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Amendement 1
Christine Anderson
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de ontwerpresolutie over 
ondersteunende onderwijsmaatregelen in 
uitzonderlijke tijden,
(B9-0138/2020),

Or. en

Amendement 2
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat volgens de UNESCO 
bijna 1,6 miljard leerders in meer dan 190 
landen – 94 % van de lerende 
wereldbevolking – getroffen werden door 
de sluiting van onderwijs- en 
opleidingsinstellingen op het hoogtepunt 
van de COVID-19-crisis; overwegende dat 
meer dan 60 % van de leerders wereldwijd 
nog altijd de gevolgen ervan ondervindt;

B. overwegende dat volgens de UNESCO 
bijna 1,6 miljard leerders in meer dan 190 
landen – 94 % van de lerende 
wereldbevolking – getroffen werden door 
de sluiting van onderwijs- en 
opleidingsinstellingen op het hoogtepunt 
van de COVID-19-crisis; overwegende dat 
meer dan 60 % van de leerders wereldwijd 
nog altijd de gevolgen ervan ondervindt; 
overwegende dat tal van leerlingen en 
studenten geen toegang konden krijgen 
tot leren op afstand, niet alleen omdat zij 
niet over de digitale apparatuur of 
vaardigheden beschikten maar ook 
vanwege hun kwetsbare sociale status;

Or. en

Amendement 3
Željana Zovko

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0138_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0138_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0138_NL.html
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namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat afstandsonderwijs 
en het gebrek aan rechtstreeks contact 
tussen leerkrachten en studenten 
gevolgen hadden voor het geestelijk 
welzijn van de studenten en de 
beschikbaarheid van steun via de 
onderwijsstelsels die vóór de pandemie 
beschikbaar waren;

Or. en

Amendement 4
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de onderwijs- en 
opleidingsstelsels wereldwijd misschien 
wel meer dan ooit heeft ontwricht, 
waardoor een gehele generatie studenten 
scholing dreigde mis te lopen; 
overwegende dat voor dezelfde generatie 
geldt dat de arbeidsmarkt die zij betreden 
zwaar getroffen is door de economische 
crisis die de COVID-19-pandemie heeft 
veroorzaakt;

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de onderwijs- en 
opleidingsstelsels wereldwijd misschien 
wel meer dan ooit heeft ontwricht, 
waardoor een gehele generatie studenten 
scholing dreigde mis te lopen; 
overwegende dat voor dezelfde generatie 
geldt dat de arbeidsmarkt die zij betreden 
zwaar getroffen is door de economische 
crisis die de COVID-19-pandemie heeft 
veroorzaakt; overwegende dat de COVID-
19-pandemie de grenzen van het kunnen 
van leerkrachten heeft opgezocht en 
opgerekt en heeft laten zien dat 
leerkrachten meer steun en waardering 
verdienen van de gehele samenleving;

Or. en
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Amendement 5
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de onderwijs- en 
opleidingsstelsels wereldwijd misschien 
wel meer dan ooit heeft ontwricht, 
waardoor een gehele generatie studenten 
scholing dreigde mis te lopen; 
overwegende dat voor dezelfde generatie 
geldt dat de arbeidsmarkt die zij betreden 
zwaar getroffen is door de economische 
crisis die de COVID-19-pandemie heeft 
veroorzaakt;

C. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de onderwijs- en 
opleidingsstelsels wereldwijd misschien 
wel meer dan ooit heeft ontwricht, 
waardoor een gehele generatie studenten 
scholing dreigde mis te lopen en tientallen 
jaren aan geboekte vooruitgang verloren 
zouden kunnen gaan; overwegende dat dit 
leerverlies waarschijnlijk tot een 
verlaging van de inkomens van de 
getroffen generatie zal leiden en 
daarnaast mogelijk zijn weerslag zal 
hebben op de groei van de 
arbeidsproductiviteit en het niveau van 
het concurrentievermogen van de Unie als 
geheel; overwegende dat voor dezelfde 
generatie geldt dat de arbeidsmarkt die zij 
betreden zwaar getroffen is door de 
economische neergang die de COVID-19-
pandemie heeft veroorzaakt; 

Or. en

Amendement 6
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat een grote groep 
studenten ten gevolge van de plotselinge 
verschuiving naar onlineleren niet over de 
middelen kon beschikken om de 
leerprogramma’s te volgen, en het zonder 
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enige steun van leerkrachten of 
medeleerlingen moest doen, soms in een 
onstabiele thuissituatie;

Or. en

Amendement 7
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de crisis de 
verschuiving naar digitale en 
gestimuleerde innovatie in de 
onderwijssector heeft versneld, 
bijvoorbeeld door de mogelijkheden voor 
e-leren uit te breiden en de ervaring ervan 
te verbeteren; overwegende dat een 
hybride onderwijsmodel waarin 
contactonderwijs wordt gecombineerd met 
oplossingen voor e-leren na de COVID-
19-pandemie integrerend deel moet 
uitmaken van de sector, wat 
waarschijnlijk ook gaat gebeuren;

Or. en

Amendement 8
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
recordinvesteringen van de afgelopen 
jaren in ondernemingen die zich 
bezighouden met leertechnologie 
aanzienlijk hebben bijgedragen tot de 
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ontwikkeling van onlineonderwijs en 
innovatieve oplossingen voor e-leren die 
beschikbaar zijn voor studenten; 
overwegende dat publiek-private 
partnerschappen op onderwijsgebied 
hebben bijgedragen tot de bevordering 
van innovatie in de onderwijssector;

Or. en

Amendement 9
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de plotselinge, door de 
crisis versnelde verschuiving naar online- 
en afstandsonderwijs enorme 
tekortkomingen aan het licht heeft gebracht 
voor wat betreft de beleidsvorming en -
uitvoering van digitaal onderwijs binnen de 
Europese Unie en in de lidstaten; 
overwegende dat de crisis tegelijkertijd 
aan het licht heeft gebracht dat de 
samenwerking en de coördinatie tussen de 
lidstaten op het gebied van onderwijs-en 
opleidingsbeleid te wensen overlaten;

D. overwegende dat de plotselinge, door de 
crisis versnelde verschuiving naar online- 
en afstandsonderwijs tekortkomingen aan 
het licht heeft gebracht voor wat betreft de 
beleidsvorming en -uitvoering van digitaal 
onderwijs binnen de Europese Unie en in 
de lidstaten; overwegende dat de crisis 
tegelijkertijd duidelijk heeft gemaakt dat 
er behoefte is aan nauwere samenwerking 
en een grotere mate van coördinatie tussen 
de lidstaten op het gebied van onderwijs- 
en opleidingsbeleid en dat tekortkomingen 
die door de crisis aan het licht zijn 
gebracht, moeten worden verholpen; 

Or. en

Amendement 10
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de plotselinge, door de 
crisis versnelde verschuiving naar online- 
en afstandsonderwijs enorme 
tekortkomingen aan het licht heeft gebracht 
voor wat betreft de beleidsvorming en -
uitvoering van digitaal onderwijs binnen de 
Europese Unie en in de lidstaten; 
overwegende dat de crisis tegelijkertijd aan 
het licht heeft gebracht dat de 
samenwerking en de coördinatie tussen de 
lidstaten op het gebied van onderwijs-en 
opleidingsbeleid te wensen overlaten;

D. overwegende dat de plotselinge, door de 
crisis versnelde verschuiving naar online- 
en afstandsonderwijs enorme 
tekortkomingen en verschillen aan het licht 
heeft gebracht voor wat betreft de 
beleidsvorming en -uitvoering van digitaal 
onderwijs, de ondersteuning thuis en de 
mate van inzet van studenten binnen de 
Europese Unie en in de lidstaten; 
overwegende dat de crisis tegelijkertijd aan 
het licht heeft gebracht dat de 
samenwerking en de coördinatie tussen de 
lidstaten op het gebied van onderwijs-en 
opleidingsbeleid te wensen overlaten; 

Or. en

Amendement 11
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze plotselinge 
digitale transitie plaatsvond terwijl 43 % 
van de Europeanen zich geen digitale 
basisvaardigheden eigen had gemaakt1; 
overwegende dat er een rechtstreeks 
verband bestaat tussen de woonplaats van 
mensen en hun sociaal-economische status, 
inkomen, opleidingsniveau en werk aan de 
ene kant en hun mate van digitale 
geletterdheid aan de andere kant;

E. overwegende dat deze plotselinge 
digitale transitie plaatsvond terwijl 43 % 
van de Europeanen zich geen digitale 
basisvaardigheden eigen had gemaakt, 
waarbij de verschillen tussen de lidstaten 
en leeftijdscategorieën aanzienlijk zijn1; 
overwegende dat 85 % van de jongeren 
tussen de 16 en 24 over digitale 
basisvaardigheden beschikt, ten opzichte 
van 37 % van de mensen van 55 jaar en 
ouder;

1 Digital Economy and Society Index 2019. 1 Digital Economy and Society Index 2019.

Or. en
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Amendement 12
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat deze plotselinge 
digitale transitie plaatsvond terwijl 43 % 
van de Europeanen zich geen digitale 
basisvaardigheden eigen had gemaakt1; 
overwegende dat er een rechtstreeks 
verband bestaat tussen de woonplaats van 
mensen en hun sociaal-economische status, 
inkomen, opleidingsniveau en werk aan de 
ene kant en hun mate van digitale 
geletterdheid aan de andere kant;

E. overwegende dat deze plotselinge 
digitale transitie plaatsvond terwijl 43 % 
van de Europeanen zich geen digitale 
basisvaardigheden eigen had gemaakt1; 
overwegende dat er een rechtstreeks 
verband bestaat tussen de woonplaats van 
mensen en hun sociaal-economische status, 
inkomen, opleidingsniveau en werk aan de 
ene kant en hun mate van digitale 
geletterdheid aan de andere kant; 
overwegende dat leren op afstand in 
bepaalde delen van de wereld vrijwel niet 
te realiseren is en dat minder dan 25 % 
van de landen met lage inkomens enige 
vorm van leren op afstand biedt; 
overwegende dat er grote verschillen zijn 
op EU-niveau, waarbij 32 % van de 
leerlingen in sommige landen een aantal 
maanden geen onderwijs kon volgen; 
overwegende dat de toegang tot digitaal 
onderwijs in de meest ontwikkelde landen 
rond de 90 % lag, waarbij nog altijd 10 % 
van de leerlingen werd buitengesloten2;

1 Digital Economy and Society Index 2019. 1 Digital Economy and Society Index 2019.
2 “School closures, government responses 
and learning inequality around the world 
during Covid-19”, Instituut Brookings, 14 
april 2020 - 
https://www.brookings.edu/research/school
-closures-government-responses-and-
learning-inequality-around-the-world-
during-covid-19/

Or. en

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


PE655.983v01-00 10/51 AM\1212068NL.docx

NL

Amendement 13
Željana Zovko
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de digitalisering 
en de toepassing van nieuwe 
technologieën invloed hebben op 
verschillende niveaus van de 
arbeidsmarkt, hetgeen een grotere mate 
van digitale geletterdheid vergt;

Or. en

Amendement 14
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de Commissie tegen 
2025 de Europese onderwijsruimte tot 
stand wil hebben gebracht;

F. overwegende dat de Commissie tegen 
2025 de Europese onderwijsruimte tot 
stand moet hebben gebracht, haar 
inspanningen op het gebied van 
onderwijsbeleid moet hebben opgevoerd 
en de investeringen in onderwijs moet 
hebben verhoogd;

Or. en

Amendement 15
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onderwijsbeleid, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten is, waarbij de Unie een 
ondersteunende en coördinerende rol 
speelt;

G. overwegende dat onderwijsbeleid, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten is, waarbij de Unie een 
belangrijke ondersteunende en 
coördinerende rol kan spelen;

Or. en

Amendement 16
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat onderwijsbeleid, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten is, waarbij de Unie een 
ondersteunende en coördinerende rol 
speelt;

G. overwegende dat onderwijsbeleid, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten is, waarbij de Unie een actieve rol 
speelt op het gebied van ondersteuning en 
coördinatie;

Or. en

Amendement 17
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de wisselwerking 
tussen leerkrachten en studenten van 
essentieel belang is voor het welzijn en de 
ontwikkeling van studenten; overwegende 
dat onderwijstechnologie ook na de 
pandemie als steun voor en niet als 
vervanging van aangeboden 
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contactonderwijs moet blijven dienen;

Or. en

Amendement 18
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de rol van 
leerkrachten maar weer eens essentieel is 
gebleken; overwegende dat regeringen en 
andere belangrijke partners een 
voortdurende zorgplicht hebben ten 
aanzien van al het onderwijspersoneel;

Or. en

Amendement 19
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat er onderwijs wordt gegeven 
in de moedertaal van studenten; 
overwegende dat onlineonderwijs in de 
huidige context van de COVID-19-crisis 
in de moedertaal van studenten moet 
worden aangeboden;

Or. en
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Amendement 20
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat de reacties 
van regeringen op de pandemie 
aanzienlijke gevolgen hebben gehad voor 
de onderwijsresultaten, alsook voor de 
geestelijke en lichamelijke gezondheid 
van leerders; overwegende dat gepaste 
voeding van essentieel belang is voor de 
gezondheid en het welzijn van 
schoolkinderen;

Or. en

Amendement 21
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat de 
pandemie de kans biedt om de toekomst 
van het onderwijs opnieuw tegen het licht 
te houden; overwegende dat de 
totstandbrenging van een veerkrachtiger 
onderwijsstelsel een bredere reflectie 
vereist over de toekomst van de planeet en 
de urgentie om op de klimaatcrisis te 
reageren; overwegende dat de Europese 
Green Deal erkent welke rol scholen, 
opleidingsinstellingen en universiteiten 
spelen bij het doorvoeren van de 
veranderingen die nodig zijn om de 
groene transitie tot een succes te maken;
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Or. en

Amendement 22
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G septies. overwegende dat het voorstel 
van de Europese Raad over het volgende 
MFK ingrijpende bezuinigingen inhoudt 
op vlaggenschipprogramma’s voor 
onderwijs zoals Erasmus +; overwegende 
dat de Commissie cultuur en onderwijs 
herhaaldelijk heeft verzocht om een 
ambitieuze begroting en een verhoging 
van de aan de onderwijsgerelateerde 
programma’s toegewezen bedragen; 
overwegende dat de Commissie cultuur en 
onderwijs er voorstander van is dat 10 % 
van het herstelplan voor onderwijs wordt 
bestemd; overwegende dat de lidstaten 
werd gevraagd hun 
begrotingstoewijzingen voor onderwijs te 
verhogen; overwegende dat de huidige 
economische crisis en de 
herstelinvesteringen niet mogen leiden tot 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven 
voor onderwijs;

Or. en

Amendement 23
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G octies. overwegende dat de Commissie 
een nieuw voorstel voor de Europese 
vaardighedenagenda heeft gepubliceerd 
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waarin wordt opgeroepen tot meer 
investeringen in bijscholing en scholing 
op het gebied van digitale vaardigheden; 
overwegende dat de Commissie 
momenteel bezig is met een nieuw voorstel 
voor een agenda voor digitaal onderwijs; 
overwegende dat de Commissie cultuur en 
onderwijs een werkdocument heeft 
gepubliceerd over het vormgeven van 
digitaal onderwijsbeleid, waarin wordt 
verzocht om meer coördinatie en 
oplossingen op Europees niveau; 
overwegende dat de Commissie cultuur en 
onderwijs aan een initiatiefverslag werkt 
over het vormgeven van digitaal 
onderwijsbeleid, waarin de noodzaak van 
inclusief digitaal onderwijs wordt bepleit;

Or. en

Amendement 24
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en hun personeel 
hebben laten zien en waarmee studenten en 
ouders zich hebben aangepast aan online 
en afstandsonderwijs; benadrukt evenwel 
dat de gehaaste digitale transitie van 
onderwijs en opleiding in het oog 
springende tekortkomingen aan het licht 
heeft gebracht voor wat betreft de toegang 
tot digitale infrastructuur en apparaten, de 
kwaliteit van onlineonderwijs en de 
vaardigheden van leerkrachten en 
opleiders;

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen, en dan met name 
hun leerkrachten en ander onderwijzend 
personeel, hebben laten zien en waarmee 
studenten en ouders zich hebben aangepast 
aan online en afstandsonderwijs; benadrukt 
evenwel dat de gehaaste digitale transitie 
van onderwijs en opleiding in het oog 
springende tekortkomingen aan het licht 
heeft gebracht voor wat betreft de toegang 
tot digitale infrastructuur en apparaten, de 
kwaliteit van onlineonderwijs en de 
vaardigheden van leerkrachten en 
opleiders;

Or. en
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Amendement 25
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en hun personeel 
hebben laten zien en waarmee studenten en 
ouders zich hebben aangepast aan online 
en afstandsonderwijs; benadrukt evenwel 
dat de gehaaste digitale transitie van 
onderwijs en opleiding in het oog 
springende tekortkomingen aan het licht 
heeft gebracht voor wat betreft de toegang 
tot digitale infrastructuur en apparaten, de 
kwaliteit van onlineonderwijs en de 
vaardigheden van leerkrachten en 
opleiders;

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en hun personeel 
hebben laten zien en waarmee studenten en 
ouders zich hebben aangepast aan online 
en afstandsonderwijs, gezien de 
onzekerheid die de bevoegde autoriteiten 
hebben veroorzaakt met hun 
tegenstrijdige regels en bevelen waardoor 
ze de situatie zelfs nog moeilijker 
maakten; benadrukt evenwel dat de 
gehaaste digitale transitie van onderwijs en 
opleiding in het oog springende 
tekortkomingen aan het licht heeft 
gebracht voor wat betreft de toegang tot 
digitale infrastructuur en apparaten, in het 
bijzonder in kleine en afgelegen 
plattelandsgebieden, de kwaliteit van 
onlineonderwijs en de vaardigheden van 
leerkrachten en opleiders; 

Or. en

Amendement 26
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en hun personeel 
hebben laten zien en waarmee studenten en 
ouders zich hebben aangepast aan online 
en afstandsonderwijs; benadrukt evenwel 

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en hun personeel 
hebben laten zien en waarmee studenten en 
ouders zich hebben aangepast aan online 
en afstandsonderwijs; benadrukt evenwel 
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dat de gehaaste digitale transitie van 
onderwijs en opleiding in het oog 
springende tekortkomingen aan het licht 
heeft gebracht voor wat betreft de toegang 
tot digitale infrastructuur en apparaten, de 
kwaliteit van onlineonderwijs en de 
vaardigheden van leerkrachten en 
opleiders;

dat de gehaaste digitale transitie van 
onderwijs en opleiding in het oog 
springende tekortkomingen aan het licht 
heeft gebracht voor wat betreft de toegang 
tot digitale infrastructuur en apparaten, de 
kwaliteit van onlineonderwijs en de 
vaardigheden van leerkrachten en 
opleiders; benadrukt dat deze transitie er 
niet toe mag leiden dat de reeds bestaande 
digitale kloof tussen studenten breder 
wordt en dat sommige van hen tot 
onderwijsarmoede vervallen;

Or. en

Amendement 27
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en hun personeel 
hebben laten zien en waarmee studenten en 
ouders zich hebben aangepast aan online 
en afstandsonderwijs; benadrukt evenwel 
dat de gehaaste digitale transitie van 
onderwijs en opleiding in het oog 
springende tekortkomingen aan het licht 
heeft gebracht voor wat betreft de toegang 
tot digitale infrastructuur en apparaten, de 
kwaliteit van onlineonderwijs en de 
vaardigheden van leerkrachten en 
opleiders;

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en hun personeel 
hebben laten zien en waarmee hun 
studenten en ouders zich hebben aangepast 
aan online en afstandsonderwijs; benadrukt 
evenwel dat de plotselinge digitale transitie 
van onderwijs en opleiding tevens in het 
oog springende tekortkomingen aan het 
licht heeft gebracht voor wat betreft de 
toegang tot digitale infrastructuur en 
apparaten, de kwaliteit van onlineonderwijs 
en de vaardigheden van studenten, 
leerkrachten en opleiders;

Or. en

Amendement 28
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en hun personeel 
hebben laten zien en waarmee studenten en 
ouders zich hebben aangepast aan online 
en afstandsonderwijs; benadrukt evenwel 
dat de gehaaste digitale transitie van 
onderwijs en opleiding in het oog 
springende tekortkomingen aan het licht 
heeft gebracht voor wat betreft de toegang 
tot digitale infrastructuur en apparaten, de 
kwaliteit van onlineonderwijs en de 
vaardigheden van leerkrachten en 
opleiders;

1. is ingenomen met de creativiteit en de 
vindingrijkheid die onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en ngo’s, hun 
leerkrachten en personeel hebben laten 
zien en waarmee studenten en ouders zich 
hebben aangepast aan online en 
afstandsonderwijs; benadrukt evenwel dat 
de gehaaste digitale transitie van onderwijs 
en opleiding in het oog springende 
tekortkomingen aan het licht heeft gebracht 
voor wat betreft de toegang tot digitale 
infrastructuur en apparaten, de kwaliteit 
van onlineonderwijs en de vaardigheden 
van leerkrachten en opleiders; dringt erop 
aan dat op Europees niveau meer 
synergie tot stand wordt gebracht, en wel 
in de vorm van goede praktijken en 
steunmaatregelen voor succesvolle 
initiatieven;

Or. en

Amendement 29
Christine Anderson
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat onderwijsbeleid een 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 
is;

Or. en

Amendement 30
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden en voor degenen met 
leerproblemen; is daarom verheugd dat de 
lidstaten zich ervoor inzetten dat het 
contactonderwijs in een COVID-19-
veilige-omgeving kan worden hervat;

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden en voor degenen met 
leerproblemen; verzoekt de lidstaten alle 
nodige middelen te investeren om ervoor 
te zorgen dat het contactonderwijs in een 
COVID-19-veilige-omgeving kan 
plaatsvinden;

Or. en

Amendement 31
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden en voor degenen met 
leerproblemen; is daarom verheugd dat de 
lidstaten zich ervoor inzetten dat het 
contactonderwijs in een COVID-19-
veilige-omgeving kan worden hervat;

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden, degenen met leerproblemen 
en leerders die tot kwetsbare groepen en 
minderheden behoren; is daarom 
verheugd dat de lidstaten zich ervoor 
inzetten dat het contactonderwijs in een 
COVID-19-veilige-omgeving kan worden 
hervat;

Or. en

Amendement 32
Radka Maxová
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namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden en voor degenen met 
leerproblemen; is daarom verheugd dat de 
lidstaten zich ervoor inzetten dat het 
contactonderwijs in een COVID-19-
veilige-omgeving kan worden hervat;

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden en voor degenen met 
leerproblemen en beperkingen; is daarom 
verheugd dat de lidstaten zich ervoor 
inzetten dat het contactonderwijs in een 
COVID-19-veilige-omgeving kan worden 
hervat;

Or. en

Amendement 33
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden en voor degenen met 
leerproblemen; is daarom verheugd dat de 
lidstaten zich ervoor inzetten dat het 
contactonderwijs in een COVID-19-
veilige-omgeving kan worden hervat;

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale, economische of andere 
nadelen ondervonden en voor degenen met 
leerproblemen; is daarom verheugd dat de 
lidstaten zich ervoor inzetten dat het 
contactonderwijs in een COVID-19-
veilige-omgeving kan worden hervat;

Or. en
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Amendement 34
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden en voor degenen met 
leerproblemen; is daarom verheugd dat de 
lidstaten zich ervoor inzetten dat het 
contactonderwijs in een COVID-19-
veilige-omgeving kan worden hervat;

2. stelt bezorgd vast dat deze 
tekortkomingen bestaande ongelijkheden 
hebben verergerd – zowel tussen als binnen 
de lidstaten, met landen met maar liefst 90 
% toegankelijkheid van digitaal onderwijs 
en anderen waar minder dan 70 % van de 
kinderen toegang heeft tot digitale 
basisinfrastructuur – en onevenredig grote 
gevolgen hebben gehad voor degenen die 
reeds sociale of andere nadelen 
ondervonden en voor degenen met 
beperkingen of leerproblemen; is daarom 
verheugd dat onderwijspersoneel en 
sommige lidstaten zich ervoor inzetten dat 
het contactonderwijs in een COVID-19-
veilige-omgeving kan worden hervat en 
dringt erop aan dat de lidstaten die 
achterblijven meer maatregelen nemen;

Or. en

Amendement 35
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst andermaal op het potentieel 
van de Europese fondsen voor het 
cohesiebeleid – in het bijzonder het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling – voor de financiering van 
digitale infrastructuur en hulpmiddelen 
voor scholen, wat de fondsen bijgevolg 
een krachtig instrument maakt om de 
bestaande kloven tussen en binnen de 
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lidstaten te dichten;

Or. en

Amendement 36
Željana Zovko
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat sociale en 
onderwijsongelijkheden dikwijls hun 
oorsprong vinden in de vroege jeugd en in 
de volwassenheid meestal toenemen, 
aangezien een lager opleidingsniveau 
doorgaans tot slechtere 
arbeidsvooruitzichten leidt, die op hun 
beurt toegang tot scholing op de werkvloer 
en ontwikkelingsmogelijkheden minder 
waarschijnlijk maken;

3. vindt het zorgwekkend dat de mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, niet overhoudt en dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging en 
informatiegeletterheid voor veel mensen 
problemen opleveren; onderstreept het 
belang van het onderwijzen van digitale 
basisvaardigheden door middel van een 
daadwerkelijke benadering van een leven 
lang leren; erkent dat opleiders en 
leerkrachten in het digitale tijdperk een 
cruciale rol vervullen in het onderwijs; 
roept op tot verbetering van de op digitaal 
onderwijs gerichte beroepsontwikkeling;

Or. en

Amendement 37
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat sociale en 
onderwijsongelijkheden dikwijls hun 
oorsprong vinden in de vroege jeugd en in 
de volwassenheid meestal groter worden, 
aangezien een lager opleidingsniveau 

3. wijst erop dat sociale en 
onderwijsongelijkheden dikwijls hun 
oorsprong vinden in de vroege jeugd en in 
de volwassenheid meestal groter worden, 
aangezien een lager opleidingsniveau 
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doorgaans tot slechtere 
arbeidsvooruitzichten leidt, die op hun 
beurt toegang tot scholing op de werkvloer 
en ontwikkelingsmogelijkheden minder 
waarschijnlijk maken;

doorgaans tot slechtere 
arbeidsvooruitzichten leidt, die op hun 
beurt toegang tot scholing op de werkvloer 
en ontwikkelingsmogelijkheden minder 
waarschijnlijk maken; herhaalt dat de 
toegang tot kwalitatief onderwijs op 
Europees niveau moet worden verbeterd 
en dat er een Europese kindergarantie 
moet worden opgezet; wenst dat er meer 
inspanningen worden geleverd met het 
oog op de ontwikkeling, in heel Europa, 
van digitale en mediavaardigheden op 
jonge leeftijd;

Or. en

Amendement 38
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt hoe belangrijk het is dat
de lidstaten en de Unie
kunnen waarborgen, in het bijzonder voor
jonge kinderen en zelfs in het geval van 
COVID-
19, dat studenten toegang hebben tot
contactonderwijs, aangezien deze 
onderwijsvorm
zorgt voor de verwerving van
de vaardigheden die hen in staat zullen 
stellen vooruit te komen
in het leven door persoonlijke
betrekkingen, studievaardigheden, 
empathie,
samenwerking enz. te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 39
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat scholen ook een 
sociale rol hebben, die vaak over het 
hoofd wordt gezien; wijst erop dat veel 
kinderen het ten tijde van de lockdown en 
de sluiting van de scholen zonder de steun 
van hun klasgenootjes moesten doen, 
hetgeen stress en psychologische druk tot 
gevolg had; herinnert eraan dat studenten 
een beroep moeten kunnen doen op 
psychologische hulp, in het bijzonder in 
zulke onzekere tijden als van de 
gezondheidscrisis;

Or. en

Amendement 40
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat de mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, niet overhoudt en dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging en 
informatiegeletterheid voor veel mensen 
problemen opleveren; onderstreept het 
belang van het onderwijzen van digitale 
basisvaardigheden door middel van een 
daadwerkelijke benadering van een leven 
lang leren;

4. vindt het zorgwekkend dat de mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, niet overhoudt en dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging en 
informatiegeletterheid voor veel mensen 
problemen opleveren; is tevens bezorgd 
over de toename van de negatieve 
gevolgen van nepnieuws ten tijde van de 
crisis; onderstreept het belang van het 
onderwijzen van digitale 
basisvaardigheden door middel van een 
daadwerkelijke benadering van een leven 
lang leren, waarbij het zwaartepunt bij het 
onderwijzen ligt en niet alleen bij het 
gebruik van techniek; herinnert eraan dat 
lerarenondersteuning essentieel is om 
studenten bij het leerproces te betrekken;
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Or. en

Amendement 41
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat de mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, niet overhoudt en dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging en 
informatiegeletterheid voor veel mensen 
problemen opleveren; onderstreept het 
belang van het onderwijzen van digitale 
basisvaardigheden door middel van een 
daadwerkelijke benadering van een leven 
lang leren;

4. vindt het zorgwekkend dat de mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, niet overhoudt en dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging en 
informatiegeletterheid voor veel mensen 
problemen opleveren; onderstreept het 
belang van het onderwijzen van digitale 
basisvaardigheden door middel van een 
daadwerkelijke benadering van een leven 
lang leren; herinnert eraan dat 
investeringen in digitale geletterdheid en 
kritisch denken absoluut noodzakelijk zijn 
in de strijd tegen desinformatie, in het 
bijzonder in het kader van het komende 
actieplan voor digitaal onderwijs;

Or. en

Amendement 42
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat de mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, niet overhoudt en dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging en 
informatiegeletterheid voor veel mensen 

4. is bezorgd over de ongelijke mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, en over het feit dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging en 
informatiegeletterheid voor veel mensen 
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problemen opleveren; onderstreept het 
belang van het onderwijzen van digitale 
basisvaardigheden door middel van een 
daadwerkelijke benadering van een leven 
lang leren;

problemen opleveren; onderstreept het 
belang van het onderwijzen van 
vaardigheden op het gebied van digitale 
en informatiegeletterdheid door middel 
van een daadwerkelijke benadering van een 
leven lang leren;

Or. en

Amendement 43
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vindt het zorgwekkend dat de mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, niet overhoudt en dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging en 
informatiegeletterheid voor veel mensen 
problemen opleveren; onderstreept het 
belang van het onderwijzen van digitale 
basisvaardigheden door middel van een 
daadwerkelijke benadering van een leven 
lang leren;

4. vindt het zorgwekkend dat de mate van 
digitale geletterdheid die door de crisis aan 
het licht is gebracht, niet overhoudt en dat 
zaken zoals basisbescherming van 
onlinegegevens, cyberbeveiliging, 
cyberpesten, cyberdreigingen, nepnieuws 
en informatiegeletterheid voor veel mensen 
problemen opleveren; onderstreept hoe 
belangrijk het is dat digitale 
basisvaardigheden door middel van een 
daadwerkelijke benadering van een leven 
lang leren worden onderwezen en dat er 
voldoende middelen aan de 
onderwijsgemeenschap ter beschikking 
worden gesteld om dit te bereiken; 
benadrukt in dit verband dat 
onderwijspersoneel met passende 
hulpmiddelen, vaardigheden en 
competenties moet worden toegerust om 
digitale vaardigheden te kunnen 
onderwijzen; onderstreept de noodzaak 
van het verbeteren van de toegang tot 
digitale vaardigheden voor ouderen en 
personen die tot achtergestelde groepen 
behoren; dringt aan op grootschalige 
acties voor digitale geletterdheid op 
Europees niveau;
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Or. en

Amendement 44
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de juridische en 
ethische beginselen inzake intellectuele 
eigendom moeten worden erkend, 
aangezien er meer educatieve digitale 
inhoud wordt gecreëerd en verspreid ten 
gevolge van de door de pandemie 
veroorzaakte digitalisering van onderwijs 
en opleiding; is ingenomen met en hecht 
zijn goedkeuring aan het Netwerk 
intellectuele eigendom in het onderwijs, 
dat door het Bureau voor intellectuele 
eigendom van de Europese Unie wordt 
beheerd en spoort ertoe aan dat kinderen, 
jongeren en leerkrachten vaardigheden 
verwerven op het gebied van intellectuele 
eigendom en dat er actuele, moderne en 
aantrekkelijke materialen en 
programma’s worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 45
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. beschouwt lerarenmobiliteit en 
uitwisseling van kennis als een van de 
belangrijkste instrumenten ter verbetering 
van het onderwijs en ter versterking van 
de educatieve competenties in de lidstaten; 
roept de Commissie op deze activiteiten 
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verder te ondersteunen en te stroomlijnen;

Or. en

Amendement 46
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding;

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding; 
merkt op dat de sluiting van scholen 
verdere gevolgen heeft voor het welzijn 
van leerlingen, zoals het wegvallen van de 
regelmatige maaltijden van 
schoolvoedingsprogramma’s, die in 
aanmerking moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 47
Christine Anderson
namens de ID-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding; 

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat speciale behoeften – 
voor zover nodig – en gelijke kansen 
centraal moeten staan in de toekomstige 
beleidslijnen van de Unie op het gebied 
van onderwijs en opleiding;

Or. en
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Amendement 48
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding;

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding, en 
meent dat de inhoud en de vaardigheden 
van onze onderwijsstelsels moeten worden 
afgestemd op de sociale, culturele, 
economische en arbeidsrealiteit van 
vandaag de dag; wijst er voorts op dat 
deze crisis een tekort aan essentiële 
digitale basisvaardigheden onder 
studenten en leerkrachten aan het licht 
brengt;

Or. en

Amendement 49
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding;

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding; 
meent dat onderwijsinstellingen erop 
voorbereid moeten zijn dat zij, mocht het 
opnieuw tot een lockdown komen, alle 
studenten kunnen voorzien van 
toegankelijke middelen voor digitaal 
onderwijs; is voorts van mening dat 
personen met een beperking gebruik 
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moeten kunnen maken van alle 
programma’s waarmee kinderen toegang 
krijgen tot onderwijs;

Or. en

Amendement 50
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding;

5. is van mening dat de lessen die de 
COVID-19-pandemie ons heeft geleerd, in 
aanmerking moeten worden genomen en 
geïntegreerd moeten worden in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding;

Or. en

Amendement 51
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding;

5. is van mening dat de voornaamste les 
van de crisis is dat inclusie en gelijke 
kansen, in de zin van zowel toegang als 
kwaliteit, centraal moeten staan in de 
toekomstige beleidslijnen van de Unie op 
het gebied van onderwijs en opleiding, en 
dat de Unie, overeenkomstig haar 
bevoegdheden, een actievere rol op zich 
moeten nemen op dit beleidsgebied; 
benadrukt dat er passende instrumenten 
en flexibele oplossingen moeten worden 
ontwikkeld die de lidstaten in 
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vergelijkbare situaties kunnen toepassen;

Or. en

Amendement 52
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de crisis heeft laten zien 
dat er een benadering van onderwijsbeleid 
nodig is waarbij, zowel bij het vormen als 
het uitvoeren van beleid, tal van 
belanghebbenden worden betrokken, 
waaronder leerkrachten, opleiders, 
leerders, ouders, ondernemingen en 
gemeenschapsorganisaties; herinnert eraan 
dat leren plaatsvindt in formele, niet-
formele en informele leeromgevingen en 
dat beleidsvorming gericht moet zijn op 
deze benadering die uitgaat van meerdere 
omgevingen;

6. benadrukt dat de crisis heeft laten zien 
dat er een benadering van onderwijsbeleid 
nodig is waarbij, zowel bij het vormen als 
het uitvoeren van beleid, tal van 
belanghebbenden worden betrokken, 
waaronder leerkrachten, opleiders, 
aanbieders van niet-formeel onderwijs, 
leerders, ouders, ondernemingen en 
gemeenschapsorganisaties; herinnert eraan 
dat leren plaatsvindt in formele, niet-
formele en informele leeromgevingen en 
dat beleidsvorming gericht moet zijn op 
deze benadering die uitgaat van meerdere 
omgevingen;

Or. en

Amendement 53
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de crisis heeft laten zien 
dat er een benadering van onderwijsbeleid 
nodig is waarbij, zowel bij het vormen als 
het uitvoeren van beleid, tal van 
belanghebbenden worden betrokken, 
waaronder leerkrachten, opleiders, 
leerders, ouders, ondernemingen en 
gemeenschapsorganisaties; herinnert eraan 

6. benadrukt dat de crisis heeft laten zien 
dat er een benadering van onderwijsbeleid 
nodig is waarbij, zowel bij het vormen als 
het uitvoeren van beleid, tal van 
belanghebbenden worden betrokken, 
waaronder leerkrachten, opleiders, 
leerders, ouders, ondernemingen en 
gemeenschapsorganisaties; erkent het 
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dat leren plaatsvindt in formele, niet-
formele en informele leeromgevingen en 
dat beleidsvorming gericht moet zijn op 
deze benadering die uitgaat van meerdere 
omgevingen;

belang van publiek-private 
partnerschappen in de onderwijssector; 
herinnert eraan dat leren plaatsvindt in 
formele, niet-formele en informele 
leeromgevingen en dat beleidsvorming 
gericht moet zijn op deze benadering die 
uitgaat van meerdere omgevingen;

Or. en

Amendement 54
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de crisis heeft laten zien 
dat er een benadering van onderwijsbeleid 
nodig is waarbij, zowel bij het vormen als 
het uitvoeren van beleid, tal van 
belanghebbenden worden betrokken, 
waaronder leerkrachten, opleiders, 
leerders, ouders, ondernemingen en 
gemeenschapsorganisaties; herinnert eraan 
dat leren plaatsvindt in formele, niet-
formele en informele leeromgevingen en 
dat beleidsvorming gericht moet zijn op 
deze benadering die uitgaat van meerdere 
omgevingen;

6. benadrukt dat de crisis heeft laten zien 
dat er een benadering van onderwijsbeleid 
nodig is die uitgaat van cocreatie en 
waarbij, zowel bij het vormen als het 
uitvoeren van beleid, tal van 
belanghebbenden worden betrokken, 
waaronder leerkrachten, opleiders, 
leerders, ouders, ondernemingen, ngo’s, 
vakbonden, lokale autoriteiten en 
gemeenschapsorganisaties; herinnert eraan 
dat leren plaatsvindt in formele, niet-
formele en informele leeromgevingen en 
dat beleidsvorming gericht moet zijn op 
deze benadering die uitgaat van meerdere 
omgevingen;

Or. en

Amendement 55
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)



AM\1212068NL.docx 33/51 PE655.983v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat de crisis niet alle 
onderwijs- en opleidingssectoren in 
vergelijkbare mate heeft getroffen en dat 
instellingen voor hoger onderwijs 
doorgaans beter tegen de uitdagingen 
waren opgewassen dankzij bestaande 
infrastructuur, middelen en ervaring met 
digitale instrumenten, terwijl 
voorschoolse en vroegschoolse educatie, 
schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -
opleiding en volwassenenonderwijs meer 
ontregeld raakten;

Or. en

Amendement 56
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. erkent dat de lockdownmaatregelen, 
vanwege de abrupte verstoring van het 
leerproces, afzondering van klasgenoten 
en stress in verband met onzekerheid over 
(cijfermatige) beoordeling, negatieve 
gevolgen hebben gehad voor de geestelijke 
gezondheid en het geestelijk welzijn van 
leerders; wenst in dit verband dat 
onderwijsinstellingen en leerprogramma’s 
thema’s die verband houden met 
geestelijke gezondheid en geestelijk 
welzijn uitgebreider gaan behandelen, in 
samenwerking met ouders, de 
hulpverlening en maatschappelijk werk, 
het maatschappelijk middenveld en 
andere relevante belanghebbenden;

Or. en

Amendement 57
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de crisis de 
mogelijkheid biedt om de toekomstige 
oriëntatie van onderwijs- en 
opleidingsbeleid, onderwijsprogramma’s 
en leermethoden grondig tegen het licht te 
houden; moedigt de lidstaten aan innovatie 
te omarmen en nieuwe en opkomende 
technologieën op slimme, leerdergerichte 
wijze in te bouwen in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels;

7. is ervan overtuigd dat de crisis de 
mogelijkheid biedt om de toekomstige 
oriëntatie van onderwijs- en 
opleidingsbeleid, onderwijsprogramma’s 
en leermethoden grondig tegen het licht te 
houden; moedigt de lidstaten aan innovatie 
te omarmen en nieuwe en opkomende 
technologieën op slimme, leerdergerichte 
wijze in te bouwen in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels, daarbij voor ogen 
houdend dat technologie bedoeld is om 
contactonderwijs aan te vullen, niet om 
het te vervangen;

Or. en

Amendement 58
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de crisis de 
mogelijkheid biedt om de toekomstige 
oriëntatie van onderwijs- en 
opleidingsbeleid, onderwijsprogramma’s 
en leermethoden grondig tegen het licht te 
houden; moedigt de lidstaten aan innovatie 
te omarmen en nieuwe en opkomende 
technologieën op slimme, leerdergerichte 
wijze in te bouwen in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels;

7. is ervan overtuigd dat de crisis de 
mogelijkheid biedt om meer vaart te zetten 
achter de veranderingen binnen 
academische instellingen, waarvan het 
tempo momenteel laag ligt, en om de 
toekomstige oriëntatie van onderwijs- en 
opleidingsbeleid, onderwijsprogramma’s 
en leermethoden grondig tegen het licht te 
houden, hetgeen essentieel is om tot een 
sterkere samenleving te komen; moedigt 
de lidstaten aan de digitalisering te 
omarmen en nieuwe en opkomende 
technologieën op slimme, leerdergerichte 
wijze in te bouwen in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels;
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Or. en

Amendement 59
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de crisis de 
mogelijkheid biedt om de toekomstige 
oriëntatie van onderwijs- en 
opleidingsbeleid, onderwijsprogramma’s 
en leermethoden grondig tegen het licht te 
houden; moedigt de lidstaten aan innovatie 
te omarmen en nieuwe en opkomende 
technologieën op slimme, leerdergerichte 
wijze in te bouwen in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels;

7. is ervan overtuigd dat de crisis de 
mogelijkheid biedt om de toekomstige 
oriëntatie van onderwijs- en 
opleidingsbeleid, onderwijsprogramma’s 
en leermethoden grondig tegen het licht te 
houden; moedigt de lidstaten aan innovatie 
te omarmen en nieuwe en opkomende 
technologieën op slimme, leerdergerichte 
wijze in te bouwen in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels; benadrukt in dit 
verband dat de verwerving van digitale 
competenties en vaardigheden op jonge 
leeftijd onder toezicht van een volwassene 
en onder professioneel toezicht moet 
plaatsvinden; wijst erop dat de band 
tussen leerkrachten en leerders ook van 
groot belang is, aangezien dit de bron 
vormt voor persoonlijke en sociale 
vaardigheden en competenties; 
beklemtoont daarom dat onderwijs niet 
alleen op digitale oplossingen moet 
berusten maar op een passend evenwicht 
tussen digitaal en analoog onderwijs; 
herhaalt dat kunstmatige intelligentie, 
blockchain, oplossingen op basis van 
adaptief leren en gamificatie meerwaarde 
opleveren voor het onderwijs; benadrukt 
evenwel dat bij het gebruik van nieuwe 
technologieën in de klas altijd hoge 
normen op het gebied van 
gegevensbescherming moeten worden 
nageleefd en dat het verhandelen van 
gegevens van kinderen uit den boze is; 
wijst op de noodzaak van het analyseren 
van de gevolgen van innovatie voor het 
onderwijs en van het promoten van 
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lichtende voorbeelden op Europees 
niveau; herinnert eraan dat moet worden 
geïnvesteerd in passende scholing en 
bijscholing van leerkrachten, opleiders, 
ouders en docenten in heel Europa;

Or. en

Amendement 60
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat betere samenwerking 
en coördinatie tussen de lidstaten en een 
ambitieuzer onderwijs- en opleidingsbeleid 
van de Unie de doeltreffendheid van de 
reactie op de COVID-19-crisis zouden 
hebben vergroot;

8. is van mening dat betere samenwerking 
en coördinatie tussen de lidstaten en een 
ambitieuzer onderwijs- en opleidingsbeleid 
van de Unie de doeltreffendheid van de 
reactie op de COVID-19-crisis zouden 
hebben vergroot; verwacht van de Unie 
dat zij van nu af aan haar coördinerende 
rol vervult en maatregelen van de 
lidstaten beter aanvult;

Or. en

Amendement 61
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat betere samenwerking 
en coördinatie tussen de lidstaten en een 
ambitieuzer onderwijs- en opleidingsbeleid 
van de Unie de doeltreffendheid van de 
reactie op de COVID-19-crisis zouden 
hebben vergroot;

8. is van mening dat betere samenwerking 
en coördinatie tussen de lidstaten en een 
ambitieuzer onderwijs- en opleidingsbeleid 
van de Unie de doeltreffendheid van de 
reactie op de COVID-19-crisis 
waarschijnlijk zouden hebben vergroot;

Or. en
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Amendement 62
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat betere samenwerking 
en coördinatie tussen de lidstaten en een 
ambitieuzer onderwijs- en opleidingsbeleid 
van de Unie de doeltreffendheid van de 
reactie op de COVID-19-crisis zouden 
hebben vergroot;

8. dringt aan op nauwere samenwerking 
en een grotere mate van coördinatie tussen 
de lidstaten en benadrukt dat een 
ambitieuzer onderwijs- en opleidingsbeleid 
van de Unie de doeltreffendheid van de 
reactie op de COVID-19-crisis zal 
vergroten;

Or. en

Amendement 63
Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het herstel en de 
heropleving van het Europese 
onderwijsbeleid na de pandemie nauw 
verbonden zijn met de andere uitdagingen 
waarmee de Unie en de wereld worden 
geconfronteerd, te beginnen met de 
klimaatcrisis; is ervan overtuigd dat 
toekomstig onderwijsbeleid nauw 
verweven moet zijn met sociale 
uitdagingen en met de groene en de 
digitale transitie;

Or. en

Amendement 64
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie gegevens te 
verzamelen, te evalueren en te verstrekken 
in de lidstaten, niet alleen met betrekking 
tot de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor de deelname van 
leerlingen aan afstandsonderwijs of 
verzuim van leerlingen vanwege een 
gebrek aan digitale middelen, maar ook 
om de digitale vaardigheden van 
leerkrachten in de lidstaten te beoordelen;

Or. en

Amendement 65
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie derhalve met een 
ambitieus kader voor toekomstig Europees 
onderwijsbeleid te komen, aan de hand 
waarvan de Europese onderwijsruimte van 
een losse visie op beginselen wordt 
omgezet in een concreet werkprogramma 
dat een reeks meetbare doelstellingen 
omvat, waaronder, als hoofdprioriteit, 
ervoor zorgen dat de automatische 
erkenning van kwalificaties, diploma’s en 
leerperioden in het buitenland tegen 2025 
werkelijkheid wordt in de Unie; wenst dat 
de Commissie ten aanzien van het 
verbeterde actieplan voor digitaal 
onderwijs even ambitieus te werk gaat en 
een verzameling afzonderlijke acties weet 
om te vormen tot een volwaardige strategie 
voor digitale vaardigheden en onderwijs;

9. verzoekt de Commissie derhalve met een 
ambitieus kader voor toekomstig Europees 
onderwijsbeleid te komen, aan de hand 
waarvan de Europese onderwijsruimte van 
een losse visie op beginselen wordt 
omgezet in een concreet werkprogramma 
dat een reeks meetbare doelstellingen 
omvat, waaronder dat de erkenning van 
kwalificaties, diploma’s en leerperioden in 
het buitenland tegen 2025 werkelijkheid 
wordt in de Unie; wenst dat de Commissie 
ten aanzien van het verbeterde actieplan 
voor digitaal onderwijs even ambitieus te 
werk gaat en een verzameling afzonderlijke 
acties weet om te vormen tot een 
volwaardige strategie voor digitale 
vaardigheden en onderwijs;
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Or. en

Amendement 66
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie derhalve met een 
ambitieus kader voor toekomstig Europees 
onderwijsbeleid te komen, aan de hand 
waarvan de Europese onderwijsruimte van 
een losse visie op beginselen wordt 
omgezet in een concreet werkprogramma 
dat een reeks meetbare doelstellingen 
omvat, waaronder, als hoofdprioriteit, 
ervoor zorgen dat de automatische 
erkenning van kwalificaties, diploma’s en 
leerperioden in het buitenland tegen 2025 
werkelijkheid wordt in de Unie; wenst dat 
de Commissie ten aanzien van het 
verbeterde actieplan voor digitaal 
onderwijs even ambitieus te werk gaat en 
een verzameling afzonderlijke acties weet 
om te vormen tot een volwaardige strategie 
voor digitale vaardigheden en onderwijs;

9. verzoekt de Commissie derhalve met een 
ambitieus kader voor toekomstig Europees 
onderwijsbeleid te komen, aan de hand 
waarvan de Europese onderwijsruimte van 
een losse visie op beginselen wordt 
omgezet in een concreet werkprogramma 
dat een reeks meetbare doelstellingen 
omvat, waaronder, als hoofdprioriteit, 
ervoor zorgen dat de automatische 
erkenning van kwalificaties, diploma’s en 
leerperioden in het buitenland tegen 2025 
werkelijkheid wordt in de Unie; wenst dat 
de Commissie ten aanzien van het 
verbeterde actieplan voor digitaal 
onderwijs even ambitieus te werk gaat en 
een verzameling afzonderlijke acties weet 
om te vormen tot een volwaardige strategie 
voor digitale vaardigheden en onderwijs; 
benadrukt dat op Europees en nationaal 
niveau duidelijke financiële 
ondersteuning voor deze initiatieven 
nodig is; dringt er bij de Commissie op 
aan het Europees Parlement actief te 
betrekken bij alle fases die verband 
houden met deze nieuwe richtingen;

Or. en

Amendement 67
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat aanzienlijk meer 
vooruitgang is geboekt met de Europese 
hogeronderwijsruimte dan in andere 
onderwijssectoren; wenst dat de 
Commissie zich daarom meer richt op 
andere onderwijssectoren, in het bijzonder 
schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding;

11. merkt op dat aanzienlijk meer 
vooruitgang is geboekt met de Europese 
hogeronderwijsruimte dan in andere 
onderwijssectoren; wenst dat de 
Commissie zich daarom meer richt op 
andere onderwijssectoren, in het bijzonder 
schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding; 
benadrukt dat de verantwoordelijkheid 
voor onderwijs en leerprogramma’s bij de 
lidstaten berust, maar dat de Commissie 
de lidstaten wel zoveel mogelijk moet 
helpen bij de afstemming van het 
onderwijs op toekomstige behoeften;

Or. en

Amendement 68
Dace Melbārde, Andrey Slabakov
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat aanzienlijk meer 
vooruitgang is geboekt met de Europese 
hogeronderwijsruimte dan in andere 
onderwijssectoren; wenst dat de 
Commissie zich daarom meer richt op 
andere onderwijssectoren, in het bijzonder 
schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding;

11. merkt op dat aanzienlijk meer 
vooruitgang is geboekt met de Europese 
hogeronderwijsruimte dan in andere 
onderwijssectoren; wenst dat de 
Commissie zich daarom meer richt op 
andere onderwijssectoren, in het bijzonder 
schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding middels 
een benadering van een leven lang leren;

Or. en

Amendement 69
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat aanzienlijk meer 
vooruitgang is geboekt met de Europese 
hogeronderwijsruimte dan in andere 
onderwijssectoren; wenst dat de 
Commissie zich daarom meer richt op 
andere onderwijssectoren, in het bijzonder 
schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding;

11. merkt op dat aanzienlijk meer 
vooruitgang is geboekt met de Europese 
hogeronderwijsruimte dan in andere 
onderwijssectoren; wenst dat de 
Commissie zich daarom meer richt op 
andere onderwijssectoren, in het bijzonder 
voorschoolse en vroegschoolse educatie, 
schoolonderwijs, volwassenenonderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding;

Or. en

Amendement 70
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat het programma 
Erasmus+ het voornaamste 
financieringsinstrument is om de 
totstandbrenging van de Europese 
onderwijsruimte te ondersteunen; 
onderstreept de waarde van instrumenten 
die met steun van Erasmus+ zijn 
ontwikkeld en waarmee zowel 
leermiddelen kunnen worden geproduceerd 
en uitgewisseld, bijvoorbeeld via 
eTwinning, als modules voor de opleiding 
van leraren, bijvoorbeeld via de School 
Education Gateway; is van mening dat 
dergelijke instrumenten, als ze worden 
opgeschaald en meer financiering krijgen, 
echt een verschil kunnen maken voor 
onlineonderwijs;

12. herinnert eraan dat het programma 
Erasmus+ het voornaamste 
financieringsinstrument is om de 
totstandbrenging van de Europese 
onderwijsruimte te ondersteunen; 
onderstreept de waarde van instrumenten 
die met steun van Erasmus+ zijn 
ontwikkeld en waarmee zowel 
leermiddelen kunnen worden geproduceerd 
en uitgewisseld, bijvoorbeeld via 
eTwinning, als modules voor de opleiding 
van leraren, bijvoorbeeld via de School 
Education Gateway; is van mening dat 
dergelijke instrumenten, als ze worden 
opgeschaald en meer financiering krijgen, 
echt een verschil kunnen maken voor 
onlineonderwijs; is verder voorstander van 
de ontwikkeling van een concept voor 
gemengde mobiliteit, waarbij fysieke 
mobiliteit wordt gecombineerd met 
virtuele bijeenkomsten en virtueel leren;
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Or. en

Amendement 71
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat het programma 
Erasmus+ het voornaamste 
financieringsinstrument is om de 
totstandbrenging van de Europese 
onderwijsruimte te ondersteunen; 
onderstreept de waarde van instrumenten 
die met steun van Erasmus+ zijn 
ontwikkeld en waarmee zowel 
leermiddelen kunnen worden geproduceerd 
en uitgewisseld, bijvoorbeeld via 
eTwinning, als modules voor de opleiding 
van leraren, bijvoorbeeld via de School 
Education Gateway; is van mening dat 
dergelijke instrumenten, als ze worden 
opgeschaald en meer financiering krijgen, 
echt een verschil kunnen maken voor 
onlineonderwijs;

12. herinnert eraan dat het programma 
Erasmus+ het voornaamste 
financieringsinstrument is om de 
totstandbrenging van de Europese 
onderwijsruimte te ondersteunen; 
onderstreept de waarde van instrumenten 
die met steun van Erasmus+ zijn 
ontwikkeld en waarmee zowel 
leermiddelen kunnen worden geproduceerd 
en uitgewisseld, bijvoorbeeld via 
eTwinning, als modules voor de opleiding 
van leraren, bijvoorbeeld via de School 
Education Gateway; is van mening dat 
dergelijke instrumenten, als ze worden 
opgeschaald, meer financiering krijgen en 
worden gepromoot binnen de 
onderwijsgemeenschap, echt een verschil 
kunnen maken voor onlineonderwijs;

Or. en

Amendement 72
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat het programma 
Erasmus+ het voornaamste 
financieringsinstrument is om de 
totstandbrenging van de Europese 

12. herinnert eraan dat het programma 
Erasmus+ het voornaamste 
financieringsinstrument is om de 
totstandbrenging van de Europese 
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onderwijsruimte te ondersteunen; 
onderstreept de waarde van instrumenten 
die met steun van Erasmus+ zijn 
ontwikkeld en waarmee zowel 
leermiddelen kunnen worden geproduceerd 
en uitgewisseld, bijvoorbeeld via 
eTwinning, als modules voor de opleiding 
van leraren, bijvoorbeeld via de School 
Education Gateway; is van mening dat 
dergelijke instrumenten, als ze worden 
opgeschaald en meer financiering krijgen, 
echt een verschil kunnen maken voor 
onlineonderwijs;

onderwijsruimte te ondersteunen; heeft 
kritiek op de door de Raad en de 
Commissie voorgestelde bezuinigingen op 
dit vlaggenschipprogramma; onderstreept 
de waarde van instrumenten die met steun 
van Erasmus+ zijn ontwikkeld en waarmee 
zowel leermiddelen kunnen worden 
geproduceerd en uitgewisseld, bijvoorbeeld 
via eTwinning, als modules voor de 
opleiding van leraren, bijvoorbeeld via de 
School Education Gateway; is van mening 
dat dergelijke instrumenten moeten worden 
opgeschaald en meer financiering moeten 
krijgen om echt een verschil te kunnen 
maken voor onlineonderwijs; benadrukt 
dat een aanzienlijk aantal door het 
Europees Parlement voorgestelde 
proefprojecten en voorbereidende acties 
een positieve invloed kan blijven hebben 
op onderwijs en omstandig in de door de 
Commissie bevorderde benadering en 
richtingen moet worden opgenomen;

Or. en

Amendement 73
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt voorts wat de mogelijke 
bijdrage is van de initiatieven Vocational 
Centres of Excellence, DiscoverEU en 
Europese Universiteiten aan de Europese 
onderwijsruimte; betreurt echter dat het 
voorstel van de Commissie van mei 2020 
voor het herziene meerjarig financieel 
kader (MFK) – dat de Europese Raad in 
juli 2020 zelfs nog verder heeft verlaagd – 
het programma Erasmus+ de financiering 
ontzegt die het nodig heeft om deze 
vlaggenschipinitiatieven uit te voeren 
zonder af te doen aan kernonderdelen van 
het programma, in het bijzonder de 
uitbreiding van mogelijkheden voor 

13. benadrukt voorts wat de mogelijke 
bijdrage is van de initiatieven Vocational 
Centres of Excellence, DiscoverEU en 
Europese Universiteiten aan de Europese 
onderwijsruimte; keurt het echter af dat 
het voorstel van de Commissie van mei 
2020 voor het herziene meerjarig financieel 
kader (MFK) – dat de Europese Raad in 
juli 2020 zelfs nog verder heeft verlaagd – 
het programma Erasmus+ de financiering 
ontzegt die het nodig heeft om deze 
vlaggenschipinitiatieven uit te voeren 
zonder af te doen aan kernonderdelen van 
het programma, in het bijzonder de 
uitbreiding van mogelijkheden voor 
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leermobiliteit en de bevordering van de 
inclusiviteit van het programma;

leermobiliteit en de bevordering van de 
inclusiviteit van het programma;

Or. en

Amendement 74
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herhaalt dat goed werkende onderwijs- 
en opleidingsstelsels grootschalige 
overheidsinvesteringen vergen; benadrukt 
daarom dat ambitieus beleid dat niet 
gepaard gaat met de overeenkomstige 
financiering, onvoldoende geloofwaardig 
is; betreurt ten zeerste dat ten gevolge van 
de politieke overeenkomst over het 
volgende MFK die tijdens de Europese 
Raad van juli is gesloten, specifiek is 
bezuinigd op de programma’s die 
onderwijs- en opleidingsbeleid steunen – 
voornamelijk Erasmus+, Horizon Europa 
en het Europees Sociaal Fonds Plus; 
herhaalt zijn verzoek om de begroting voor 
Erasmus+ te verdrievoudigen ten opzichte 
van het MFK 2014-2020;

14. benadrukt dat het wereldwijde 
concurrentievermogen van de EU berust 
op kwalitatief hoogwaardige 
onderwijsstelsels; herhaalt dat goed 
werkende onderwijs- en opleidingsstelsels 
grootschalige overheidsinvesteringen 
vergen; benadrukt daarom dat ambitieus 
beleid dat niet gepaard gaat met de 
overeenkomstige financiering, 
onvoldoende geloofwaardig is; betreurt ten 
zeerste dat ten gevolge van de politieke 
overeenkomst over het volgende MFK die 
tijdens de Europese Raad van juli is 
gesloten, specifiek is bezuinigd op de 
programma’s die onderwijs- en 
opleidingsbeleid steunen – voornamelijk 
Erasmus+, Horizon Europa en het 
Europees Sociaal Fonds Plus; herhaalt zijn 
verzoek om de begroting voor Erasmus+ te 
verdrievoudigen ten opzichte van het MFK 
2014-2020;

Or. en

Amendement 75
Dace Melbārde
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. herhaalt dat goed werkende onderwijs- 
en opleidingsstelsels grootschalige 
overheidsinvesteringen vergen; benadrukt 
daarom dat ambitieus beleid dat niet 
gepaard gaat met de overeenkomstige 
financiering, onvoldoende geloofwaardig 
is; betreurt ten zeerste dat ten gevolge van 
de politieke overeenkomst over het 
volgende MFK die tijdens de Europese 
Raad van juli is gesloten, specifiek is 
bezuinigd op de programma’s die 
onderwijs- en opleidingsbeleid steunen – 
voornamelijk Erasmus+, Horizon Europa 
en het Europees Sociaal Fonds Plus; 
herhaalt zijn verzoek om de begroting voor 
Erasmus+ te verdrievoudigen ten opzichte 
van het MFK 2014-2020;

14. herhaalt dat goed werkende onderwijs- 
en opleidingsstelsels ook passende 
overheidsinvesteringen vergen; benadrukt 
daarom dat ambitieus beleid dat niet 
gepaard gaat met de overeenkomstige 
financiering, onvoldoende geloofwaardig 
is; betreurt ten zeerste dat ten gevolge van 
de politieke overeenkomst over het 
volgende MFK die tijdens de Europese 
Raad van juli is gesloten, specifiek is 
bezuinigd op de programma’s die 
onderwijs- en opleidingsbeleid steunen – 
voornamelijk Erasmus+, Horizon Europa 
en het Europees Sociaal Fonds Plus; 
herhaalt zijn verzoek om de begroting voor 
Erasmus+ te verdrievoudigen ten opzichte 
van het MFK 2014-2020;

Or. en

Amendement 76
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herhaalt dat goed werkende onderwijs- 
en opleidingsstelsels grootschalige 
overheidsinvesteringen vergen; benadrukt 
daarom dat ambitieus beleid dat niet 
gepaard gaat met de overeenkomstige 
financiering, onvoldoende geloofwaardig 
is; betreurt ten zeerste dat ten gevolge van 
de politieke overeenkomst over het 
volgende MFK die tijdens de Europese 
Raad van juli is gesloten, specifiek is 
bezuinigd op de programma’s die 
onderwijs- en opleidingsbeleid steunen – 
voornamelijk Erasmus+, Horizon Europa 
en het Europees Sociaal Fonds Plus; 
herhaalt zijn verzoek om de begroting voor 
Erasmus+ te verdrievoudigen ten opzichte 

14. herhaalt dat goed werkende onderwijs- 
en opleidingsstelsels grootschalige 
overheidsinvesteringen vergen; benadrukt 
daarom dat ambitieus beleid dat niet 
gepaard gaat met de overeenkomstige 
financiering, onvoldoende geloofwaardig 
is; betreurt ten zeerste dat ten gevolge van 
de politieke overeenkomst over het 
volgende MFK die tijdens de Europese 
Raad van juli is gesloten, specifiek is 
bezuinigd op de programma’s die 
onderwijs- en opleidingsbeleid steunen – 
voornamelijk Erasmus+, Horizon Europa 
en het Europees Sociaal Fonds Plus; 
herhaalt zijn verzoek om de begroting voor 
Erasmus+ te verdrievoudigen ten opzichte 
van het MFK 2014-2020; wenst dat 10 % 
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van het MFK 2014-2020; van het herstelplan voor onderwijs wordt 
bestemd; roept de lidstaten op 10 % van 
hun bbp toe te wijzen aan onderwijs;

Or. en

Amendement 77
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie op prioriteit te 
geven aan gerichte investeringen in de 
digitale apparatuur die scholen en hun 
leerlingen nodig hebben voor online en 
afstandsleren (laptops, tablets) en 
internettoegang te waarborgen, in het 
bijzonder in uitgesloten gebieden; 
benadrukt dat de Connecting Europe 
Facility of de faciliteit voor herstel en 
veerkracht hiervoor kan worden ingezet; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de lidstaten kunnen beschikken over 
een voorziening voor de uitwisseling van 
goede praktijken op het gebied van 
digitaal onderwijs;

Or. en

Amendement 78
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. wijst nogmaals op het belang van 
studies op het gebied van de 
geesteswetenschappen en is van mening 
dat deze een essentieel onderdeel vormen 
van het leerprogramma, omdat zij een 



AM\1212068NL.docx 47/51 PE655.983v01-00

NL

aanvulling vormen op STEM; is van 
mening dat de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden hand in hand moet gaan 
met reflectie op, analyse van en inzicht in 
de mens en onze sociale, culturele, 
geschiedkundige en kunstzinnige 
omgeving en gebruiken;

Or. en

Amendement 79
Michaela Šojdrová
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. benadrukt hoe belangrijk het is 
dat jongere studenten onderwijs en 
opleiding op het gebied van financiële 
economie en ondernemerscultuur en -
vaardigheden volgen en dat het als een 
van de kennisgebieden wordt opgenomen 
in ons leerprogramma; is van mening dat 
studenten moeten weten en begrijpen hoe 
een onderneming wordt opgericht, wat de 
baan van ondernemer inhoudt en hoe de 
markt en de financiële wereld in hun werk 
gaan; acht het essentieel, binnen onze 
onderwijsstelsels, dat zij belangstelling 
kunnen hebben voor en gemotiveerd 
kunnen zijn om later ondernemer te 
worden;

Or. en

Amendement 80
Radka Maxová
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)



PE655.983v01-00 48/51 AM\1212068NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. acht het noodzakelijk dat 
onderwijsbeleid wordt geïntegreerd in het 
kader van de Conferentie over de 
toekomst van Europa;

Or. en

Amendement 81
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. complimenteert Europese 
universiteiten alsmede hun professoren, 
personeel en studenten met hun pogingen 
om zich aan te passen aan de huidige 
situatie en benadrukt dat er nog altijd 
discrepanties zijn tussen 
onderwijsinstellingen; dringt aan op de 
bevordering van goede praktijken en de 
oprichting van een Europese online-
universiteit, waar relevante informatie en 
het educatieve aanbod van Europese 
universiteiten worden samengebracht in 
een gemeenschappelijke digitale 
toegangspoort; 

Or. en

Amendement 82
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 septies. wijst op de specifieke 
moeilijkheden die technische, niet-
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formele en beroepsonderwijsinstellingen 
ondervonden bij de aanpassing aan 
digitale instrumenten alsmede de door 
COVID-19 veroorzaakte situatie; wenst 
dat er meer inspanningen worden 
geleverd om, met het oog op de 
aanpassing aan afstandsleren, 
oplossingen voor dergelijke vormen van 
onderwijs in kaart te brengen en herhaalt 
dat zij hun scholing alleen kunnen 
voortzetten in het geval van adequate 
financiële steun;

Or. en

Amendement 83
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 octies. betreurt dat er in Europa nog 
altijd leerlingen en studenten zijn die geen 
toegang hebben tot digitaal onderwijs; 
herhaalt dat de connectiviteit op Europees 
niveau moet worden verbeterd, met name 
in afgelegen, plattelands- en 
berggebieden, en herinnert eraan dat er 
een proefproject is dat deze doelstelling 
nastreeft; benadrukt dat de toegang tot 
digitale infrastructuur moet worden 
verbeterd en moet worden afgestemd op 
onderwijsdoeleinden om tastbare 
resultaten op te leveren; wijst op het 
bestaan van Europese innovatie van het 
hoogste niveau op het gebied van 
computers, tablets en software voor 
educatief gebruik;

Or. en

Amendement 84
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 nonies. is ingenomen met het goede 
voorbeeld van Europese burgers, het 
maatschappelijk middenveld, professoren 
en opleiders die hun onderwijspraktijken 
aan de huidige context hebben aangepast 
en initiatieven hebben ontplooid waardoor 
leerders in heel Europa hun opleiding in 
andere vorm konden voortzetten; wenst 
dat er meer inspanningen worden 
geleverd om deze initiatieven zichtbaarder 
te maken en te zoeken naar manieren 
voor opschaling van de effectiefste 
initiatieven;  

Or. en

Amendement 85
Petra Kammerevert, Victor Negrescu
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 decies. erkent de moeilijkheden die 
leerkrachten, opleiders, ouders en 
leerders hebben ondervonden toen de 
scholen en universiteiten weer 
opengingen; benadrukt dat er, qua 
benadering, discrepanties zijn op 
Europees niveau en betreurt dat de 
coördinatie en de uitwisseling van goede 
praktijken tussen de lidstaten te wensen 
overlaten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nauwer samen te werken, niet 
alleen als het aankomt op het verlenen 
van de hulp die nodig is om 
gezondheidsrisico’s te verminderen, maar 
ook bij het aanpakken van een eventuele 
nieuwe golf van infecties;

Or. en
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