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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. wijst erop dat onderwijs een investering is in de toekomst van de Unie en een belangrijk 
hulpmiddel voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese pijler van 
sociale rechten, waarin wordt gesteld dat “iedereen recht heeft op hoogwaardige en 
inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren om de 
vaardigheden te verwerven en te onderhouden die nodig zijn om ten volle aan het 
maatschappelijk leven te kunnen deelnemen en overgangen op de arbeidsmarkt met 
succes te kunnen opvangen”;

2. dringt erop aan dat dit beginsel door de Unie en haar lidstaten ten volle wordt toegepast, 
in overeenstemming met de verbintenissen als geformuleerd in de Verklaring van Rome 
van 25 maart 2017 en tijdens de top van Göteborg van 17 november 2017; benadrukt 
dat er een actieplan nodig is om de verbintenissen van de pijler van sociale rechten waar 
te maken, en is verheugd over de vastberadenheid die de Commissie in dit verband aan 
de dag legt; dringt erop aan dat de lidstaten de landspecifieke aanbevelingen van het 
Europees Semester ten uitvoer leggen, met name wat de aanbevelingen in verband met 
sociale zaken betreft;

3. benadrukt dat er behoefte is aan een verdeling op jaarbasis van beschikbare 
toewijzingen voor onderwijs en cultuur per lidstaat, met als algemene doelstelling de 
ondersteuning van investeringen in werkgelegenheid en groei, vast te stellen op basis 
van objectieve en transparante parameters en criteria in het systeem voor de verdeling 
van middelen, zowel in verband met financiering die door de EU aan de lidstaten wordt 
verstrekt als financiering die door de lidstaten binnen hun grondgebied wordt verstrekt;

4. benadrukt de voordelen die verbonden zijn aan het stimuleren van bilaterale en 
multilaterale uitwisseling van ervaringen in verband met geleerde lessen en beste 
praktijken op het gebied van onderwijs en cultuur, alsook in verband met de analyse, 
evaluatie, monitoring en controle van steun;

5. benadrukt hoe belangrijk het is de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling (SDG’s) na te streven, met name SDG 1 “Geen armoede”, SDG 4 
“Kwaliteitsonderwijs” en SDG 13 “Klimaatactie”; stelt in dit verband dat een adequaat 
onderwijs- en opleidingsaanbod op het gebied van transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën, in combinatie met aanzienlijke investeringen met het oog op 
economische heropleving, een sterke impuls kan geven aan het scheppen van banen, 
sociale rechtvaardigheid en de uitbanning van armoede, en kan helpen om beter in te 
spelen op de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt; vraagt de Unie om nauwere 
samenwerking en de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de lidstaten 
en hun onderwijs- en opleidingsstelsels te bevorderen;

6. herinnert aan het cruciale belang van onderwijs voor arbeidsmarkttransities en voor de 
menselijke en persoonlijke ontwikkeling van burgers, met name het belang van 
onderwijs voor het vergroten van het milieubewustzijn en de erkenning van de 
noodzaak om broeikasgasemissies te beperken en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te 
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zijn; benadrukt dat voor een transitie naar een ecologisch duurzamere samenleving 
geschoolde en hooggeschoolde arbeidskrachten nodig zijn, en is van mening dat met de 
middelen voor een rechtvaardige transitie ook fors moet worden geïnvesteerd in alle 
onderwijsniveaus, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding, bijscholing en 
omscholing, omscholing op de werkvloer of een combinatie van deeltijdwerk en 
deeltijdomscholing; benadrukt dat dit moet gebeuren met volledige eerbiediging van de 
beginselen van gelijke behandeling en gelijke kansen, met name ten aanzien van de 
meest kwetsbaren in onze samenleving en van kansarme groepen, en beklemtoont hoe 
belangrijk het is de inspanningen toe te spitsen op de economische heropleving van 
getroffen regio’s;

7. onderstreept zijn standpunt dat de onderwijs- en opleidingsstelsels van de lidstaten 
moeten worden aangepast om de kansen die de digitale en groene transities bieden ten 
volle te benutten; benadrukt dat een groter onderwijs- en opleidingsaanbod op het 
gebied van groene, digitale en informele vaardigheden kan bijdragen tot de 
verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen en de inzetbaarheid in vele sectoren 
kan bevorderen, met name voor alle kwetsbare groepen; verzoekt de EU en haar 
lidstaten stimulansen te bieden voor digitaal en groen onderwijs en de bijbehorende 
loopbanen, en de connectiviteit van scholen te bevorderen; beklemtoont dat elke 
transitie naar nieuwe, duurzame en verantwoordelijke samenlevingsmodellen een beleid 
vereist waarin aandacht wordt besteed aan inclusie, het waarborgen van gelijke rechten 
en participatie in het onderwijs voor iedereen, met inbegrip van artistieke en culturele 
vorming, met vaardigheden die beantwoorden aan de nieuwe behoeften van de 
arbeidsmarkt en nadruk op een meer mensgerichte en ecologische dimensie; verzoekt de 
lidstaten zich in te spannen voor een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen in 
STEM-studies;

8. neemt kennis van de snelle en aanhoudende groei van de zilveren economie in de EU, 
die in 2025 naar schatting 32 % van het bbp en 38 % van de werkgelegenheid in de 
Unie zal vertegenwoordigen; wijst op de behoefte aan programma’s voor 
beroepsonderwijs, digitaal onderwijs en omscholing om op passende wijze rekening te 
houden met dit feit, teneinde de sociale inclusie van senioren te waarborgen;

9. benadrukt dat de COVID-19-pandemie een ongekende impact heeft op de samenleving 
en met name op de kwaliteit van het onderwijs; erkent dat het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie en de economische, sociale en milieuvoordelen die dit fonds kan 
opleveren dringend nodig zijn;

10. benadrukt dat een systeem van sociale bescherming en ondersteuning voor iedereen van 
essentieel belang is om een rechtvaardige transitie te waarborgen; onderstreept de 
essentiële rol van een dergelijk systeem in het onderwijs, om ononderbroken scholing 
mogelijk te maken, om het welzijn van kinderen en jongeren te ondersteunen door in de 
basisbehoeften van gezinnen te voorzien, onder meer door te voorzien in voor- en 
vroegschoolse educatie en langdurig onderwijs, alsook om een gevoel van 
empowerment te ontwikkelen om deel te nemen aan activiteiten voor een leven lang 
leren en over te stappen naar nieuwe banen en sectoren;

11. beklemtoont dat de toegang tot Erasmus+ moet worden vergemakkelijkt voor kansarme 
studenten en dat het onderwijs- en opleidingsaanbod ervan in dunbevolkte gebieden 
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moet worden uitgebreid, om zo bij te dragen tot het behoud van het sociale weefsel, de 
instandhouding van cultureel erfgoed en ecologische duurzaamheid;

12. dringt aan op een intensivering van de dialoog en samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen en de bedrijfswereld, met het oog op de invoering van studies met 
betrekking tot sectoren die naar verwachting zullen groeien en nieuwe banen zullen 
opleveren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen, gemeenschappen en 
regio’s; merkt in dit verband op dat er meer publiek-private partnerschappen nodig zijn 
om het volledige potentieel van de onderwijs- en opleidingsstelsels van de EU te 
benutten, alsook met het oog op mogelijkheden om zich een leven lang bij- en om te 
scholen en met het oog op betere arbeidsmobiliteit, teneinde hoge werkloosheidsniveaus 
in bepaalde regio’s te voorkomen; dringt erop aan dat de Europese onderwijsruimte 
wordt versterkt als een manier om de totstandbrenging van een duurzame dialoog in het 
hoger onderwijs te bevorderen en te verbeteren, en verzoekt de lidstaten te onderzoeken 
of stages deel kunnen uitmaken van universiteitscurricula;

13. dringt aan op het creëren van synergieën tussen het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie en Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps, ter 
ondersteuning van projecten die een nieuwe bestemming willen geven aan ruimten die 
getroffen zijn door sluitingen als gevolg van inspanningen om de transitie te maken naar 
een klimaatneutrale economie; onderstreept het belang van initiatieven in de regio’s die 
het zwaarst getroffen zijn door de rechtvaardige transitie en de noodzaak om 
bijkomende financiering toe te wijzen aan projecten in verband met onderwijs, cultuur 
en sport, en wijst op de noodzaak om arbeidskrachten in koolstofintensieve industrieën 
bij te scholen en om te scholen met steun uit het Fonds voor de modernisering van het 
EU-emissiehandelssysteem;

14. dringt erop aan dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie de creatieve en culturele 
sector ondersteunt in het licht van de essentiële bijdrage die deze sectoren kunnen 
leveren tot het scheppen van nieuwe kansen en banen in de verschillende gebieden, met 
name wanneer projecten duurzame beste praktijken omvatten en duurzaamheid, energie-
efficiëntie en de bescherming van het milieu bevorderen;

15. verzoekt de Unie de overdraagbaarheid en volledige erkenning van vaardigheden en 
beroepskwalificaties te versterken met het oog op een grotere mobiliteit en een 
optimalisering van de verwerving van vaardigheden binnen de interne markt, om zo 
uiteindelijk het concurrentievermogen van Europa in de wereld te versterken;

16. dringt er bij nationale, regionale en gemeenschapsautoriteiten die bevoegd zijn voor 
onderwijs en een leven lang leren op aan een rechtskader in te voeren om 
ondernemingen ertoe aan te sporen te investeren in programma’s en maatregelen om 
professionele integratie te garanderen en genderevenwicht, diversiteit en inclusie te 
bevorderen, met het oog op een succesvolle transitie naar een ecologisch duurzame, 
maatschappelijk verantwoorde en emissievrije economie, met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare groepen die mogelijk bijkomende gerichte maatregelen nodig hebben, 
personen met een handicap die vaak het slachtoffer zijn van dubbele discriminatie en 
mensen die getroffen zijn door arbeidsmarkttransities;

17. benadrukt dat de Europese onderwijsruimte moet voorzien in opleidingen ter 
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bevordering van transversale vaardigheden die verband houden met de ecologische en 
digitale transitie en voldoende voeling moet houden met de arbeidsmarkt, met name in 
de hogere niveaus van het curriculum, en wijst erop dat het noodzakelijk is 
samenwerking tussen de lidstaten te ondersteunen en te ontwikkelen, teneinde 
intercollegiaal en wederzijds leren en de uitwisseling van beste praktijken te stimuleren;

18. wijst erop dat onderwijsstelsels die gebaseerd zijn op pedagogisch onderzoek het meest 
doeltreffend en inclusief zijn; dringt erop aan dat het volgende vlaggenschipprogramma 
van de Unie voor onderzoek, de opvolger van Horizon 2020, wordt ingezet als 
instrument om verder te streven naar excellentie op het gebied van onderwijs en 
opleiding;

19. benadrukt dat de maatschappelijke transitie naar een duurzame energievoorziening de 
bevordering en vaststelling van een veranderende regionale identiteit vereist; 
onderstreept dat dit bijvoorbeeld kan worden bereikt door industrieel erfgoed en 
etnografisch onderzoek actief te bevorderen; steunt de bevordering van democratische 
dialogen over aanpassing en maatschappelijke transitie via culturele, wetenschappelijke 
en onderwijsinstellingen;

20. wijst erop dat de rechtvaardige transitie een holistische aanpak vereist waarin aandacht 
wordt besteed aan economische diversificatie, uitgebreide steun voor werknemers om 
over te stappen op nieuwe banen, herstel van milieuschade, de nodige zorg voor de 
identiteit en het culturele erfgoed van getroffen gemeenschappen en inclusieve 
processen waarbij ook wordt ingespeeld op gevolgen op het vlak van gelijke kansen 
voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen; verzoekt de lidstaten om te voorzien in 
duurzame ondersteuning voor culturele activiteiten van gemeenschappen in transitie en 
om hun cultureel erfgoed te eerbiedigen en te bevorderen;

21. dringt er bij culturele en toeristische ondernemingen op aan om in mijngebieden met 
afnemende activiteit een regionaal vestigingsbeleid te ondersteunen door industriële 
sites te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, met nadruk op exemplarische 
maatregelen voor natuurherstel die de gevolgen van de klimaatverandering beperken, 
zoals de ontwikkeling van natuurlijke waterreservoirs in de vorm van bossen, 
overstromingsgebieden en grasland.
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