumping heeft geleid en jongeren in bepaalde sectoren 

heeft blootgesteld aan de oneerlijke concurrentie van werknemers die 30 tot 50 % 

goedkoper zijn; 

7. benadrukt dat bepaalde ondernemerschapsvaardigheden aan bod moeten komen op alle 

onderwijs- en opleidingsniveaus en dat beleidsmaatregelen om ondernemerschap onder 
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jongeren in de culturele en creatieve sector te stimuleren, moeten worden bevorderd en 

gehandhaafd om nieuwe banen te creëren; onderstreept dat de lidstaten wat de 

oprichting van ondernemingen betreft, vaak voor zeer uiteenlopende situaties komen te 

staan en dat het in sommige landen voor jonge ondernemers nog steeds zeer moeilijk is 

een nieuw bedrijf op te starten, met name wegens de administratieve moeilijkheden en 

complicaties bij het verkrijgen van leningen; 

8. benadrukt dat er werk moet worden gemaakt van schaarse en niet op de vraag 

aansluitende vaardigheden; stelt dat de mobiliteit van leerlingen goed kan zijn voor hun 

opleiding en het verwerven van nieuwe vaardigheden, maar dat er nu al moet worden 

nagedacht over de "braindrain" die de mobiliteitsprogramma's kunnen veroorzaken, 

waardoor bepaalde lidstaten van menselijke en economische hulpbronnen worden 

beroofd die voor hun welvaart onontbeerlijk zijn; 

9. moedigt de lidstaten aan om ten volle te profiteren van het Erasmus+-programma, dat 

jongeren in staat stelt nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe vaardigheden te 

verwerven, maar onderstreept dat het werkloosheidsvraagstuk met mobiliteit alleen niet 

kan worden opgelost en dat allereerst prioriteit moet worden toegekend aan het 

afstemmen van de vaardigheden op de behoeften van de arbeidsmarkt, aan de 

opwaardering van de beroepsopleiding en aan de verbetering van de verwerving van 

basiskennis; is verder van mening dat Erasmus+ niet mag worden beschouwd en 

gebruikt als een programma waarmee Europese jongeren kunnen worden veranderd in 

toekomstige gedetacheerde werknemers;  

10. houdt enige twijfels over de doeltreffendheid van de regeling voor een jongerengarantie; 

herinnert eraan dat deze regeling aanvankelijk is opgezet om met behulp van een 

kwalitatief goed aanbod een duurzame integratie op de arbeidsmarkt te bereiken, maar 

dat 75 % van de "toekomstbanen" in de non-profitsector tot stand komt of slechts in een 

derde van de gevallen in een opleiding uitmondt; wil niet dat initiatieven ten behoeve 

van jongeren in werkelijkheid leiden tot onzekere banen voor jongeren, waardoor de 

werkloosheid slechts fictief en op korte termijn wordt teruggedrongen; 

11. benadrukt dat de vrijwilligersactiviteiten van jongeren, o.a. in de persoonsgebonden 

dienstverlening, meer steun en waardering moeten krijgen als belangrijke vorm van 

niet-formeel leren; wijst er evenwel op dat deze activiteiten niet als nieuw instrument 

mogen worden gebruikt om onzekere banen voor jongeren te creëren; 

12. is verheugd over de dynamiek van de politieke participatie van jongeren via de sociale 

media, maar verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat deze platforms niet door 

terroristische organisaties worden gebruikt voor aanwervingsdoeleinden; volgens 

Europol worden immers 46 000 Twitter-accounts regelmatig gebruikt door militante 

leden en sympathisanten van de terreurgroep "Islamitische Staat"; 

13. bevestigt dat de lidstaten moeite zullen hebben om voor jongeren gunstige 

beleidsmaatregelen te nemen zolang de Europese instellingen via het Europees semester 

en het integratiebeleid ten behoeve van migranten hun begroting onder druk zetten; is 

van mening dat de lidstaten de migranten niet volledig zullen kunnen integreren als zij 

er niet eerst in slagen hun eigen burgers vrijheid, veiligheid, werk en welvaart te bieden;  
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14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen van de lidstaten. 

Or. fr 

 

 


