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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt teleurgesteld vast dat slechts 4 % van de EFSI-financiering, in het kader van zowel 

het infrastructuur- en innovatie-loket als het kmo-loket, is toegewezen aan de in artikel 9, 

lid 2, onder g) van de EFSI-verordening bedoelde thematische doelstelling, en dat slechts 

een fractie van die 4 % terecht is gekomen bij de sectoren cultuur en onderwijs;  

2. wijst voorts op de noodzaak van een evenwichtigere geografische verdeling van de EFSI-

middelen; herinnert eraan dat de meeste EFSI-projecten worden goedgekeurd in de 

economisch gezondere regio's van West-Europa; dringt daarom aan op meer inspanningen 

om de specifieke behoeften en tekortkomingen te onderzoeken en te beoordelen in landen 

die minder gebruik maken van EFSI-steun en op de verstrekking van meer technische en 

lokale en sectorale bijstand, om zo te waarborgen dat de EFSI-middelen bij alle lidstaten 

terecht komen; 

3. wijst op de belangstelling van belanghebbenden uit de culturele en creatieve sector voor 

EFSI-financiering alsook op het potentieel van het kmo-loket voor de sector; betreurt 

niettemin het gebrek aan kennis over het EFSI en de financieringsmogelijkheden en -

instrumenten ervan; dringt erop aan dat de Commissie nieuwe communicatie-initiatieven 

opzet en bestaande communicatie-initiatieven intensifieert, die toegesneden moeten zijn 

op de behoeften van de culturele en creatieve sector en op lokaal niveau in de lidstaten ten 

uitvoer moeten worden gelegd, onder meer via de Creatief Europa-Desks; 

4. wijst erop dat de culturele en creatieve sector voornamelijk uit kmo's met een hoger 

risiconiveau bestaat; merkt in dit verband op dat investeringsplatforms het bereik van 

EFSI-financiering zouden kunnen bevorderen, aangezien zij de mogelijkheid bieden om 

kleinere projecten en groepscontracten te bundelen; dringt er bij de bestuursorganen van 

het EFSI op aan meer aandacht te besteden aan investeringsplatforms, teneinde de 

voordelen die deze kunnen bieden bij het beslechten van investeringsbelemmeringen te 

maximaliseren; verzoekt de EIB belanghebbenden meer informatie over de platforms te 

verstrekken; herinnert eraan dat Europese verenigingen die actief zijn in de culturele 

sector en het onderwijs over bestaande netwerken van ledenorganisaties beschikken met 

sectorale en geografische kennis die zou kunnen helpen om bewustmakingsmaatregelen 

beter te sturen; wijst op de aanzienlijke rol die de Europese investeringsadvieshub zou 

kunnen spelen bij de totstandbrenging van investeringsplatforms, die op hun beurt weer 

zouden kunnen bijdragen tot het waarborgen van een beter geografisch en sectoraal 

evenwicht; 

5. is van mening dat de culturele en creatieve sector eveneens behoefte heeft aan gericht 

advies om de financieringsmogelijkheden en -procedures van het EFSI te begrijpen, en dat 

financiële intermediairs steun moeten krijgen om de culturele en creatieve sector en zijn 

behoeften beter te begrijpen; is in dit verband ingenomen met het voorstel voor een 

EFSI 2.0 teneinde de rol van de Europese investeringsadvieshub (EIAH) te bevorderen en 

de nationale, regionale en lokale aanwezigheid ervan te versterken; benadrukt dat de 

EIAH voldoende middelen moet ontvangen om gedurende het hele proces steun op maat 
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te kunnen bieden aan de onderwijssector en de culturele sector; 

6. dringt er bij de Commissie en de EIB-groep op aan expertise op te bouwen en in de EIAH 

te integreren, waarbij met name aandacht moet worden besteed aan culturele 

investeringen; dringt er bij de EIAH op aan zo nauw mogelijk samen te werken met 

nationale investeringsbanken en deelnemers uit de culturele en creatieve sector teneinde 

optimale bijstand te verlenen; 

7. wijst erop dat, aangezien het scholen en universiteiten in de meeste lidstaten wettelijk 

verboden is om geld te lenen, het EFSI voor deze sector grotendeels ongeschikt is; 

betreurt dat, hoewel financiering van Horizon 2020 naar het EFSI is gegaan, de EFSI-

steun voor onderzoek en innovatie niet voldoende ten goede is gekomen aan openbare 

universiteiten; verlangt dan ook dat de middelen opnieuw aan Horizon 2020 worden 

toegewezen; 

8. wijst erop dat mensen uit plattelandsgebieden een onmiskenbaar nadeel ondervinden 

wanneer zij toegang tot onderwijs proberen te verwerven en dringt in dit verband aan op 

de verwezenlijking van betere connectiviteit, infrastructuur en toegankelijkheid; 

9. dringt aan op grotere synergieën tussen het EFSI en EU-fondsen, met name de ESI-

fondsen, Horizon 2020 en de garantiefaciliteit Creatief Europa; dringt er bij de Commissie 

op aan de garantiefaciliteit Creatief Europa vooraf via het EFSI te financieren ten behoeve 

van kmo's; onderstreept dat de EIAH een rol kan vervullen bij het verstrekken van 

informatie over het combineren van EU-fondsen en dat dienovereenkomstig moet worden 

voorzien in advies en opleiding; dringt er bij de Commissie op aan één centraal online-

loket op te zetten om mogelijke begunstigden uit de culturele en onderwijssector in staat 

te stellen alle financieringsopties te beoordelen en hen te informeren over de vraag hoe 

deze op effectieve wijze kunnen worden gecombineerd; neemt in dit verband verheugd 

kennis van de recent gepubliceerde richtsnoeren van de Commissie inzake het combineren 

van financiering uit het EFSI en de ESI-fondsen. 
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE 
DE RAPPORTEUR VOOR ADVIES INPUT HEEFT ONTVANGEN 

 

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de 

rapporteur voor advies opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpadvies 

informatie ontvangen van de volgende entiteiten: 

 

 
 

Entiteit  

Europese Investeringsbank 

Europees Investeringsfonds 

International Union of Cinemas 

Performing Arts Employers’ Associations League Europe (Pearle) 

Culture Action Europe 

Europese Vereniging van universiteiten 

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) 

Platform "een leven lang leren" 
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