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BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur voor advies is verheugd over het initiatief van de Commissie met een voorstel te 
komen voor levenslang onderwijs en een levenslange beroepsopleiding waarin alle bestaande 
programma's samenkomen en dat moet helpen bij de ontwikkeling van een geavanceerde, op 
kennis gebaseerde samenleving waarmee het mogelijk zal zijn de doelstellingen van Lissabon te 
halen. Het onderwijsstelsel ziet zich met een groot aantal problemen geconfronteerd. Te denken 
valt dan aan de demografische ontwikkeling, de vergrijzing van de beroepsbevolking en 
gelijktijdige pogingen die worden ondernomen om het percentage mensen met een baan te 
verhogen.

De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt hangt ten nauwste samen met de positie van 
vrouwen in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels. Er zijn nog steeds grote verschillen 
tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, zoals een verschil in betaling dat vaak een 
resultaat is van de ongelijkheden waarvan sprake is in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels 
in Europa. Meer dan 60% van de nieuwe banen die tussen 1995 en 2000 werden gecreëerd, 
waren in de high tech-sector. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op gebieden zoals onderzoek 
en technologie, die een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van een concurrerende en 
dynamische, op kennis gebaseerde economie waarvan in de doelstellingen van Lissabon sprake 
is. Er moeten strategieën worden ontwikkeld ter vergroting van de participatie en aanwezigheid 
van vrouwen op alle niveaus van het onderwijs op dit gebied. Statistische gegevens voor 
wetenschapsgebieden zoals voor de onderzoeksfinanciering of de mate van vertegenwoordiging 
van vrouwen op universiteiten en in onderzoekscentra, moeten per gender gesplitst worden 
verzameld en bijgehouden om over doeltreffende middelen te beschikken voor het creëren van 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa.

Gelijke toegang tot het onderwijs

Het onderwijs en de beroepsopleiding raken de burgers direct en voor een groot aantal burgers 
dat aan het programma deelneemt is het de eerste keer dat ze in contact komen met de Europese 
Unie, een lidstaat of een kandidaat-land. Naar het buitenland gaan voor een studie of een 
beroepsopleiding is een uitstekende manier een andere taal en cultuur te leren kennen en het 
programma geeft de mensen bovendien een begrip van de diversiteit van de Europese Unie en 
haar naburige landen. Daarom is een programma op het gebied van levenslang leren waarin alle 
bestaande programma's worden ondergebracht niet alleen belangrijk voor het waarborgen van de 
economische groei, maar, en dit is wellicht van nog meer belang, noodzakelijk voor de integratie 
binnen de Europese Unie.

Het programma moet toegankelijk zijn voor iedereen en er moet speciale aandacht worden 
besteed aan groepen die in onderwijs en beroepsopleiding ondervertegenwoordigd zijn. Het 
programma moet het netwerk van nationale bureaus in de gelegenheid stellen zich op groepen te 
richten die met bijzondere moeilijkheden kampen als ze toegang tot onderwijs en 
beroepsopleiding willen hebben: studenten met speciale behoeften, gehandicapten, immigranten 
en mensen onder de armoedegrens. Te vaak gaat het onderwijsniveau over van ouders op 
kinderen en een van de belangrijkste doelen moet het stimuleren van onderwijs en 
beroepsopleiding onafhankelijk van de sociale achtergrond zijn. Taal vormt de sleutel voor de 
integratie in een nieuwe samenleving. Uw rapporteur voor advies zou de lidstaten eraan willen 
herinneren het belangrijke verband te erkennen tussen het leren van een taal en de integratie in 
een nieuwe samenleving en roept de lidstaten op het taalonderricht aan immigranten te 
verbeteren.
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De bevordering van de kennis van de Europese talen is ook een doel dat de aandacht verdient. 
Op de zitting van de Europese Raad in Barcelona 2002 werd als doel het onderwijs van 
tenminste twee vreemde talen vanaf zeer lage leeftijd als doel gesteld.

In geografisch opzicht benadeelde gebieden moeten meer steun krijgen. De gelijkheid tussen de 
regio's moet worden bevorderd. Onderwijs en onderzoek moeten ontwikkeld worden met de 
nadruk op de ondersteuning van de sterke punten en specifieke kenmerken van de regio's.

Flexibele onderwijsvormen

De rapporteur voor advies vraagt de lidstaten te kijken naar de verschillende onderwijsvormen 
die in het land bestaan om tot onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels te komen die aan de eisen 
van een moderne samenleving voldoen. Als men alle categorieën mensen toegang tot onderwijs 
wil geven, is het belangrijk te bedenken dat de meerderheid van de parttime werknemers in de 
Europese Unie door vrouwen wordt gevormd. Daarom is belangrijk, vooral voor vrouwen, dat de 
mogelijkheden voor e-leren en parttime studies bestaan.

Deelname van derde landen

Het programma staat open voor derde landen en uw rapporteur voor advies zou er graag op 
willen wijzen hoe belangrijk dit voor de toekomst van de Europese Unie is. Iedereen zou baat 
hebben bij een situatie waarin landen als Turkije of landen van de westelijke Balkan gebruik 
maken van een dergelijke pretoetredingsstrategie en het is ook een geweldige gelegenheid voor 
burgers van de Europese Unie deel te kunnen nemen aan onderwijs- en 
beroepsopleidingsprogramma's buiten de EU-25. Uw rapporteur voor advies dringt erbij de 
Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de deelnamemogelijkheden van derde 
landen ten volle gerealiseerd worden.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Een vooruitstrevende 
kennismaatschappij biedt de sleutel tot 
meer groei en werkgelegenheid. Onderwijs 
en beroepsopleiding zijn essentiële 
prioriteiten voor de Europese Unie, wil men 
de doelstellingen van Lissabon bereiken.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Richtlijn 2002/73/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
september 2002 tot wijziging van richtlijn 
76/207/EEG betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ten aanzien van het arbeidsproces, 
de beroepsopleiding en de promotiekansen, 
en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden1

bevat de vereiste dat toegang wordt 
verleend tot alle soorten en niveaus van 
beroepsvoorlichting.
____________
1 PB L 269 van 5.10.2002, blz. 15.

Amendement 3
Overweging 16 bis (nieuw)

(16 bis) Een voortdurende internationale 
samenwerking en meer mobiliteit op het 
gebied van onderwijs en beroepsopleiding 
zou een bijdrage leveren aan de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs en de 
beroepsopleiding in de Europese Unie.

Amendement 4
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) Gezien de doelstelling van Lissabon 
voor 2010 onder vrouwen een 
arbeidsparticipatie van meer dan 60% te 
bereiken en het feit dat de segregatie op de 
arbeidsmarkt hoog blijft, is het 
noodzakelijk de toegang voor vrouwen tot 
een levenslang leerproces en met name IT-
opleiding te vergemakkelijken en de 
participatie van vrouwen op alle niveaus 
van onderwijs en beroepsopleiding te 
bevorderen.

Amendement 5
Overweging 26 bis (nieuw)

(26 bis) Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan groepen die in de 
onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in 
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Europa ondervertegenwoordigd zijn.

Amendement 6
Artikel 1, lid 2

Het algemene doel van het integrale 
programma is ertoe bij te dragen dat de 
Gemeenschap door middel van levenslang 
leren een moderne kennismaatschappij met 
duurzame economische groei, meer en 
betere banen en een hechtere sociale 
samenhang wordt, die tegelijkertijd met het 
oog op de komende generaties voor een 
goede bescherming van het milieu zorgt. Het 
programma beoogt in het bijzonder de 
onderlinge uitwisseling, samenwerking en 
mobiliteit tussen de onderwijs- en 
beroepsopleidingsstelsels in de 
Gemeenschap te bevorderen, zodat deze 
wereldwijd een referentiepunt voor kwaliteit 
worden.

Het algemene doel van het integrale 
programma is ertoe bij te dragen dat de 
Gemeenschap door middel van levenslang 
leren een moderne kennismaatschappij met 
duurzame economische groei, meer en 
betere banen en een hechtere sociale 
samenhang wordt, die bijzondere aandacht 
heeft voor het opnemen van een 
genderperspectief in alle soorten en 
niveaus van de onderwijs- en 
beroepsopleidingsstelsels en die 
tegelijkertijd met het oog op de komende 
generaties voor een goede bescherming van 
het milieu zorgt. Het programma beoogt in 
het bijzonder de onderlinge uitwisseling, 
samenwerking en mobiliteit tussen de 
onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in 
de Gemeenschap te bevorderen, zodat deze 
wereldwijd een referentiepunt voor kwaliteit 
worden.

Amendement 7
Artikel 1, lid 3, letter c bis) (nieuw)

c bis) geven van toegang tot mogelijkheden 
op het gebied van levenslang leren voor 
iedereen en nemen van specifieke 
maatregelen die zijn gericht op de meest 
achtergestelde personen, zoals 
alleenstaande ouders, immigranten, 
vrouwen en mannen die in afgelegen 
gebieden of in armoede leven.

Amendement 8
Artikel 1, lid 3, letter e)

e) bewerkstelligen van méér levenslang 
leren bij mensen van alle leeftijden;

e) bewerkstelligen van méér levenslang 
leren bij mensen van alle leeftijden en 
bijzondere aandacht geven aan groepen die 
ondervertegenwoordigd zijn in de 
onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in 
Europa;

Amendement 9
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Artikel 1, lid 3, letter f)

f) bevorderen van het leren van talen en de 
verscheidenheid op taalgebied;

f) bevorderen van het leren van talen en van 
taalgebruik om voor de verscheidenheid op 
taalgebied te zorgen;

Amendement 10
Artikel 1, lid 3, letter i)

i) benutten van resultaten, vernieuwende 
producten en processen en uitwisselen van 
goede manieren van werken op de door het 
integrale programma bestreken terreinen.

i) benutten van resultaten, vernieuwende 
producten en processen en uitwisselen van 
goede manieren van werken op de door het 
integrale programma bestreken terreinen ter 
verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs en de beroepsopleiding door het 
aanwijzen van optimale praktijken.

Amendement 11
Artikel 1, lid 3, letter i bis) (nieuw)

i bis) waarborgen van gender 
mainstreaming en de volledige 
inschakeling van zowel mannen als 
vrouwen in alle onderwijs- en 
beroepsopleidingssectoren in Europa;

Amendement 12
Artikel 6, lid 2, letter b), punt iv) bis (nieuw)

iv bis) zij moeten over de juiste kennis 
omtrent gender mainstreaming beschikken 
en moeten de noodzakelijke stappen doen 
om gender mainstreaming in hun 
werkzaamheden toe te passen;

Amendement 13
Artikel 18, letter c)

c) bevorderen van het leren van een tweede
vreemde taal;

c) bevorderen van het leren van vreemde 
talen;


