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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 

sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt de cruciale rol van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ter bevordering 

van de uitvoering van de jongerengarantie en daarmee ook bij de aanpak op het niveau 

van de Unie van de jeugdwerkloosheid, die ongeveer tweemaal zo hoog is als de totale 

gemiddelde werkloosheid; juicht in dit verband toe dat het aantal werkloze jongeren, 

ondanks de trage start van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, tegen oktober 2016 

aanzienlijk is gedaald; 

2. herinnert eraan dat het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als belangrijkste doelstelling 

heeft alle jongeren die geen werk hebben noch onderwijs of een opleiding volgen 

(NEET's) te bereiken, en verzoekt de lidstaten daarom met klem meer inspanningen te 

leveren om de maatregelen binnen de onderwijsstelsels te verbeteren waardoor 

risicojongeren bescherming kunnen blijven genieten, alsook na te gaan wie tot die groep 

behoort en specifieke en doeltreffende maatregelen op al deze jongeren te richten, met 

name op de meest kansarmen onder hen zoals jongeren met een handicap, en rekening 

te houden met hun specifieke behoeften; roept de lidstaten op gepersonaliseerde 

ondersteuning te bieden om alle NEET's te bereiken met het oog op hun inschrijving; 

onderstreept bovendien dat de specifieke behoeften en belemmeringen van elke 

doelgroep moeten worden vastgesteld om op maat gesneden maatregelen te kunnen 

nemen; 

3. onderstreept in dit verband het belang van jongerenorganisaties om de meest kwetsbare 

jongeren te bereiken en het vermogen van die organisaties om als tussenschakel te 

fungeren tussen jongeren en de openbare diensten voor arbeidsvoorziening; 

4. herhaalt dat er uitgebreide communicatiestrategieën moeten worden opgezet, zoals 

bewustmakingscampagnes via zowel traditionele als moderne media zoals sociale 

netwerken; 

5. stelt bezorgd vast dat uit de recentste beoordelingsverslagen1 blijkt dat het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de eerste uitvoeringsfase primair gericht bleek op 

hoogopgeleide NEET's, eerder dan op laagopgeleide jongeren, niet-actieve jongeren en 

jongeren die niet bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn ingeschreven; 

merkt op dat volgens de Europese Rekenkamer het aantal werkloze NEET's is 

afgenomen, terwijl het aantal niet-actieve NEET's stabiel is gebleven; wijst er daarom 

nogmaals op dat met lokale belanghebbenden zoals jongerenorganisaties, ngo's en de 

sociale partners samengewerkt moet worden om specifieke en doeltreffende 

maatregelen te ontwikkelen die beter zijn afgestemd op niet-actieve NEET's en hen 

beter bereikbaar maken; 

6. beklemtoont in dit verband het belang van synergieën met het Europees Sociaal Fonds 

                                                 
1 Europese Rekenkamer: Speciaal verslag nr. 5/2017 over de uitvoering van de jongerengarantie en het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; First results of the Youth Employment Initiative - Final Report (De eerste 

resultaten van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief - eindverslag), Europese Commissie; 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief: Europese uitvoeringsbeoordeling, oktober 2016; diepgaande analyse van de 

EPRS, Jan Tymowski, juni 2017. 
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(ESF) om opleidingscursussen van hoog niveau aan te bieden voor wie reeds een 

academische graad bezit, zodat het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief effectief 

uitgevoerd kan worden in alle lidstaten; 

7. wijst met nadruk op de moeilijkheid om de resultaten van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief goed te kunnen beoordelen vanwege het gebrek aan 

goed werkende controle- en verslagleggingssystemen, en roept de lidstaten daarom op 

deze wezenlijke tekortkoming aan te pakken door onder meer specifieke follow-

upmaatregelen te ontwikkelen met het oog op de uitvoering van meer empirisch 

onderbouwd, doeltreffend en duurzaam jeugdbeleid; spoort de lidstaten in dit verband 

aan op nationaal, regionaal en lokaal niveau nauw samen te werken met 

jongerenorganisaties en aan de basis actieve ngo's; 

8. roept de Commissie op om goede praktijken voor controle en verslaglegging vast te 

stellen en te verspreiden op basis van het overzicht dat zij heeft van bestaande systemen 

in de lidstaten; 

9. verzoekt de lidstaten een overzicht te maken van de kosten die gemoeid zijn met de 

uitvoering van de jongerengarantie, om voor adequate financiering te zorgen en de 

doelstellingen van de regeling beter te verwezenlijken; 

10. roept de lidstaten op doeltreffende en gemakkelijk toegankelijke "centrale loketten" te 

creëren om jongeren op één plaats hoogwaardige diensten en begeleiding aan te bieden; 

herhaalt dat alle maatregelen en instrumenten voor iedereen toegankelijk moeten 

worden gemaakt, via alle mogelijke communicatiemiddelen; 

11. roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat hun wetgeving het voor alle jongeren binnen 

de vastgestelde leeftijdsgroep mogelijk maakt om zich in te schrijven en daadwerkelijk 

aan het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief deel te nemen1; 

12. wijst erop hoe belangrijk het is dat de kwaliteit van het aanbod wordt verbeterd; 

beklemtoont bovendien dat aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit op het 

gebied van mentorschap en begeleiding, de kwaliteit en de toereikendheid van de 

eigenlijke individuele opleiding, stage of baan, en aan de kwaliteit van het resultaat ten 

opzichte van de vastgestelde doelstellingen; onderstreept in dit verband dat de 

toepassing van de reeds bestaande kwaliteitskaders, zoals het Europees kwaliteitskader, 

in het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief moet worden gewaarborgd; is van mening dat 

jongeren ook bij de controle van de kwaliteit van het aanbod betrokken moeten worden; 

wijst op de noodzaak om de geldende leeftijdsgrens op te trekken van 25 tot 29 jaar, 

aangezien vele afgestudeerden en nieuwkomers op de arbeidsmarkt tussen de 25 en 30 

jaar oud zijn; 

13. beklemtoont dat het van essentieel belang is betere mechanismen in te voeren om te 

garanderen dat jongeren over een hoogwaardig aanbod beschikken; vestigt de aandacht 

op het gebrek aan regelgeving voor het stageaanbod op de vrije markt in verband met 

transparante aanwerving, duur en erkenning, en wijst erop dat maar enkele lidstaten 

                                                 
1 In het wetgevingskader van sommige landen worden bepaalde jongeren, met name die met een ernstige 

handicap, aangemerkt als "arbeidsongeschikt". Zij kunnen zich niet inschrijven bij de openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening en kunnen dan ook niet deelnemen aan het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. 
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minimumkwaliteitscriteria hebben vastgesteld, onder meer voor de controle op de 

jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

14. benadrukt dat het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief na 2020 moet worden voortgezet 

en dat in het volgende MFK voor adequate en duurzame financiering moet worden 

gezorgd met het oog op duurzame resultaten, waarbij rekening wordt gehouden met de 

werkelijke behoeften en vereiste middelen om de doelstellingen van het initiatief te 

kunnen verwezenlijken; 

15. benadrukt dat in het volgende MFK ook voor adequate financiering voor het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) moet worden gezorgd. 
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