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Amendement 1
Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. meent dat onderwijs als 
voornaamste doel heeft om het potentieel 
van elk individu te ontwikkelen en een 
stevige basis te leggen voor de 
consolidering van een eerlijke, 
democratische en vreedzame 
samenleving;

Or. en

Amendement 2
Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. merkt op dat inkomensongelijkheid 
vaak verband houdt met ongelijke kansen 
bij de toegang tot onderwijs, opleiding en 
sociale bescherming;

Or. en

Amendement 3
Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. verzoekt de lidstaten om de 
publieke investeringen in onderwijs en 
opleiding te vergroten om de verschillen 
in toegang en kwaliteit aan te pakken;
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Or. en

Amendement 4
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op onderwijs en 
levenslang leren, en om daarbij met name 
de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden aan te pakken, de nodige 
aandacht te besteden aan de aanpassing 
aan de realiteit van de gedigitaliseerde 
economie en te anticiperen op de 
toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt; benadrukt 
dat dit beleid de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling moet 
bevorderen met inachtneming van de 
doelstellingen van de energietransitie naar 
een koolstofarme economie;

1. roept op tot een voortdurende 
verbetering van het onderwijs- en 
opleidingsbeleid van de EU en de lidstaten 
met het oog op hoogwaardig onderwijs en 
levenslang leren, en om daarbij de 
groeiende vaardighedenkloof aan te 
pakken, met name wat betreft digitale 
vaardigheden en vaardigheden voor de 
digitale toekomst, zoals het vermogen om 
in een veranderende omgeving te werken 
en aanpassingsvermogen, creatief denken, 
probleemoplossing, kritisch denken en 
mediageletterdheid; merkt op dat de 
potentiële opkomende automatiseringsgolf 
ernstige gevolgen kan hebben voor een 
aantal beroepen, sectoren en de 
arbeidsmarkt in het algemeen; merkt 
evenwel op dat de eerdere automatisering 
en technologische veranderingen banen 
hebben vernietigd en gecreëerd met een 
netto-effect dat uitkomt op nul of licht 
positief is, en dat de levensstandaard 
tegelijkertijd enorm is verbeterd; 
benadrukt dat arbeidsbeleid de 
persoonlijke en maatschappelijke 
ontwikkeling moet bevorderen met 
inachtneming van onder meer de 
doelstellingen van de energietransitie naar 
een koolstofarme economie;

Or. en

Amendement 5
Martina Michels
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op onderwijs en 
levenslang leren, en om daarbij met name 
de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden aan te pakken, de nodige 
aandacht te besteden aan de aanpassing 
aan de realiteit van de gedigitaliseerde 
economie en te anticiperen op de 
toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt; benadrukt 
dat dit beleid de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling moet 
bevorderen met inachtneming van de 
doelstellingen van de energietransitie naar 
een koolstofarme economie;

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op meertalig 
onderwijs en het recht op levenslang leren, 
en om daarbij met name de kloof op het 
gebied van digitale vaardigheden aan te 
pakken, de nodige aandacht te besteden aan 
het begrijpen en vormgeven van de 
realiteit van de gedigitaliseerde economie 
en samenleving en te anticiperen op de 
toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt en de 
publieke ruimte; benadrukt dat dit beleid 
de persoonlijke en maatschappelijke 
ontwikkeling moet bevorderen met 
inachtneming van de doelstellingen van de 
energietransitie naar een koolstofarme 
economie;

Or. en

Amendement 6
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op onderwijs en 
levenslang leren, en om daarbij met name 
de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden aan te pakken, de nodige 
aandacht te besteden aan de aanpassing aan 
de realiteit van de gedigitaliseerde 
economie en te anticiperen op de 
toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt; benadrukt 

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op voor iedereen 
toegankelijk onderwijs en levenslang leren, 
en om daarbij met name de kloof op het 
gebied van digitale vaardigheden aan te 
pakken, de nodige aandacht te besteden aan 
de aanpassing aan de realiteit van de 
gedigitaliseerde economie en te anticiperen 
op de toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt; benadrukt 
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dat dit beleid de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling moet 
bevorderen met inachtneming van de 
doelstellingen van de energietransitie naar 
een koolstofarme economie;

dat dit beleid de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling en nieuwe, 
toekomstige arbeidsmogelijkheden moet 
bevorderen met inachtneming van de 
doelstelling van de energietransitie naar 
een koolstofarme economie, hoogwaardig 
onderwijs, toegang voor iedereen en 
inclusiviteit; verzoekt de lidstaten om de 
landspecifieke aanbevelingen versneld uit 
te voeren;

Or. en

Amendement 7
Lara Wolters, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op onderwijs en 
levenslang leren, en om daarbij met name 
de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden aan te pakken, de nodige 
aandacht te besteden aan de aanpassing aan 
de realiteit van de gedigitaliseerde 
economie en te anticiperen op de 
toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt; benadrukt 
dat dit beleid de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling moet 
bevorderen met inachtneming van de 
doelstellingen van de energietransitie naar 
een koolstofarme economie;

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op onderwijs en 
levenslang leren, en om daarbij met name 
de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden aan te pakken, de nodige 
aandacht te besteden aan de aanpassing aan 
een moderne, koolfstofarme en duurzame 
economie en aan de realiteit van de 
gedigitaliseerde economie en te anticiperen 
op de toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt; benadrukt 
dat dit beleid de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling moet 
bevorderen met inachtneming van de 
doelstelling van de energietransitie naar 
een koolstofarme economie en van de 
Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 8
Bernard Guetta
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op onderwijs en 
levenslang leren, en om daarbij met name 
de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden aan te pakken, de nodige 
aandacht te besteden aan de aanpassing aan 
de realiteit van de gedigitaliseerde 
economie en te anticiperen op de 
toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt; benadrukt 
dat dit beleid de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling moet 
bevorderen met inachtneming van de 
doelstellingen van de energietransitie naar 
een koolstofarme economie;

1. roept op tot een echte herziening van het 
onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de 
lidstaten met het oog op onderwijs en 
levenslang leren, en om daarbij met name 
de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden aan te pakken, de nodige 
aandacht te besteden aan de aanpassing aan 
de realiteit van de gedigitaliseerde 
economie en te anticiperen op de 
toekomstige impact van kunstmatige 
intelligentie op de arbeidsmarkt; benadrukt 
dat dit beleid de persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling moet 
bevorderen met inachtneming van de 
doelstelling van duurzame ontwikkeling 
en de energietransitie naar een 
koolstofarme economie;

Or. en

Amendement 9
Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en 
andersom; is ervan overtuigd dat een naar 
behoren gefinancierd, hoogwaardig stelsel 
van onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 

2. is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
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hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren;

onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren;

Or. en

Amendement 10
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en andersom; 
is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren;

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak kan resulteren in slechte 
onderwijsresultaten en andersom; is ervan 
overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig toekomstbestendig onderwijs, 
met inbegrip van de verwerving van 
overdraagbare kernvaardigheden die 
nodig zijn om in de toekomst mee te 
kunnen komen; wijst erop hoe belangrijk 
het is dat de lidstaten 
onderwijskwalificaties wederzijds 
erkennen; verzoekt de Commissie de 
lidstaten waar nodig te helpen bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren; merkt evenwel op dat de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor het onderwijs 
en de inrichting van de onderwijsstelsels;

Or. en
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Amendement 11
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en andersom; 
is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren;

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en andersom; 
is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen, met name gendergelijkheid; 
steunt de plannen om binnen afzienbare 
tijd een Europese onderwijsruimte tot stand 
te brengen met als doel iedereen toegang te 
geven tot hoogwaardig onderwijs, met 
inbegrip van achtergestelde groepen, 
mensen met een migratieachtergrond en 
personen met een handicap; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren en om de uitwisseling van beste 
praktijken binnen het Erasmus+-
programma te bevorderen;

Or. en

Amendement 12
Lara Wolters, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en andersom; 
is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en andersom; 
is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 
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vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren;

vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; wijst in dit verband op de 
beginselen een, drie, vier en elf van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelen, en erkent 
de bijdrage die onderwijs en cultuur 
leveren aan het welzijn van individuen en 
de samenleving; steunt de plannen om 
binnen afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren;

Or. en

Amendement 13
Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en andersom; 
is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren;

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en andersom; 
is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig en inclusief 
stelsel van onderwijs en levenslang leren 
deze vicieuze cirkel kan helpen 
doorbreken, sociale inclusie en gelijke 
kansen kan bevorderen en zodoende het 
menselijk potentieel van de betrokkenen 
kan aanboren; steunt de plannen om 
binnen afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
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leren;

Or. en

Amendement 14
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspelt en andersom; 
is ervan overtuigd dat een naar behoren 
gefinancierd, hoogwaardig stelsel van 
onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren;

2. benadrukt dat een sociaaleconomische 
achterstand en gesegregeerde 
onderwijsinstellingen vaak slechte 
onderwijsresultaten voorspellen en 
andersom; is ervan overtuigd dat een naar 
behoren gefinancierd, hoogwaardig stelsel 
van onderwijs en levenslang leren deze 
vicieuze cirkel kan helpen doorbreken en 
sociale inclusie en gelijke kansen kan 
bevorderen; steunt de plannen om binnen 
afzienbare tijd een Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen met 
als doel iedereen toegang te geven tot 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de 
Commissie de lidstaten bij te staan bij het 
hervormen en moderniseren van hun 
onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal 
leren en hoogwaardig onderricht;

Or. en

Amendement 15
Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 

3. merkt op dat hoogwaardig, toegankelijk 
en inclusief onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
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achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept om op 
langere termijn betere resultaten te boeken 
in het leven;

en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK een 
cruciale rol speelt in het slagen van de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen op de korte termijn en de 
voorwaarden schept om op langere termijn 
betere resultaten te boeken in het leven, 
sociaal te integreren en inzetbaar te zijn 
op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 16
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept om op 
langere termijn betere resultaten te boeken 
in het leven;

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, en des te meer op 
sociaaleconomisch achtergestelde 
kinderen, en aldus bijdraagt aan het 
verminderen van de sociale ongelijkheden; 
benadrukt dat OOJK op korte termijn 
effect heeft op de ontwikkeling, het leren 
en het welzijn van kinderen en de 
voorwaarden schept om op langere termijn 
betere resultaten te boeken in het leven;

Or. en

Amendement 17
Lara Wolters, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept om op 
langere termijn betere resultaten te boeken 
in het leven;

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen en kinderen met 
bijzondere behoeften, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept om op 
langere termijn betere resultaten te boeken 
in het leven; verzoekt de Commissie 
derhalve om een Europese kindergarantie 
op te zetten, met passende financiering en 
goed ontworpen ondersteunende diensten;

Or. en

Amendement 18
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept om op 
langere termijn betere resultaten te boeken 
in het leven;

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept – zoals 
vaardigheden op het gebied van 
conflictbeheersing en probleemoplossing 
en sociaal en democratisch gedrag – om 
op langere termijn betere resultaten te 
boeken in het leven;
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Or. en

Amendement 19
Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept om op 
langere termijn betere resultaten te boeken 
in het leven;

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden en het bevorderen van de 
sociale integratie; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept om op 
langere termijn betere resultaten te boeken 
in het leven;

Or. en

Amendement 20
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
en des te meer op sociaaleconomisch 
achtergestelde kinderen, en aldus bijdraagt 
aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden; benadrukt dat OOJK op 
korte termijn effect heeft op de 
ontwikkeling, het leren en het welzijn van 
kinderen en de voorwaarden schept om op 
langere termijn betere resultaten te boeken 

3. merkt op dat onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen (OOJK) een positief effect 
heeft op alle kinderen, jongens en meisjes, 
in het bijzonder op kinderen met een 
handicap en des te meer op 
sociaaleconomisch achtergestelde 
kinderen, en aldus bijdraagt aan het 
verminderen van de sociale ongelijkheden; 
benadrukt dat OOJK op korte termijn 
effect heeft op de ontwikkeling, het leren 
en het welzijn van kinderen en de 
voorwaarden schept om op langere termijn 
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in het leven; betere resultaten te boeken in het leven;

Or. en

Amendement 21
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, cruciaal is voor het stimuleren 
van kennisintensieve, duurzame en 
inclusieve groei, tegen een achtergrond van 
toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van een bedrijf;

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, waaronder in jongeren en 
kansarmen, cruciaal is voor het stimuleren 
van kennisintensieve, duurzame en 
inclusieve groei, tegen een achtergrond van 
toenemende vaardighedentekorten, met 
name op het gebied van STEM, en 
mismatches in een veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
de doorlopende ontwikkeling van 
vaardigheden, waaronder transversale 
vaardigheden; wijst op de rol van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van bedrijven;

Or. en

Amendement 22
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, cruciaal is voor het stimuleren 
van kennisintensieve, duurzame en 
inclusieve groei, tegen een achtergrond van 
toenemende vaardighedentekorten en -

4. meent dat investeren in een modern, 
democratisch onderwijslandschap, met de 
nadruk op jongeren en kansarmen, cruciaal 
is voor het stimuleren van 
kennisintensieve, duurzame, hoogwaardige 
en inclusieve groei, tegen een achtergrond 
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mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van een bedrijf;

van toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept enerzijds het 
belang van onderwijs over 
ondernemerschap om jongeren te 
motiveren te kiezen voor de oprichting van 
een bedrijf, en anderzijds het belang van 
onderwijs voor zelfverwezenlijking en om 
deel te kunnen nemen aan de 
democratische gemeenschap;

Or. en

Amendement 23
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, cruciaal is voor het stimuleren 
van kennisintensieve, duurzame en 
inclusieve groei, tegen een achtergrond van 
toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van een bedrijf;

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, cruciaal is voor het stimuleren 
van kennisintensieve, duurzame en 
inclusieve groei, tegen een achtergrond van 
toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van een bedrijf, en benadrukt 
dat vaardigheden op het gebied van 
digitale en mediageletterdheid een 
essentieel onderdeel van het 
onderwijsbeleid moeten vormen en onder 
andere cyberveiligheid, cyberhygiëne, 
cyberverantwoordelijkheid en 
gegevensbescherming moeten omvatten;

Or. en
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Amendement 24
Lara Wolters, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, cruciaal is voor het stimuleren 
van kennisintensieve, duurzame en 
inclusieve groei, tegen een achtergrond van 
toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van een bedrijf;

4. meent dat structurele investeringen in 
menselijk kapitaal en nationale 
onderwijsstelsels, met de nadruk op 
jongeren en kansarmen, cruciaal zijn voor 
het stimuleren van kennisintensieve, 
duurzame en inclusieve groei, tegen een 
achtergrond van toenemende 
vaardighedentekorten en -mismatches in 
een snel veranderende arbeidsomgeving, 
zeker in het tijdperk van digitalisering; 
onderstreept het belang van onderwijs over 
ondernemerschap om jongeren te 
motiveren te kiezen voor de oprichting van 
een bedrijf, en meent dat er meer moet 
worden gedaan om meisjes aan te trekken 
in de STEM-domeinen; onderstreept 
voorts de belangrijke bijdrage die 
beroepsopleidingen kunnen leveren aan 
de verwezenlijking van de doelen van de 
Green Deal;

Or. en

Amendement 25
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, cruciaal is voor het stimuleren 
van kennisintensieve, duurzame en 
inclusieve groei, tegen een achtergrond van 
toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, onder wie personen met een 
migratieachtergrond, cruciaal is voor het 
stimuleren van kennisintensieve, duurzame 
en inclusieve groei, tegen een achtergrond 
van toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
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digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van een bedrijf;

arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap van 
jongs af aan om jongeren te motiveren te 
kiezen voor de oprichting van een bedrijf, 
en van het bevorderen van ecologische, 
digitale en financiële geletterdheid onder 
jongeren;

Or. en

Amendement 26
Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, cruciaal is voor het stimuleren 
van kennisintensieve, duurzame en 
inclusieve groei, tegen een achtergrond van 
toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van een bedrijf;

4. meent dat investeren in menselijk 
kapitaal, met de nadruk op jongeren en 
kansarmen, met name jongeren die geen 
werk hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen, cruciaal is voor het 
stimuleren van kennisintensieve, duurzame 
en inclusieve groei, tegen een achtergrond 
van toenemende vaardighedentekorten en -
mismatches in een snel veranderende 
arbeidsomgeving, zeker in het tijdperk van 
digitalisering; onderstreept het belang van 
onderwijs over ondernemerschap om 
jongeren te motiveren te kiezen voor de 
oprichting van een bedrijf;

Or. en

Amendement 27
Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de maatregelen ter 
bevordering van hoogwaardige stages in 
Europa op te schroeven en manieren te 
onderzoeken om een Europees 
stagestatuut te realiseren;

Or. en

Amendement 28
Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Europese structuur- 
en investeringsfondsen mogelijkheden 
kunnen bieden om de toegang tot 
informatie en de actieve inclusie van 
jongeren te verbeteren, met name jongeren 
die op het platteland en in afgelegen 
gebieden wonen;

5. is van mening dat de Europese structuur- 
en investeringsfondsen een cruciale rol 
spelen om de toegang tot informatie en de 
actieve inclusie van jongeren te verbeteren, 
met name jongeren die op het platteland en 
in afgelegen gebieden wonen;

Or. en

Amendement 29
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Europese structuur- 
en investeringsfondsen mogelijkheden 
kunnen bieden om de toegang tot 
informatie en de actieve inclusie van 
jongeren te verbeteren, met name jongeren 
die op het platteland en in afgelegen 
gebieden wonen;

5. is van mening dat de Europese structuur- 
en investeringsfondsen mogelijkheden 
kunnen bieden om de toegang tot 
lesmateriaal en informatie en de actieve 
inclusie van jongeren te verbeteren, met 
name jongeren die op het platteland en in 
afgelegen gebieden wonen; merkt in dit 
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verband op dat innovatieve les- en 
leertechnieken in combinatie met toegang 
tot digitale informatiebronnen een grote 
rol kunnen spelen;

Or. en

Amendement 30
Lara Wolters, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Europese structuur- 
en investeringsfondsen mogelijkheden 
kunnen bieden om de toegang tot 
informatie en de actieve inclusie van 
jongeren te verbeteren, met name jongeren 
die op het platteland en in afgelegen 
gebieden wonen;

5. is van mening dat de Europese structuur- 
en investeringsfondsen mogelijkheden 
kunnen bieden om de toegang tot 
informatie en de actieve inclusie van 
jongeren te verbeteren, met name jongeren 
die op het platteland en in afgelegen 
gebieden of in gebieden met een 
krimpende bevolking wonen;

Or. en

Amendement 31
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de Europese structuur- 
en investeringsfondsen mogelijkheden 
kunnen bieden om de toegang tot 
informatie en de actieve inclusie van 
jongeren te verbeteren, met name jongeren 
die op het platteland en in afgelegen 
gebieden wonen;

5. is van mening dat de Europese structuur- 
en investeringsfondsen mogelijkheden 
kunnen bieden om de toegang tot 
informatie en de actieve inclusie van 
jongeren te verbeteren, met name jongeren 
die op het platteland en in afgelegen 
gebieden wonen en personen met een 
migratieachtergrond;

Or. en
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Amendement 32
Lara Wolters, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat in 2018 in de EU 
16,5 % van de 20- tot 34-jarigen – een op 
de zes jongeren – geen werk had en geen 
onderwijs op opleiding volgde (NEET’s)1, 
en dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters 10,6 % bedroeg2; 
constateert dat deze cijfers net zo laag zijn 
als in het eerste kwartaal van 2008, en zich 
op het laagste niveau bevinden sinds de 
start van de verzameling van deze 
gegevens in het eerste kwartaal van 2006; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
niettemin om hun inspanningen op te 
voeren om het aantal voortijdige 
schoolverlaters en het percentage NEET’s 
te verminderen en de onderwijsresultaten te 
verbeteren, rekening houdend met 
regionale verschillen, en om uitgebreide 
preventieve strategieën uit te voeren en 
voortijdige schoolverlaters te betrekken bij 
onderwijs en opleiding;

6. wijst erop dat in 2018 in de EU 16,5 % 
van de 20- tot 34-jarigen – een op de zes 
jongeren – geen werk had en geen 
onderwijs op opleiding volgde (NEET’s)1, 
en dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters 10,6 % bedroeg2, en dat 
achtergestelde jongeren meer kans 
hebben om NEET te worden of om in een 
laaggeschoolde, onzekere en laagbetaalde 
baan terecht te komen; constateert dat 
deze cijfers net zo laag zijn als in het eerste 
kwartaal van 2008, en zich op het laagste 
niveau bevinden sinds de start van de 
verzameling van deze gegevens in het 
eerste kwartaal van 2006; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten niettemin om 
hun inspanningen op te voeren om het 
aantal voortijdige schoolverlaters en het 
percentage NEET’s te verminderen en de 
onderwijsresultaten te verbeteren, rekening 
houdend met regionale en demografische 
verschillen, en om uitgebreide preventieve 
strategieën uit te voeren en voortijdige 
schoolverlaters te betrekken bij onderwijs 
en opleiding; steunt de omzetting van de 
jongerengarantie in een permanent 
instrument, mits het naar behoren wordt 
gefinancierd;

_______________ _______________
1 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
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Or. en

Amendement 33
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat in 2018 in de EU 
16,5 % van de 20- tot 34-jarigen – een op 
de zes jongeren – geen werk had en geen 
onderwijs op opleiding volgde (NEET’s)1, 
en dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters 10,6 % bedroeg2; 
constateert dat deze cijfers net zo laag zijn 
als in het eerste kwartaal van 2008, en zich 
op het laagste niveau bevinden sinds de 
start van de verzameling van deze 
gegevens in het eerste kwartaal van 2006; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
niettemin om hun inspanningen op te 
voeren om het aantal voortijdige 
schoolverlaters en het percentage NEET’s 
te verminderen en de onderwijsresultaten te 
verbeteren, rekening houdend met 
regionale verschillen, en om uitgebreide 
preventieve strategieën uit te voeren en 
voortijdige schoolverlaters te betrekken bij 
onderwijs en opleiding;

6. wijst erop dat in 2018 in de EU 16,5 % 
van de 20- tot 34-jarigen – een op de zes 
jongeren – geen werk had en geen 
onderwijs op opleiding volgde (NEET’s)1; 
merkt evenwel op dat het percentage 
NEET’s sterk uiteenloopt tussen de 
lidstaten, waarbij Zweden en Nederland 
het laagste percentage noteren 
(respectievelijk 8,0 % en 8,4 %) en 
Griekenland (26,8 %) en Italië (28,9 %) 
het hoogst scoren; wijst er voorts op dat 
het percentage voortijdige schoolverlaters 
in 2018 10,6 % bedroeg2; constateert dat 
deze cijfers net zo laag zijn als in het eerste 
kwartaal van 2008, en zich op het laagste 
niveau bevinden sinds de start van de 
verzameling van deze gegevens in het 
eerste kwartaal van 2006; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten niettemin om 
hun inspanningen op te voeren om het 
aantal voortijdige schoolverlaters en het 
percentage NEET’s te verminderen en de 
onderwijsresultaten te verbeteren, rekening 
houdend met regionale verschillen, en om 
uitgebreide preventieve strategieën uit te 
voeren en voortijdige schoolverlaters te 
betrekken bij onderwijs en opleiding;

_______________ _______________
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b1fb9973d096 b1fb9973d096

Or. en

Amendement 34
Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat in 2018 in de EU 
16,5 % van de 20- tot 34-jarigen – een op 
de zes jongeren – geen werk had en geen 
onderwijs op opleiding volgde (NEET’s)1, 
en dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters 10,6 % bedroeg2; 
constateert dat deze cijfers net zo laag zijn 
als in het eerste kwartaal van 2008, en zich 
op het laagste niveau bevinden sinds de 
start van de verzameling van deze 
gegevens in het eerste kwartaal van 2006; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
niettemin om hun inspanningen op te 
voeren om het aantal voortijdige 
schoolverlaters en het percentage NEET’s 
te verminderen en de onderwijsresultaten te 
verbeteren, rekening houdend met 
regionale verschillen, en om uitgebreide 
preventieve strategieën uit te voeren en 
voortijdige schoolverlaters te betrekken bij 
onderwijs en opleiding;

6. wijst erop dat in 2018 in de EU 16,5 % 
van de 20- tot 34-jarigen – een op de zes 
jongeren – geen werk had en geen 
onderwijs op opleiding volgde (NEET’s)1, 
en dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters 10,6 % bedroeg2; 
constateert dat deze cijfers net zo laag zijn 
als in het eerste kwartaal van 2008, en zich 
op het laagste niveau bevinden sinds de 
start van de verzameling van deze 
gegevens in het eerste kwartaal van 2006; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
niettemin om hun inspanningen op te 
voeren om het aantal voortijdige 
schoolverlaters en het percentage NEET’s, 
met name onder sociaal achtergestelden, 
te verminderen en de onderwijsresultaten te 
verbeteren, rekening houdend met 
regionale verschillen, en om uitgebreide 
preventieve strategieën uit te voeren en 
voortijdige schoolverlaters te betrekken bij 
onderwijs en opleiding;

_______________ _______________
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Or. en
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Amendement 35
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan de 
samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven te bevorderen teneinde 
vaardighedenmismatches aan te pakken, 
onder meer door het bevorderen van 
technische en digitale vaardigheden, 
beroepsopleiding en duale studies, en om 
doeltreffende en alomvattende methoden 
voor de erkenning en validering van niet-
formeel en informeel leren in te voeren;

7. dringt er bij de lidstaten op aan verdere 
samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven te bevorderen teneinde 
bestaande en toekomstige 
vaardighedenmismatches aan te pakken, 
onder meer door het bevorderen van 
technische en digitale vaardigheden, 
beroepsopleiding en duale studies, en om 
doeltreffende en alomvattende methoden 
voor de erkenning en validering van niet-
formeel en informeel leren in te voeren;

Or. en

Amendement 36
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan de 
samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven te bevorderen teneinde 
vaardighedenmismatches aan te pakken, 
onder meer door het bevorderen van 
technische en digitale vaardigheden, 
beroepsopleiding en duale studies, en om 
doeltreffende en alomvattende methoden 
voor de erkenning en validering van niet-
formeel en informeel leren in te voeren;

7. dringt er bij de lidstaten op aan de 
samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven te bevorderen teneinde 
vaardighedenmismatches aan te pakken, 
onder meer door het bevorderen van 
technische, ondernemers- en digitale 
vaardigheden, beroepsopleiding en duale 
studies, en om doeltreffende en 
alomvattende methoden voor de 
wederzijdse erkenning en validering van 
vaardigheden, diploma’s en kwalificaties 
en van niet-formeel en informeel leren in 
te voeren teneinde de mobiliteit te 
bevorderen; benadrukt de noodzaak om 
op doeltreffende wijze uitvoering te geven 
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aan initiatief van de Europese 
universiteiten om ervoor te zorgen dat 
Europese universiteiten een toonbeeld van 
excellentie en innovatie worden;

Or. en

Amendement 37
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan de 
samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven te bevorderen teneinde 
vaardighedenmismatches aan te pakken, 
onder meer door het bevorderen van 
technische en digitale vaardigheden, 
beroepsopleiding en duale studies, en om 
doeltreffende en alomvattende methoden 
voor de erkenning en validering van niet-
formeel en informeel leren in te voeren;

7. dringt er bij de lidstaten op aan de 
samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven te bevorderen teneinde 
vaardighedenmismatches aan te pakken, 
onder meer door het bevorderen van 
technische en digitale vaardigheden, 
beroepsopleiding en duale opleidingen en 
studies, en om doeltreffende en 
alomvattende methoden voor de erkenning 
en validering van niet-formeel en informeel 
leren in te voeren;

Or. en

Amendement 38
Lara Wolters, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan de 
samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven te bevorderen teneinde 
vaardighedenmismatches aan te pakken, 
onder meer door het bevorderen van 
technische en digitale vaardigheden, 
beroepsopleiding en duale studies, en om 
doeltreffende en alomvattende methoden 

7. dringt er bij de lidstaten op aan de 
samenwerking tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven te bevorderen teneinde 
koolstofarme lokale en regionale 
economieën te bevorderen en 
vaardighedenmismatches aan te pakken, 
onder meer door het bevorderen van 
technische en digitale vaardigheden, 
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voor de erkenning en validering van niet-
formeel en informeel leren in te voeren;

beroepsopleiding en duale studies, en om 
doeltreffende en alomvattende methoden 
voor de erkenning en validering van niet-
formeel en informeel leren in te voeren;

Or. en

Amendement 39
Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. meent dat de EU-fondsen voor 
onderwijs en opleiding meer moeten 
worden gericht op het verminderen van de 
ongelijkheden in termen van toegang tot 
onderwijs, sociale integratie en kansen; 
dringt aan op gerichte maatregelen voor 
de meest achtergestelde groepen, onder 
wie minderjarige migranten en 
vluchtelingen;

Or. en

Amendement 40
Andrea Bocskor, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen, onder wie 
personen met een migratieachtergrond; 
herhaalt zijn steun voor 
burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen; herhaalt zijn steun 
voor burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie;
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van de Europese democratie;

Or. en

Amendement 41
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen, onder wie 
personen met een migratieachtergrond; 
herhaalt zijn steun voor 
burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie;

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
beroepsbevolking bij en om te scholen, 
met name lager opgeleiden, werknemers 
in sectoren die in de nabije toekomst 
dreigen te worden afgeschaft, mensen die 
bijna de pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt en achtergestelde groepen, 
onder wie personen met een 
migratieachtergrond; herhaalt zijn steun 
voor burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie;

Or. en

Amendement 42
Sabine Verheyen
Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen, onder wie 
personen met een migratieachtergrond; 
herhaalt zijn steun voor 

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen, onder wie 
personen met een migratieachtergrond; 
herhaalt zijn steun voor 
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burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie;

burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie; onderstreept 
dat onderwijs, opleiding en levenslang 
leren voor volwassenen een positief effect 
hebben op het individu, de economie en 
de samenleving;

Or. en

Amendement 43
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen, onder wie 
personen met een migratieachtergrond; 
herhaalt zijn steun voor 
burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie;

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen, onder wie 
personen en vooral jongeren met een 
migratieachtergrond; benadrukt dat 
onderwijsstelsels gezonde gewoonten 
moeten bevorderen, met name 
sportbeoefening, die aanzienlijk bijdraagt 
aan sociale inclusie en integratie, en 
herhaalt zijn steun voor 
burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie;

Or. en

Amendement 44
Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen, onder wie 
personen met een migratieachtergrond; 
herhaalt zijn steun voor 
burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie;

8. roept ertoe op de kwaliteit en efficiëntie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten, de alomvattende aanpak voor 
levenslang leren te verbeteren en de 
vaardigheden bij te werken, met name van 
achtergestelde groepen, onder wie Roma 
en personen met een migratieachtergrond; 
herhaalt zijn steun voor 
burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler voor de ontwikkeling 
van de Europese democratie;

Or. en

Amendement 45
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. pleit voor meer aandacht voor de 
bevordering van meisjes en vrouwen in de 
STEM-vakken op school en in opleiding 
en studie, met inbegrip van steun voor de 
overstap naar het werkzame leven en voor 
het opzetten van bedrijven;

Or. en

Amendement 46
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt hoe belangrijk het leren 
van vreemde talen is om studenten en 
werknemers mobieler te maken en de 
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doelstelling van de Europese Raad van 
Barcelona (moedertaal plus twee vreemde 
talen) te bereiken;

Or. en

Amendement 47
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat een alomvattend 
onderwijsbeleid met een sterk politiek en 
publiek draagvlak cruciaal is voor het 
hervormingsproces van het onderwijs, en 
dat het om deze doelstellingen te halen 
essentieel is om de samenleving als geheel 
en alle relevante en geïnteresseerde 
belanghebbenden erbij te betrekken, zo ook 
ouders;

9. is van mening dat een alomvattend 
onderwijsbeleid met een sterk politiek en 
publiek draagvlak cruciaal is voor het 
hervormingsproces van het onderwijs, en 
dat het om deze doelstellingen te halen 
essentieel is om de samenleving als geheel 
alsook alle relevante en geïnteresseerde 
belanghebbenden erbij te betrekken, zo ook 
ouders;

Or. en

Amendement 48
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat een alomvattend 
onderwijsbeleid met een sterk politiek en 
publiek draagvlak cruciaal is voor het 
hervormingsproces van het onderwijs, en 
dat het om deze doelstellingen te halen 
essentieel is om de samenleving als geheel 
en alle relevante en geïnteresseerde 
belanghebbenden erbij te betrekken, zo ook 
ouders;

9. is van mening dat een alomvattend 
onderwijsbeleid met een sterk politiek en 
publiek draagvlak cruciaal is voor het 
hervormingsproces van het onderwijs, en 
dat het om deze doelstellingen te halen 
essentieel is om de samenleving als geheel 
en alle relevante en geïnteresseerde 
belanghebbenden erbij te betrekken, zo ook 
leraren en ouders;

Or. en
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Amendement 49
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat de beheersing van 
andere talen in de wereld van vandaag, 
die wordt gekenmerkt door toenemende 
onderlinge verbondenheid en 
afhankelijkheid, cruciaal is en personen 
de mogelijkheid biedt om de wereld 
directer en zinvoller tegemoet te treden, en 
dat dit hen beter voorbereidt om te 
concurreren en te slagen in de mondiale 
samenleving en economie; verzoekt de 
lidstaten daarom om hun doelstelling dat 
alle burgers ten minste twee vreemde 
talen leren in de praktijk te brengen en 
daar op jonge leeftijd mee te beginnen, 
zoals uiteengezet in de conclusies van de 
Raad van december 2017;

Or. en

Amendement 50
Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is van mening dat doeltreffend bestuur 
en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, 
hoogwaardige leermiddelen en 
lesmethoden, gemotiveerde en bekwame 
leraren en levenslang leren cruciaal zijn om 
rechtvaardigheid, verscheidenheid en 
excellentie in het onderwijs te bereiken; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
om meer gemotiveerde kandidaten met een 

10. is van mening dat doeltreffend bestuur 
en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, 
hoogwaardige leermiddelen, instrumenten 
en lesmethoden, gemotiveerde, bekwame 
en beter beloonde leraren en levenslang 
leren cruciaal zijn om rechtvaardigheid, 
verscheidenheid en excellentie in het 
onderwijs te bereiken; onderstreept in dit 
verband de noodzaak om meer 
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degelijke academische of professionele 
achtergrond en pedagogische vaardigheden 
aan te trekken voor het leraarsberoep.

gemotiveerde kandidaten met een degelijke 
academische of professionele achtergrond 
en pedagogische vaardigheden aan te 
trekken voor het leraarsberoep.

Or. en

Amendement 51
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is van mening dat doeltreffend bestuur 
en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, 
hoogwaardige leermiddelen en 
lesmethoden, gemotiveerde en bekwame 
leraren en levenslang leren cruciaal zijn om 
rechtvaardigheid, verscheidenheid en 
excellentie in het onderwijs te bereiken; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
om meer gemotiveerde kandidaten met een 
degelijke academische of professionele 
achtergrond en pedagogische vaardigheden 
aan te trekken voor het leraarsberoep.

10. is van mening dat doeltreffend bestuur 
en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, 
hoogwaardige leermiddelen en 
lesmethoden, gemotiveerde en bekwame 
leraren en levenslang leren cruciaal zijn om 
rechtvaardigheid, verscheidenheid en 
excellentie in het onderwijs te bereiken; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
om te streven naar een genderevenwicht 
in het lerarenkorps en meer gemotiveerde 
kandidaten met een degelijke academische 
of professionele achtergrond en 
pedagogische vaardigheden aan te trekken 
voor het leraarsberoep; merkt op dat de 
ontoereikende beloning van leraren en 
onderwijspersoneel in een aantal lidstaten 
een belangrijke reden is waarom er in die 
lidstaten momenteel een gebrek is aan 
gemotiveerde professionals in de sector.

Or. en

Amendement 52
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. is van mening dat doeltreffend bestuur 
en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, 
hoogwaardige leermiddelen en 
lesmethoden, gemotiveerde en bekwame 
leraren en levenslang leren cruciaal zijn om 
rechtvaardigheid, verscheidenheid en 
excellentie in het onderwijs te bereiken; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
om meer gemotiveerde kandidaten met een 
degelijke academische of professionele 
achtergrond en pedagogische vaardigheden 
aan te trekken voor het leraarsberoep.

10. is van mening dat doeltreffend bestuur 
en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, 
hoogwaardige leermiddelen en 
lesmethoden, gemotiveerde en bekwame 
leraren en levenslang leren cruciaal zijn om 
rechtvaardigheid, verscheidenheid en 
excellentie in het onderwijs te bereiken; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
om meer gemotiveerde kandidaten met een 
degelijke academische of professionele 
achtergrond en pedagogische vaardigheden 
aan te trekken voor het leraarsberoep; wijst 
op de noodzaak om te voorzien in 
doorlopende en hoogwaardige 
opleidingen voor leraren en opleiders.

Or. en

Amendement 53
Lara Wolters, Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is van mening dat doeltreffend bestuur 
en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, 
hoogwaardige leermiddelen en 
lesmethoden, gemotiveerde en bekwame 
leraren en levenslang leren cruciaal zijn om 
rechtvaardigheid, verscheidenheid en 
excellentie in het onderwijs te bereiken; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
om meer gemotiveerde kandidaten met een 
degelijke academische of professionele 
achtergrond en pedagogische vaardigheden 
aan te trekken voor het leraarsberoep.

10. is van mening dat doeltreffend bestuur 
en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, 
hoogwaardige leermiddelen en 
lesmethoden, gemotiveerde en bekwame 
leraren en levenslang leren cruciaal zijn om 
rechtvaardigheid, verscheidenheid en 
excellentie in het onderwijs te bereiken; 
onderstreept in dit verband de noodzaak 
om meer gemotiveerde kandidaten met een 
degelijke academische of professionele 
achtergrond en pedagogische vaardigheden 
aan te trekken voor het leraarsberoep; 
benadrukt dat dit alleen kan worden 
verwezenlijkt door het lerarenberoep en 
een loopbaan in het onderwijs 
aantrekkelijker te maken, onder meer via 
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passende salariëring en ondersteuning 
van leraren.

Or. en

Amendement 54
Lara Wolters

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de macro-economische 
aanpak te verschuiven naar het 
stimuleren van sociale investeringen in de 
publieke sector; verzoekt de Commissie in 
dit verband om de flexibiliteitsclausule 
van het stabiliteits- en groeipact te 
gebruiken om de lidstaten in staat te 
stellen meer te investeren in cultuur- en 
jeugdbeleid, in onderwijs en opleiding en 
in onderzoek, met name door dergelijke 
investeringen uit te sluiten van de 
berekening van de nationale 
begrotingsuitgaven.

Or. en


