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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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

2. stelt dat adequaat onderwijs en adequate opleiding op een moment van transitie naar 
ecologisch en sociaal duurzame economieën een sterke impuls kunnen geven aan het 
scheppen van banen, sociale rechtvaardigheid en de uitbanning van armoede;

3. benadrukt dat voor een transitie naar een ecologisch duurzamere samenleving 
geschoolde arbeiders nodig zijn, en is van mening dat met de middelen voor een 
rechtvaardige transitie ook fors moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en omscholing;

4. benadrukt dat een regeling inzake sociale bescherming belangrijk is voor een 
rechtvaardige transitie, aangezien werknemers en hun familie hierdoor in staat zijn te 
voorzien in hun basisbehoeften, waaronder voor- en vroegschoolse educatie en 
langdurig onderwijs;

5. dringt aan op een versterkte dialoog tussen universiteiten en de bedrijfswereld, om 
opleidingen aan te bieden in sectoren waar nieuwe banen worden gecreëerd, met name 
in kwetsbare gemeenschappen, regio’s en sectoren;

6. verzoekt regeringen en werkgevers te investeren in programma’s en maatregelen om 
ervoor te zorgen dat kwetsbare personen de vaardigheden verwerven die nodig zijn voor 
een succesvolle transitie naar een emissievrije economie;

7. benadrukt dat de Europese onderwijsruimte moet voorzien in transversale opleiding in 
vaardigheden die verband houden met de ecologische en digitale transitie, en voldoende 
voeling moet houden met de arbeidsmarkt, met name in de hogere niveaus van het 
curriculum.


