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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en 

onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt vast dat het enkele maanden geduurd heeft voordat de programmaperiode 2014-2020 

op gang kwam en dat een eerste evaluatie van het beleid van de Unie in deze periode, met 

name het beleid ten behoeve van jongeren, niet volledig representatief zal zijn wat de 

werkelijke impact ervan betreft; 

2. wijst erop dat de Rekenkamer in de vorige programmaperiode het foutenpercentage voor 

transacties in het kader van het programma voor een leven lang leren (LLP) en het Jeugd 

in actie-programma (YiA) op meer dan 4% raamde; verwacht dat de Commissie deze 

fouten bij de uitvoering van Erasmus+ heeft aangepakt; 

3. neemt kennis van het feit dat het uitvoeringspercentage van het budget voor de 

programma's voor de periode 2007-2013, met name het LLP-programma en de 

programma's Cultuur, MEDIA en Jeugd in actie, in 2013 100% bedroeg; is echter van 

mening dat het uitvoeringspercentage op zich niet voldoende zegt over de 

doeltreffendheid van de programma's om te kunnen beoordelen of die succesvol zijn; 

4. is verontrust over het feit dat de ongelijke verhouding tussen goedgekeurde vastleggings- 

en betalingskredieten eind 2013 uitmondde in een tekort bij de betalingen (in het geval 

van het programma Erasmus+ bijvoorbeeld ten belope van 202 miljoen EUR), hetgeen 

negatieve gevolgen had voor het daaropvolgende jaar; verzoekt de Commissie te 

waarborgen dat deze situatie zich bij de nieuwe programma's niet opnieuw voordoet; 

5. is ingenomen met het feit dat het Erasmus-programma het streefcijfer van 3 miljoen 

studenten inmiddels heeft overschreden; wijst op het aanhoudende succes dat dit 

kernprogramma van de Unie sinds zijn invoering heeft gehad, en is van mening dat dit 

programma verder ondersteund moet worden; 

6. acht het geen goede zaak dat het aantal Erasmus-studenten van en naar de diverse lidstaten 

zo enorm verschilt; beveelt krachtigere voorlichtingscampagnes en eenvoudigere regels 

aan; 

7. merkt op dat de jeugdwerkloosheid – ondanks een afname in de meeste lidstaten na de 

piek van 2013 – nog steeds een bron van grote zorg vormt in de EU, dat ca. 8 miljoen 

jonge Europeanen er niet in slagen werk te vinden en dat er voor een groot percentage nog 

steeds langdurige werkloosheid, onvrijwillig part-time werk of een stagiairstatus dreigt; 

8. noemt grotere aandacht voor ondernemerschap in de EU-jongerenstrategie als 

sleutelelement om de economische groei aan te wakkeren; merkt op dat in 2014 slechts 

een op de vijf jonge Europeanen een eigen zaak wilde beginnen, en dit nog steeds moeilijk 

wordt gevonden; spreekt zich uit voor prioritering van een cultuur van ondernemerschap 

die al op jonge leeftijd wordt aangeleerd, flexibele arbeidsregelingen die een combinatie 

van werk en studie mogelijk maken, een duaal opleidingssysteem en toegang tot 

financiering; 
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9. herinnert eraan dat ook de lage ondernemerszin onder jongeren bijdraagt aan de geringe 

economische groei in Europa, en vindt het daarom belangrijk om jongeren te ondersteunen 

zodat ze een eigen onderneming kunnen oprichten; 

10. verwelkomt het feit dat ruim 12,4 miljard EUR uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en 

het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) bestemd is voor de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid tijdens de nieuwe programmeringsperiode; 

11. constateert met voldoening dat in 2014 110 300 werkloze jongeren hebben deelgenomen 

aan acties die worden gefinancierd door het YEI; is ingenomen met het feit dat de 

staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben besloten aan de jongerengarantie 

(YG) 6,4 miljard EUR aan Uniemiddelen toe te wijzen (3,2 miljard EUR uit het ESF en 

3,2 miljard EUR uit een nieuwe begrotingslijn); wijst er evenwel op dat er in sommige 

lidstaten nog steeds problemen zijn met de uitvoering van de YG en het YEI; 

12. herinnert de lidstaten eraan dat zij zich ertoe zouden moeten verbinden de nationale 

financiering uit te breiden als aanvulling op de ESF- en YEI-kredieten om te zorgen voor 

de vereiste impuls aan werkgelegenheid voor jongeren; acht het eveneens noodzakelijk dat 

de gebruikte instrumenten en de uitbetaalde subsidies een waardig leven mogelijk maken; 

verzoekt daarom om afstemming van de subsidiebedragen op de reële kosten van 

levensonderhoud in elke lidstaat; 

13. wijst erop dat het programma Erasmus-voor-jonge-ondernemers moet worden uitgebreid, 

wil er kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid voor de lange termijn tot stand komen; is 

van oordeel dat er arbeidsmobiliteit nodig is om het potentieel van jongeren aan te boren; 

merkt op dat er op dit moment 217,7 miljoen werknemers in de EU zijn, waarvan er 

7,5 miljoen (3,1%) in een andere lidstaat werken; wijst er verder op dat volgens EU-

enquêtes jongeren mobieler zijn en vaker nieuwe vaardigheden en kwalificaties mee naar 

huis brengen; 

14. beveelt aan jong ondernemerschap in het MFK op te nemen en vindt dat de lidstaten 

nationale strategieën zouden moeten ontwikkelen die tot synergie leiden tussen Erasmus+, 

het ESF, het EYI en Erasmus voor jonge ondernemers en dat de Commissie de lidstaten 

duidelijke richtsnoeren voor effectbeoordeling moet verstrekken; 

15. verzoekt de Commissie een uitgebreid monitoringsysteem voor de jongerenprogramma's 

in te voeren dat geplande resultaatindicatoren combineert met concrete en 

langetermijnresultaten; 

16. beklemtoont dat de nadruk op prestaties en resultaten moet liggen en is verheugd over het 

feit dat het nieuwe regelgevingskader voor de Europese structuur- en investeringsfondsen 

(ESIF) voor de programmeringsperiode 2014-2020 bepalingen inzake 

resultatenrapportage door de lidstaten bevat; 

17. herinnert eraan dat 68% van de ESF-begroting naar projecten gaat waarbij jongeren een 

doelgroep zouden kunnen vormen; 

18. merkt op dat jongerenbeleid en nationale strategieën met en voor jongeren moeten worden 

ontwikkeld; 
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19. merkt op dat het verslag van de Rekenkamer over "De EU-jongerengarantie - Uitvoering 

in de lidstaten", dat begin 2017 afgerond moet zijn, een duidelijkere evaluatie van de 

resultaten van het programma zal bevatten. 
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