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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst er nogmaals op dat de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) de 

belangrijkste financieringsinstrumenten van het cohesiebeleid van de EU zijn voor de 

verwezenlijking van de doelstelling van een welvarendere, evenwichtigere en meer 

solidaire Unie en de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei, aangezien zij de economische, sociale en territoriale 

samenhang van de EU verbeteren; benadrukt dat het doel van de ESI-fondsen de 

ondersteuning van strategische investeringen op kerngebieden is, zoals infrastructuur, 

onderwijs, onderzoek en innovatie; benadrukt het potentieel van het doeltreffende gebruik 

van de ESI-fondsen, in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds (ESF), om structurele en 

langdurige werkloosheid aan te pakken, sociale inclusie te stimuleren en beter onderwijs 

voor iedereen te bevorderen, met name voor laagopgeleide jongeren, NEET's en jongeren 

uit kansarme milieus; is in dit verband ingenomen met de versterkte rol van het ESF in 

2014-2020, aangezien gelijke toegang tot hoogwaardig formeel en niet-formeel onderwijs, 

opleiding en mogelijkheden tot een leven lang leren een van de kernprioriteiten is bij de 

totstandbrenging van werkelijke convergentie en de terugdringing van de verschillen en 

sociaal-economische ongelijkheden tussen de lidstaten, regio's en grondgebieden in de 

EU; benadrukt dat doeltreffende, naar behoren toegeruste, zeer breed toegankelijke 

openbare onderwijsstelsels en duurzame, hoogwaardige werkgelegenheid voor jongeren 

daarom van essentieel belang zijn om elke bevolkingslaag van de Europese samenleving 

te bereiken; 

2. betreurt dat het MFK 2014-2020 over de hele linie lager is dan het MFK 2007-2013; 

benadrukt dat in een periode van bezuinigingen en extreme begrotingsaanpassingen de 

druk op de begrotingen van de lidstaten toeneemt; benadrukt het feit dat deze druk in 

sommige lidstaten heeft geleid tot een afname van de overheidsfinanciering van onderwijs 

en tot hoge en langdurige werkloosheid, met name onder jongeren; 

3. moedigt de lidstaten aan optimaal gebruik te maken van de toegenomen flexibiliteit en 

resultaatgerichtheid van de huidige programmeringsperiode van het cohesiebeleid om de 

meerwaarde ervan te vergroten; benadrukt dat er maatregelen moeten worden genomen 

om het gebruik van de ESI-fondsen te optimaliseren door te investeren in relevante 

infrastructuur teneinde solidariteit, het scheppen van banen en langdurige 

werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en sport, de levering van hoogwaardige 

overheidsdiensten, ecologische rechtvaardigheid en een daling van de werkloosheid en 

sociale uitsluiting te bevorderen; uit zijn bezorgdheid over het feit dat een eventuele 

opschorting van betalingen door de ESI-fondsen een negatief effect zal hebben op de 

lidstaten die in moeilijkheden verkeren en te maken hebben met aanzienlijke besnoeiingen 

in hun culturele en onderwijssector; 

4. merkt op dat de ESI-fondsen gericht zijn op gebieden die bevorderlijk zijn voor een voor 

het scheppen van banen gunstig milieu, bijvoorbeeld onderwijs, opleiding en de culturele 

en creatieve sector, waarbij de nationale begrotingen worden aangevuld en dalende 

investeringsniveaus worden gecompenseerd; 

5. verzoekt de lidstaten het volledige potentieel van de ESI-fondsen te benutten door de 
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meerwaarde en resultaatgerichtheid van hun projecten te vergroten en voldoende en 

adequate informatie te verstrekken aan potentiële begunstigden, onder meer in het 

onderwijs, de culturele sector en de sportsector; 

6. benadrukt dat uit de resultaten van de Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2015 blijkt dat de 

inclusiviteit, kwaliteit en relevantie van het onderwijs in de EU hoognodig moet worden 

verbeterd teneinde duurzame groei te waarborgen, de productiviteit te verhogen, 

structurele en langdurige werkloosheid aan te pakken, eerlijke mobiliteit te bevorderen en 

sociale inclusie te stimuleren; verzoekt de lidstaten projecten gericht op onderwijsstelsels, 

leerkrachten en opleiders, alsook leerlingen van alle leeftijden, met name uit kwetsbare en 

kansarme groepen, te bevorderen en te ondersteunen door doeltreffend gebruik te maken 

van de middelen die in het kader van de ESI-fondsen beschikbaar zijn, met name het ESF, 

in combinatie met andere EU-instrumenten zoals Erasmus+ en de programma's voor 

Europese territoriale samenwerking; 

7. herinnert eraan dat twee miljoen ondernemingen rechtstreeks door de ESI-fondsen zullen 

worden ondersteund, teneinde hun concurrentievermogen te bevorderen en hun 

onderzoeks- en innovatiecapaciteit te vergroten; is ingenomen met het feit dat bijna 15 

miljoen huishoudens dankzij steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 

(EFRO) toegang zullen hebben tot hogesnelheidsbreedband, terwijl bijna 20 miljoen 

mensen op het platteland dankzij steun uit het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) zullen beschikken over nieuwe of verbeterde 

ICT-diensten of -infrastructuur; 

8. benadrukt het belang van de structuur- en investeringsfondsen voor het verbeteren van de 

voorschoolse, onderwijs- en universiteitsinfrastructuur met het oog op het verhogen van 

de kwaliteit van opleidingen en het moderniseren van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 

zodat jongeren de vaardigheden en kwalificaties worden aangeboden waarmee zij een 

baan kunnen vinden en werknemers hun vaardigheden en kwalificaties kunnen verbeteren; 

9. benadrukt het enorme innovatie- en werkgelegenheidspotentieel van hernieuwbare 

energiebronnen, gezien het streven naar meer hulpbronnen- en energie-efficiëntie; 

verzoekt de Commissie een specifieke energie- en milieustrategie voor regionale 

ontwikkeling te ontwikkelen om ook het onderwijs en de werkgelegenheid te bevorderen; 

10. is van mening dat er behoefte is aan een bredere investeringsstrategie die betrekking heeft 

op de volledige onderwijs- en opleidingscyclus, met inbegrip van alle sectoren van een 

leven lang leren, leren op de werkplek, alsook formeel en niet-formeel leren, aangezien 

"Beter onderwijs" een van de speerpunten van het Europees Sociaal Fonds is; moedigt de 

lidstaten aan hiervan volledig gebruik ervan door te investeren in inclusief onderwijs dat 

een antwoord biedt op maatschappelijke uitdagingen, met het oog op het waarborgen van 

gelijke toegang en kansen voor iedereen; 

11. beseft dat micro-ondernemingen en kmo's in de culturele en creatieve sector steeds 

belangrijker worden voor investeringen, groei, innovatie en werkgelegenheid, maar samen 

met culturele ngo's, netwerken en platforms ook de belangrijke taak hebben om de 

culturele en taalkundige verscheidenheid en een brede reeks traditionele kunsten en 

ambachten in stand te houden en te bevorderen; erkent dat cultuur en innovatie cruciale 

factoren zijn om regio's te helpen investeringen aan te trekken, creatief talent te 

ondersteunen en sociale cohesie te bevorderen, en aldus bij te dragen tot de lokale 
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ontwikkeling met de ondersteuning van lokale en regionale autoriteiten; 

12. verzoekt om meer investeringen op het gebied van onderwijs, sociale inclusie, 

beroepsopleiding en een leven lang leren, zodat de onderwijs- en opleidingsstelsels 

relevanter worden en de overgang van onderwijs naar werk en een leven lang leren 

eenvoudiger wordt; benadrukt dat er behoefte is aan geconcentreerde financiering om 

schooluitval te voorkomen en aan gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs; 

13. moedigt de lidstaten aan optimaal gebruik te maken van de toegenomen flexibiliteit in het 

kader van het huidige cohesiebeleid om beter te kunnen inspelen op de lokale en regionale 

behoeften en bijzonderheden, onder meer op het gebied van onderwijs, cultuur en sport; 

14. benadrukt het belang van een bredere, holistische aanpak van cultuur, waarbij rekening 

wordt gehouden met de aanzienlijke bijdrage ervan aan onderwijs en opleiding, 

innovatieve sociale en economische ontwikkeling en sociale inclusie; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten daarom meer bekendheid te geven aan het potentieel van 

cultuur om slimme, duurzame en inclusieve groei te bevorderen, alsook culturele 

projecten aan te moedigen, met inbegrip van grensoverschrijdende projecten die een 

bijdrage kunnen leveren aan een versterking van de economische, sociale en territoriale 

cohesie; 

15. wijst op het belang van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat het hoofd kan bieden 

aan het hardnekkige probleem van de hoge jeugdwerkloosheid, die in diverse lidstaten nog 

steeds hoger dan 40 % is; roept de Commissie op tot het bevorderen van infrastructuur 

voor het scheppen van nieuwe hoogwaardige banen en sociale bescherming voor jongeren 

in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen; dringt er bij de lidstaten 

op aan de jongerengarantie volledig ten uitvoer te leggen op basis van nauwe 

samenwerking tussen de diensten voor arbeidsvoorziening en het onderwijsstelsel; 

16. benadrukt het potentieel van de culturele en creatieve sector op het gebied van 

werkgelegenheid voor jongeren; onderstreept dat verdere stimulering van en investeringen 

in de culturele en creatieve sector een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan 

investeringen, groei, innovatie en werkgelegenheid; roept de Commissie daarom op 

rekening te houden met de speciale mogelijkheden die de hele culturele en creatieve sector 

kan bieden, met inbegrip van ngo's en kleine verenigingen, in het kader van bijvoorbeeld 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

17. merkt op dat er meer moeilijkheden lijken te zijn bij het vervullen van vacatures vanwege 

een discrepantie tussen het aanbod van en de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt; 

benadrukt dat de problemen van discrepantie tussen aanbod van en vraag naar 

vaardigheden, beperkte geografische mobiliteit en onzekere arbeidspraktijken moeten 

worden aangepakt via de ESI-fondsen, en verzoekt om nauwere samenwerking tussen de 

instellingen voor hoger onderwijs, opleidingsinstituten en kmo's op het gebied van 

toegang tot de ESI-fondsen; 

18. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de lidstaten het Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap in acht nemen bij de tenuitvoerlegging van door de 

ESI-fondsen ondersteunde projecten; 

19. stelt met goedkeuring vast dat het doel om een overgang van institutioneel naar 
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groepswonen voor mensen met een handicap te bevorderen is opgenomen in de 

doelstellingen van het wetgevingspakket 2014-2020 inzake de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, en verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de lidstaten de 

bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met 

een handicap in acht nemen bij de tenuitvoerlegging van de ESI-fondsen in dit verband; 

20. benadrukt dat de lidstaten zich moeten verbinden tot de verlening van betere toegang tot 

breedbandinternet van hoge kwaliteit, met name tot openbare wifinetwerken, dat van 

essentieel belang is voor plattelands- en dunbevolkte gebieden; verzoekt de lidstaten en de 

regio's hun investeringsprioriteiten op het gebied van ICT vast te stellen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten met betrekking tot het gebruik van de ESI-fondsen in de 

ICT-sector de toegankelijkheid en de transparantie te verbeteren, alsook de 

vereenvoudiging van de procedures te versnellen; 

21. benadrukt dat de traditionele beroepen in stand moeten worden gehouden, met inbegrip 

van de ambachtelijke traditie en bijbehorende vaardigheden, en dat er strategieën moeten 

worden vastgesteld om groei voor ondernemerschap in traditionele beroepen te 

bevorderen, teneinde de culturele identiteit van de traditionele beroepssectoren te 

handhaven; wijst erop hoe belangrijk het is dat de alternerende beroepsopleiding en de 

mobiliteit van jonge ambachtslieden worden ondersteund; 

22. benadrukt dat de huidige migratiecrisis veel uitdagingen voor de onderwijs- en 

opleidingsstelsels van de ontvangende lidstaten met zich meebrengt; verzoekt de 

EU-instellingen om de lidstaten de nodige flexibiliteit te bieden en via de ESI-fondsen en 

andere fondsen en programma's van de Unie passende middelen ter beschikking te stellen, 

en roept de lidstaten op volledig gebruik te maken van de geboden kansen en de bestaande 

fondsen voor projecten die de integratie van vluchtelingen, migranten en asielzoekers in 

onderwijs- en opleidingsstelsels substantieel ondersteunen; is van mening dat de toegang 

tot een leven lang leren, met inbegrip van niet-formeel leren en beroepsopleidingen, een 

potentieel doeltreffend instrument is voor de actieve inclusie van vluchtelingen, migranten 

en asielzoekers, alsook voor hun integratie op de Europese arbeidsmarkt en in de 

Europese samenleving; benadrukt in dit verband de belangrijke rol van de lokale en 

regionale autoriteiten; 

23. benadrukt het feit dat culturele infrastructuur een aanzienlijke impact heeft op de 

economische en sociale ontwikkeling en cohesie op lokaal, regionaal en nationaal niveau; 

verzoekt de Commissie om de grens van 5 miljoen EUR voor culturele infrastructuur te 

verleggen ter gelegenheid van de vaststelling van de "ombnibusverordening", met 

inbegrip van de EFRO-verordening, om de maximale kosten van culturele projecten te 

verhogen tot 10 miljoen EUR voor alle projecten (niet alleen voor Unesco-locaties) en om 

in plaats van de totale kosten de subsidiabele kosten van projecten in aanmerking te 

nemen; 

24. benadrukt de noodzaak van een betere coördinatie en bevordering en optimalisering van 

synergieën tussen de ESI-fondsen en andere fondsen en programma's van de Unie, 

teneinde voor meer effect en doeltreffendheid te zorgen en duurzame groei en 

werkgelegenheid in de EU te stimuleren; roept ertoe op de investeringen vanuit de 

structuurfondsen in de overgangsregio's voort te zetten om de reeds behaalde positieve 

effecten te behouden. 
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