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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en 

onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" van het Parlement, de Raad van 

de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016, in het bijzonder de 

artikelen 20 tot en met 24 over evaluatie achteraf van de bestaande wetgeving, 

1. verneemt met instemming dat sinds 2014 een aantal stroomlijningsmaatregelen voor 

programmabeheer van kracht zijn; 

2. betreurt dat een tekort aan financiële capaciteit een belangrijk obstakel blijft voor 

potentiële aanvragers, samen met administratieve en regelgevingsbelemmeringen; 

moedigt de Commissie, het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en 

cultuur (EACEA) en de nationale desks voor Creatief Europa aan tot inspanningen om de 

ondervertegenwoordiging van culturele micro-operatoren in de gefinancierde organisaties 

en in bepaalde sectoren van het subprogramma Cultuur tegen te gaan; 

3. kijkt uit naar de eerste resultaten van de in 2016 gelanceerde financiële garantiefaciliteit; 

verwacht dat dit nieuwe marktinstrument de toegang van kmo's en micro-ondernemingen 

tot leningen zal vergemakkelijken, en daardoor culturele en creatieve projecten, die 

geworteld zijn in sectoren die 4,4 % van het bbp en 3,8 % van de arbeidskrachten van de 

EU vertegenwoordigen, zal helpen uit te breiden zodat zij hun potentieel als 

veelbelovende bron van groei en banen en als drijvende kracht voor 

concurrentievermogen, culturele diversiteit en grensoverschrijdende samenwerking 

verwezenlijken; betreurt echter ten zeerste dat de faciliteit enkel zal functioneren in landen 

waar reeds een gelijkaardig instrument bestaat; 

4. merkt op dat de implementatiepercentages, die in 2014 en 2015 consequent 100 of bijna 

100 % bedroegen, aantonen dat de programma's nog steeds relevant zijn; acht deze 

uitstekende prestaties een duidelijk bewijs dat de financiering de komende jaren stabiel 

moet blijven of zelfs verhoogd moet worden, in overeenstemming met het 

begrotingsprofiel van de faciliteit, waarvan het zwaartepunt zich meer naar het einde 

bevindt; 

5. verwelkomt, in het licht van de aanzienlijke instroom van migranten en vluchtelingen in 

de EU de afgelopen jaren, de groeiende interculturele dimensie van het programma, die 

hopelijk vanaf 2017 zal leiden tot meer projecten die culturele diversiteit en interculturele 

dialoog alsook meertaligheid bevorderen; benadrukt dat dit als een regulier 

programmaonderdeel ondersteund moet worden, aangezien culturele integratie de 

komende jaren in vele EU-landen een uitdaging zal blijven. 
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