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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is van mening dat het eind van de programmeringsperiode 2014-2020 en het veranderde 

Europese en internationale politieke klimaat een heroverweging van de structuur van het 

meerjarig financieel kader (MFK) rechtvaardigen om het aan te passen aan de behoeften 

van de Unie; dringt er dan ook bij de Commissie en de lidstaten op aan de mogelijke 

gevolgen en effecten van de brexit grondig te bestuderen, een alomvattende hervorming 

van het MFK te initiëren en de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen om te 

voorkomen dat de brexit nadelige gevolgen heeft voor de financiering die is 

uitgetrokken voor samenwerkingsprogramma's in de hele EU op het vlak van cultuur, 

onderwijs, media, jeugd, sport en onderzoek, of voor de mensen die in die sectoren 

werkzaam zijn; 

2.  schaart zich achter programma's op het vlak van cultuur, onderwijs, media, jeugd, sport, 

onderzoek en burgerschap, die duidelijk hun Europese meerwaarde hebben bewezen en 

populair zijn en blijven onder begunstigden, en pleit voor een aanzienlijke toename van 

de vastleggings- en betalingskredieten en op elkaar afgestemde 

langetermijninvesteringen om de succesvolle verwezenlijking van de doelstellingen 

ervan te garanderen in het MFK na 2020; 

3. is van mening dat de structuur van het toekomstige MFK ten minste aan de volgende 

criteria moet voldoen: 

i. Eenvoud, d.w.z. een herziening van de rubrieken zodat burgers de doelstellingen 

ervan kunnen begrijpen; vindt dat de programma's voor onderwijs en opleiding, 

jongeren, cultuur en sport onder één rubriek moeten worden geschaard waarin de 

diverse doelstellingen van de programma's adequaat zijn weergegeven; 

ii. Voorspelbaarheid, d.w.z. een structuur van het MFK en de bijbehorende 

programma's die toereikende langetermijnplanning door de begunstigden mogelijk 

maakt; verzoekt de Commissie de structuur van de programma's te handhaven 

waarvan het potentieel nog niet volledig benut is, waaronder het 

sectoroverschrijdende onderdeel van het programma Creatief Europa, en met 

name de Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector en de maatregelen 

in samenwerking met het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), 

die cruciaal zijn voor de steun aan de culturele en creatieve bedrijfstakken; 

iii. Transparantie en democratische verantwoordingsplicht, d.w.z. de duur van het 

MFK moet worden afgestemd op de Europese verkiezingscyclus; wijst erop dat de 

discrepantie tussen de zevenjarige programmering van het MFK en de tienjarige 

programmering van de politieke en strategische prioriteiten van de EU ongunstig 

kan uitpakken voor een consistente beoordeling van de resultaten van 

programma's van de Unie; stelt dan ook voor het MFK na 2020 een looptijd van 

tien jaar te geven, met een bindende en zinvolle herziening na de eerste vijf jaar; 

iv. Aanpasbaarheid, aangezien de ervaringen met het MFK 2014-2020 hebben 

aangetoond dat daarmee niet kan worden ingespeeld op nieuwe uitdagingen 

zonder dat bestaande programma's daar de dupe van worden; is van mening dat er 

binnen het nieuwe MFK meer flexibiliteit en ruimere marges nodig zijn, evenals 

het beginsel "nieuw geld voor nieuwe initiatieven" om te voorkomen dat nieuwe 



 

PE610.693v02-00 4/9 AD\1140970NL.docx 

NL 

initiatieven worden gefinancierd uit de EU-begroting ten koste van bestaande EU-

programma's en beleidsmaatregelen; benadrukt in dat verband dat stabiliteit op de 

lange termijn essentieel is voor culturele en onderwijsprogramma's; verzoekt de 

Commissie en de Raad dan ook te overwegen om de maximale vastleggings- en 

betalingskredieten in de toekomstige MFK's te verhogen; is van mening dat de 

vastleggings- en betalingsmaxima van het MFK met meer flexibiliteit volledig 

benut moeten kunnen worden; 

v. Verantwoordelijkheid: er moet dringend actie worden ondernomen om te 

voorkomen dat zich tijdens het huidige MFK een nieuwe betalingscrisis voordoet; 

is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat 

achterstallige betalingen zich ophopen in de boeken, zoals aan het eind van het 

laatste MFK (2007-2013) en aan het begin van het huidige MFK (2014-2020); 

verwacht dat een stijging van de vastleggingskredieten gepaard zal gaan met een 

overeenkomstige stijging van de kredieten voor tijdige betalingen; betreurt het dat 

betalingsachterstanden verstrekkende gevolgen hebben en vooral kleine 

organisaties op het vlak van onderwijs, cultuur en creatieve beroepen ernstig 

benadelen, waardoor ook begunstigden van de EU-begroting rechtstreeks 

getroffen worden, zoals studenten, universiteiten, kmo's en onderzoekers; 

4. is van mening dat toereikende langetermijninvesteringen in onderwijs en cultuur 

essentieel zijn om EU-burgers doeltreffend en actief te kunnen laten deelnemen aan het 

politieke en democratische leven in de EU; 

5. acht het dringend nodig om de bijdrage uit de bni-middelen aan de eigen middelen van 

de EU-begroting te verlagen, in het kader van een grondige hervorming van het systeem 

en naar de letter en geest van artikel 311 VWEU; 

6. maakt zich ernstige zorgen over de toename van sociale en economische ongelijkheid, 

xenofobie, racisme, nationalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme in Europa; 

pleit dan ook voor doeltreffende preventiemaatregelen die worden geschraagd met extra 

financiering voor EU-programma's, onder andere programma's die als een van de 

initiatieven onderwijsstrategieën ondersteunen waarmee het Europees burgerschap, 

sociale cohesie, tolerantie en mensenrechten worden bevorderd en werk wordt gemaakt 

van open en inclusieve Europese samenlevingen als het fundament van ons 

democratische model, in aansluiting op de verklaring van Parijs van 17 maart 2015; 

7. is zich bewust van de korte- en langetermijnuitdagingen waarvoor de integratie van 

vluchtelingen en migranten in de Europese samenleving nieuwkomers en gastlanden 

stelt; onderstreept het belang van culturele, onderwijs- en sportprogramma's in dit 

verband, en pleit voor gecoördineerde langetermijninvesteringen en een passende 

toename van de financiering via de huidige en toekomstige versies van de programma's 

Erasmus+, Creatief Europa en Europa voor de burger om de lidstaten te ondersteunen 

bij hun inspanningen voor het bewerkstelligen van zinvolle integratie, waarbij deze 

steun voor culturele en onderwijsprogramma's wordt geïntegreerd in andere EU-fondsen 

voor integratie, zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF); 

8. beseft met welke uitdagingen de Unie kampt op het vlak van onderwijs, cultuur, jeugd 

en burgerschap, en dan met name de concrete toegang tot EU-programma's, vooral voor 

mensen met een beperking, en ziet in dat het toepassingsgebied van de programma's 
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moet worden verbreed om alle jonge Europeanen aan te spreken, dus ook middelbare 

scholieren en deelnemers aan het leerlingwezen, en niet alleen universitaire studenten 

die momenteel de voornaamste begunstigden zijn; onderstreept in dit verband het 

belang van culturele, onderwijs- en sportprogramma's, en pleit voor gecoördineerde 

langetermijninvesteringen via de huidige en toekomstige programma's Erasmus+, 

Creatief Europa en Europa voor de burger om de lidstaten te ondersteunen bij hun 

inspanningen; 

9. wijst erop dat de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief cruciale 

hulpmiddelen zijn om het zich voortslepende probleem van hoge jeugdwerkloosheid 

aan te pakken, en pleit voor de voortdurende verbetering van deze programma's en voor 

een aanzienlijke verhoging van de begroting, binnen het kader van het Europees Sociaal 

Fonds; wijst erop dat er behoefte is aan beleid waarmee de vraag en investeringen 

worden ondersteund, aan groeibevorderende structurele hervormingen en coördinatie 

van het sociale beleid om de overstap van jongeren naar de arbeidsmarkt in goede banen 

te leiden; 

10. benadrukt dat de bestaande programma's op het gebied van onderwijs en cultuur moeten 

worden aangescherpt zodat werknemers beter inzetbaar zijn voor werk, vooral in 

lidstaten met hoge werkloosheidscijfers, en dat het concurrentievermogen van culturele 

sectoren in de EU moet worden bevorderd; 

11. is van mening dat in het volgende MFK specifieke middelen beschikbaar moeten 

worden gesteld voor niet-formeel onderwijs, vrijwilligersactiviteiten in het kader van 

lessen Europees burgerschap voor jongeren op basisscholen en middelbare scholen, bij 

beroepsopleidingen, opleidingsinstituten en alle andere onderwijscentra, aangezien dit 

soort activiteiten er in grote mate toe bijdraagt dat er "EU-lessen" worden aangeboden 

op veel scholen in heel Europa, waardoor de algehele kwaliteit van de lessen Europees 

burgerschap beter wordt en er een gevoel van Europese identiteit en actieve burgerlijke 

betrokkenheid van jonge burgers indirect wordt aangewakkerd; 

12. staat ook achter de versterking van de externe dimensie van de culturele programma's 

Erasmus+ en Creatief Europa als een belangrijk onderdeel van het intermenselijke 

aspect van de EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen, met bijzondere 

aandacht voor lage- en middeninkomenslanden en specifieke mobiliteitsregelingen voor 

jonge kunstenaars en professionals in de culturele en creatieve sectoren; is van mening 

dat de externe dimensie van het nieuwe programma Europees Solidariteitskorps moet 

worden versterkt; 

13. pleit voor voortdurende investeringen in de huidige en toekomstige programma's ET 

2020-kader, Erasmus+, Creatief Europa en Europa voor de burger om 

jongerenorganisaties de ruimte te bieden jongeren te blijven bereiken en hun 

waardevolle vaardigheden en levenslessen bij te brengen via een leven lang leren, 

studentgerichte en niet-formele en informele leermogelijkheden, met name vrijwilligers- 

en jeugdwerk; 

14. benadrukt dat het programma Erasmus+ dankzij de toegenomen investeringen een 

breder bereik moet hebben om ambitieuzere mobiliteitsmogelijkheden aan te bieden aan 

leerlingen in het beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, kwetsbare jongeren en 

jongeren die het slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie en barrières, zo ook 
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personen met een beperking, mensen die zichzelf als LGBTI zien, mensen uit 

gemarginaliseerde gemeenschappen en leerlingen in het kader van 

schooluitwisselingen; 

15. wenst dat er in de volgende MFK-cyclus tien keer zo veel geïnvesteerd wordt in de 

opvolger van het programma Erasmus+ om veel meer jongeren en lerenden in heel 

Europa te bereiken en het volledige potentieel van het programma te ontsluiten, 

aansluitend bij de oproep van voorzitter Juncker in zijn State of the Union-toespraak en 

van diverse Europese leiders en de coalitie van organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld die verantwoordelijk waren voor de campagne "Erasmusx10"; wijst erop 

dat het programma Erasmus+ in zijn huidige vorm slechts 1,36 % van de totale EU-

begroting voor 2014-2020 beslaat en dat er aan het eind van de looptijd in 2020 slechts 

4 miljoen Europeanen van geprofiteerd zullen hebben; 

16. benadrukt dat het MFK voor de periode na 2020 en de bijbehorende 

programmaregelingen tijdig moeten worden goedgekeurd om problemen bij de 

uitvoering van de programma's te voorkomen en de overgangsperiode tussen de huidige 

en volgende perioden zo kort mogelijk te houden; 

17. is van mening dat, gezien het nog altijd hoge aantal Europese burgers die kampen met 

lage geletterdheid of leesproblemen, waaronder gebrekkige functionele en 

mediageletterdheid, en het feit dat ongeveer 40 % van de werknemers in de EU de juiste 

digitale vaardigheden mist en 44 % van de bevolking beschikt over weinig of geen 

digitale vaardigheden, er in het volgende MFK aanzienlijke extra middelen moeten 

worden uitgetrokken – boven op de bestaande onderwijsprogramma's – om digitale 

vaardigheden te stimuleren via gerichter onderwijs, meer toegespitste 

beroepsopleidingen en mogelijkheden van een leven lang leren, en de digitalisering van 

onderwijs en culturele bronnen te steunen om de kwaliteit en toegankelijkheid daarvan 

te verbeteren en vooruit te helpen; benadrukt verder dat initiatieven op het vlak van 

digitale vaardigheden zowel basisvaardigheden voor het dagelijks leven, zoals media- 

en digitale geletterdheid, als beroepspecifieke vaardigheden, zoals codering moeten 

omvatten; hamert erop dat het nieuwe MFK een kader moet bieden voor een holistisch 

EU-beleid inzake digitale vaardigheden; 

18. benadrukt dat sociale uitsluiting moet worden aangepakt en dat de inclusie van personen 

uit achterstandsmilieus belangrijk is om ze volledige en gelijkwaardige toegang te 

verschaffen tot cultuur en onderwijs; 

19. is ingenomen met het initiatief van de Commissie voor de oprichting van het Europees 

Solidariteitskorps als programma om de solidariteit onder jonge Europeanen te 

stimuleren, en beveelt aan dit programma in het volgende MFK voort te zetten met een 

ruimere begroting en als onderdeel van het jeugdbeleidskader van de EU; 

20. onderkent het belang van de culturele en creatieve bedrijfstakken voor de sociaal-

economische ontwikkeling van de EU en haar lidstaten, en stelt voor om een 

gecoördineerd beleidskader op te zetten dat tegemoetkomt aan de specifieke behoeften 

voor de verdere ontwikkeling en bevordering van de sector; 

21. benadrukt dat er maatregelen moeten worden genomen om de toegankelijkheid en 

tenuitvoerlegging van programma's te verbeteren door de bureaucratie terug te dringen, 
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mogelijk via de vereenvoudiging en de flexibiliteit van en de synergie tussen de 

programma's, en om achterstallige betalingen en een achterstand van openstaande 

facturen te voorkomen; 

22. is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om zowel het natuurlijke als culturele erfgoed 

te beschermen en het potentieel daarvan als aanjagers van de economie te benutten; 

23. pleit voor een grotere nadruk op hoogwaardige stages en leerlingplaatsen en voor een 

hogere participatie van jonge Europeanen aan het beleidsvormingsproces. 
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