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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. herinnert eraan dat onderwijs een investering in onze gemeenschappelijke toekomst is: 
het heeft een positief effect op sociale cohesie, wat een eerste voorwaarde voor 
economische groei, het scheppen van banen en werkgelegenheid is; wijst op de rol van 
onderwijs en cultuur bij de persoonlijke ontwikkeling en het kritisch denkvermogen van 
de burgers, bij sociale mobiliteit, bij de bevordering van creativiteit en innovatie en bij 
de bewustmaking over grote collectieve uitdagingen zoals de klimaatverandering, de 
digitale transformatie en paradigmaverschuivende technologieën; herinnert aan de 
doelstelling om het beleid van de EU en de lidstaten op het gebied van onderwijs, 
opleiding en vaardigheden voortdurend te verbeteren teneinde inclusief, toegankelijk en 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs, alomvattende permanente educatie en opleidingen 
voor iedereen aan te bieden en mensen beter te scholen en te herscholen, met name 
mensen met een lager opleidingsniveau en een lagere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, 
jongeren zonder scholing, werk of stage (NEET’s) en langdurig werklozen; wijst erop 
dat het noodzakelijk is zich voor te bereiden op de toekomstige gevolgen van 
technologische vooruitgang – waaronder automatisering, artificiële intelligentie en 
robotica – voor de arbeidsmarkt en het publiek en voor het dagelijkse leven en onze 
persoonlijke en collectieve band met kennis, leren en informatie; herinnert er in dit 
verband aan dat het belangrijk is vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid te 
verwerven om desinformatie te bestrijden en actief digitaal burgerschap op te bouwen;

2. wijst op de noodzaak om resultaten te boeken op het gebied van de Europese pijler van 
sociale rechten; dringt erop aan dat de kindergarantie tijdig wordt goedgekeurd, de 
lidstaten de jongerengarantie krachtdadig uitvoeren en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen in verband met kwalitatief onderwijs worden 
verwezenlijkt, zodat iedereen zich kwalitatief en inclusief onderwijs, opleiding en 
permanentie educatie kan veroorloven, teneinde volledig deel te kunnen nemen aan de 
maatschappij en toe te kunnen treden tot de arbeidsmarkt; spoort de Commissie aan om 
snel met een actieplan te komen voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale 
rechten en om de indicatoren van het sociaal scorebord en de monitoring verder te 
verfijnen;

3. benadrukt dat de lidstaten de wederzijdse erkenning en overdraagbaarheid van 
vaardigheden, diploma’s en persoonlijke kwalificaties op de interne arbeidsmarkt 
moeten verbeteren om zo bij te dragen aan de totstandbrenging van een Europese 
onderwijsruimte die de arbeidsmobiliteit zal verbeteren en het internationale 
concurrentievermogen van de Europese economie zal versterken;

4. is van mening dat de ongekende financiële steun van de EU voor herstel na COVID-19 
moet worden gebruikt om op een inclusieve manier die iedereen in gelijke mate ten 
goede komt verloren gegane banen terug te winnen en de economische groei te 
herstellen, en om structurele sociaaleconomische nadelen, zoals voortijdig 
schoolverlaten en slechte schoolresultaten, aan te pakken; herinnert eraan dat 
ononderbroken onderwijs nauw verband houdt met de toegang tot 
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socialebeschermingsstelsels die voorzien in de basisbehoeften van kinderen en hun 
gezinnen, waaronder hoogwaardige voeding en gezondheidszorg; benadrukt dat de 
Europese groene en digitale transitie niet doeltreffend kan worden verwezenlijkt zonder 
een geleidelijke en alomvattende transformatie van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
en dat daarvoor grote investeringen nodig zijn en er in het bijzonder op moet worden 
gelet dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten; benadrukt dat het van belang is lessen 
te trekken uit de COVID-19-crisis door de goede praktijken te delen die in bepaalde 
landen worden gebruikt, zoals intercollegiaal leren en het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor onderwijsdoeleinden; 

5. is bezorgd over de impact van de COVID-19-pandemie op het onderwijs, omdat er 
tussen de lidstaten ernstige discrepanties bestaan op het gebied van digitaal onderwijs, 
waarbij in sommige lidstaten 32 % van de leerlingen maandenlang om verschillende 
redenen, zowel structurele als materiële, geen toegang hadden tot onderwijs; is bezorgd 
over het feit dat het voor studenten aan de universiteit en in het beroepsonderwijs niet 
mogelijk is hun normale curriculum te volgen, wat gevolgen zal hebben voor hun reeds 
belemmerde toegang tot de arbeidsmarkt, aangezien in 2018 26,3 % van de jongeren in 
de EU tussen 16 en 29 jaar volgens Eurostat al risico liep op armoede of sociale 
uitsluiting1; benadrukt dat een groene en digitale transitie in de EU gebaseerd moet zijn 
op een eerlijke samenleving, betrekking moet hebben op gebieden als werkgelegenheid, 
vaardigheden en onderwijs en steun en onmiddellijke hulp voor de toegang tot 
basisvoorzieningen moet bieden aan mensen die het zwaarst zijn getroffen door de 
COVID-19-pandemie, zoals jongeren, vrouwen, personen met een handicap, 
alleenstaande ouders, ouderen en andere kwetsbare groepen; wijst op de rol die 
gezondheidseducatie en basiseducatie op het gebied van medische preventie in scholen 
kan spelen bij het verzachten van de gevolgen van pandemische uitbraken en bij het 
voorkomen van en de voorbereiding op toekomstige noodsituaties in verband met de 
volksgezondheid;

6. roept de lidstaten op om hun toewijzingen van hun bruto binnenlands product voor 
onderwijs te verhogen en om in hun nationaal plan voor herstel en veerkracht 
ambitieuze investeringen op te nemen voor alle onderwijsniveaus, met inbegrip van 
beroepsonderwijs en -opleiding, bijscholing en omscholing, als voorwaarde voor 
economisch herstel dat de sociale cohesie bevordert en ongelijkheden aanpakt;

7. is ermee ingenomen dat er in het Europees Semester onderdelen zijn opgenomen die 
verwijzen naar de specifieke activiteiten in de sectoren onderwijs, cultuur, sport en 
media van de faciliteit voor herstel en veerkracht; roept de Commissie op nauwlettend 
toe te zien op de voortgangsverslagen van de lidstaten over de uitvoering van hun 
nationaal plan voor herstel en veerkracht in het kader van het Europees Semester om na 
te gaan in hoeverre de doelstellingen van de faciliteit voor herstel en veerkracht zijn 
verwezenlijkt;

8. roept de Commissie op om onderwijs beter te integreren in het Europees Semester en de 
huidige focus ervan uit te breiden naar sociale doelstellingen, digitaal onderwijs en de 
kwaliteit van het onderwijs, teneinde de evolutie en hervormingen van de 
onderwijsstelsels te beoordelen en de uitvoering van de EU-actieplannen, -agenda’s en 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion
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hersteldoelstellingen in de hele EU op consistente wijze te controleren;

9. dringt er bij de lidstaten op aan om nationale plannen voor herstel en veerkracht te 
ontwikkelen waarbij ten minste 25 % wordt geoormerkt voor sociale investeringen, en 
om met name in de landenspecifieke aanbevelingen voorrang te verlenen aan gerichte 
investeringen in digitale infrastructuur en materiaal voor onderwijsinstellingen en 
lerenden, teneinde gelijke toegang tot afstands- en onlineonderwijs mogelijk te maken 
voor kinderen, studenten en jongeren met een handicap, kansarmen, personen uit 
achtergestelde groepen en afgelegen en landelijke gebieden en personen met bijzondere 
onderwijsbehoeften, aangezien ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen 
onderwijs te volgen;

10. wijst op de zware tol die de COVID-19-pandemie heeft geëist met betrekking tot de 
creatieve en culturele sectoren en industrieën, waaronder evenementen en optredens, 
cultureel toerisme en immaterieel cultureel erfgoed, evenals op de existentiële 
bedreiging die de pandemie vormt voor veel artiesten en creatieve ondernemingen; 
betreurt het feit dat de impact op cultuur niet ter sprake kwam in de mededeling van 
Commissie van 17 september 2020 over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 
voor 2021 (COM(2020)0575) en vraagt de Commissie en de lidstaten om specifieke 
initiatieven ter bescherming van deze sector vast te stellen en goed te keuren; dring er 
meer in het bijzonder bij de lidstaten op aan om sterk de nadruk te leggen op cultuur en 
ten minste 2 % van hun nationale middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht 
toe te wijzen aan de culturele en creatieve sector, aangezien dat een van de hardst 
getroffen sectoren is en zal blijven op de middellange termijn, en mogelijk de hardst 
door de COVID-19-pandemie getroffen sector is; spoort de lidstaten aan meer 
inspanningen te leveren om hun socialebeschermingsstelsels en de 
arbeidsomstandigheden voor werknemers in deze sector te verbeteren; 

11. roept de lidstaten op om gevolg te geven aan de aanbeveling van het Parlement om 
voorrang te verlenen aan investeringen in onderwijs en opleiding door ten minste 10 % 
van hun nationale middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht aan deze sector 
toe te wijzen, teneinde de sector in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe 
uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt en aan een eerlijke digitale en groene 
transitie;

12. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de faciliteit voor herstel en veerkracht 
te gebruiken om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om toegang tot digitaal en 
blended onderwijs in de gehele Europese Unie te verzekeren, zodat het een aanvulling 
op contactonderwijs kan vormen en de onderwijsstelsels inclusiever kan maken, met 
bijzondere aandacht voor gelijke toegang voor achtergestelde groepen tot onderwijs en 
opleidingen van hoge kwaliteit, om te compenseren voor het feit dat de socio-
economische achtergrond momenteel een van de factoren is die de onderwijsresultaten 
van kinderen en jongeren bepalen; is bezorgd over het feit dat het aandeel NEET-
jongeren sterk is gestegen en dringt aan op gerichte financiering om deze kwetsbare 
groep nieuwe kansen te bieden; herinnert aan de doelstelling van de EU-
vaardighedenagenda om de kloof op het gebied van digitale vaardigheden drastisch te 
verkleinen en daarbij rekening te houden met het feit dat 42 % van de European nog 
steeds geen digitale basisvaardigheden heeft, en zo actieve digitale burgerparticipatie 
mogelijk te maken; dringt er bij de Commissie op aan om digitaal onderwijs beter te 
integreren in het Europees Semester; wijst bovendien op de noodzaak om de 
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aanzienlijke genderkloof op het gebied van digitale vaardigheden en banen in de 
technologiesector aan te pakken;

13. verzoekt de lidstaten de nodige maatregelen te nemen om hun digitale infrastructuur, 
hun connectiviteit en de onderwijsmethoden die in hun scholen, universiteiten en 
leercentra worden gebruikt te versterken, hervormingen ter uitvoering van de digitale 
transformatie sneller door te voeren, en er zo voor te zorgen dat alle Europeanen ervan 
kunnen profiteren, en om bijzondere inspanningen te leven om ervoor te zorgen dat 
online onderwijs voor iedereen toegankelijk is; herinnert er in dit verband aan dat 
leraren, opleiders en ouders, die allemaal een cruciale rol spelen bij de digitale 
transformatie, een passende opleiding moeten krijgen, met name met betrekking tot 
nieuwe formules zoals afstands- en blended onderwijs; wijst erop dat de impact van 
overmatige blootstelling aan de digitale wereld grondig moet worden onderzocht en 
dringt aan op maatregelen die een beter begrip bevorderen van de risico’s van digitale 
technologieën, die in het bijzonder kinderen en jongeren kunnen treffen; beklemtoont 
dat de toegankelijkheid van digitaal en online onderwijs op de lange termijn niet 
bedoeld is als vervanging van, maar eerder als aanvulling op de rechtstreekse interactie 
tussen leraren en lerenden, aangezien de verwerving van interpersoonlijke en sociale 
vaardigheden alleen via contactonderwijs doeltreffend kan worden verzekerd;

14. spoort de Commissie aan om de lidstaten die een achterstand hebben op het gebied van 
hun digitale infrastructuur en connectiviteit te steunen door aanvullende raadplegingen 
van deskundigen beschikbaar te stellen;

15. is ingenomen met het feit dat de faciliteit voor herstel en veerkracht de digitale transitie 
ondersteunt, waarbij minstens 20 % van de uitgaven verband houden met digitalisering, 
en benadrukt in dit verband dat ervoor moet worden gezorgd dat zo veel mogelijk EU-
burgers kunnen profiteren van de connectiviteit van de gigabitmaatschappij, ook zij die 
in afgelegen en landelijke gebieden wonen; benadrukt dat breedband moet worden 
beschouwd als een publiek goed en dat er voldoende financiering moet zijn voor de 
bijbehorende infrastructuur, met het oog op universele toegang als cruciale stap om de 
digitale kloof te dichten en eerlijke en rechtvaardige toegang tot de digitale economie te 
waarborgen;

16. wijst op de noodzaak om aan de mediasector, die een belangrijke rol speelt in onze 
democratieën, specifieke steun te verlenen op een manier die de vrijheid en het 
pluralisme van de media eerbiedigt en bevordert in een tijd waarin de onlineomgeving 
steeds meer wordt gedomineerd door enkele spelers, met toenemende marktmacht en 
mobiele belastinggrondslagen, wat soms ten koste gaat van het vermogen van veel 
kleinere Europese bedrijven om op de eengemaakte markt te starten en op te schalen, 
zoals wordt benadrukt in de mededeling van de Commissie over de jaarlijkse strategie 
voor duurzame groei voor 2021; vestigt de aandacht van de lidstaten op de specifieke 
maatregelen in het op 3 december 2020 door de Commissie bekendgemaakte Europees 
actieplan voor de media, die erop gericht zijn de omroepsector, de nieuwsindustrie en de 
bioscoopsector te helpen herstellen van het grote verlies aan reclame-inkomsten 
vanwege de lockdown als gevolg van de pandemie, en de productie en distributie van 
digitale inhoud te stimuleren; is van mening dat dergelijke maatregelen deel moeten 
uitmaken van het minimum van 20 % van de uitgaven van elk nationaal plan voor 
herstel en veerkracht dat voor de digitale sector moet worden gereserveerd;
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17. roept de lidstaten op zich in te zetten voor het herstel en de crisisbestendigheid van de 
sportsector in het algemeen, en van breedtesport in het bijzonder, en ervoor te zorgen 
dat de sportsector volledige toegang heeft tot de faciliteit voor herstel en veerkracht; 
benadrukt dat sport belangrijke maatschappelijke functies vervult, door inclusie, 
integratie en waarden zoals wederzijds respect, solidariteit, diversiteit en gelijkheid, 
waaronder gendergelijkheid, te bevorderen en beklemtoont dat sport kan helpen om de 
impact van langdurige lockdowns en schoolsluitingen op de fysieke en mentale 
gezondheid aan te pakken en te voorkomen; verzoekt de Commissie in dit verband om 
inclusie te bevorderen door middel van sport en om nieuwe wegen te verkennen om het 
effect en bereik van sport te maximaliseren.
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