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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de resultaten van het Erasmusprogramma, in het kader waarvan onder 
meer jongeren en studenten (en sinds kort ook werknemers) al dertig jaar de 
mogelijkheid krijgen aan mobiliteitsactiviteiten deel te nemen en waarmee sinds 1987 
negen miljoen mensen zijn geholpen; benadrukt de sterke Europese toegevoegde 
waarde van het programma en de rol ervan als strategische investering in de Europese 
jeugd;

2. merkt op dat in het kader van het Erasmusprogramma meer moet worden gedaan om het 
programma toegankelijker te maken voor gemarginaliseerde groepen, en met name voor 
personen met een handicap of met speciale onderwijsbehoeften, personen die in 
geografisch opzicht benadeeld zijn, vroegtijdige schoolverlaters, personen die tot een 
minderheid behoren, sociaal-economisch achtergestelde personen etc.;

3. neemt kennis van de start van de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps, zij het 
zonder rechtsgrond; betreurt dat het aanvankelijke besluit om voor Erasmus+-
vrijwilligerswerk uitgetrokken middelen aan het Europees Solidariteitskorps toe te 
wijzen via een uitvoeringshandeling is genomen;

4. dringt erop aan dat programma's voor stages of leerlingplaatsen voorzien in betaalde 
stages die op geen enkele wijze in de plaats komen van banen en gebaseerd zijn op 
schriftelijke stage- of leerlingplaatsovereenkomsten die voldoen aan de toepasselijke 
regels en/of collectieve overeenkomsten van het land waarin zij plaatsvinden, en dat 
deze bovendien in overeenstemming zijn met de beginselen van de Aanbeveling van de 
Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages1;

5. is verontrust over de geringe benutting van de Erasmus+-garantiefaciliteit voor 
studentenleningen en de ontoereikende geografische dekking ervan, die beperkt is tot 
banken in drie landen en universiteiten in twee andere landen; verzoekt de Commissie 
en het Europees Investeringsfonds met klem een uitvoeringsstrategie vast te stellen om 
de doeltreffendheid van de faciliteit tegen 2020 te optimaliseren of, bij wijze van 
alternatief, de herverdeling van de ongebruikte middelen binnen het programma te 
vergemakkelijken om ervoor te zorgen dat maatregelen in het kader van de 
verschillende onderdelen beter kunnen worden gefinancierd;

6. merkt met teleurstelling op dat studenten soms bankleningen moeten afsluiten om aan 
de Erasmus+-programma's deel te nemen;

7. onderstreept dat het maken van schulden negatieve gevolgen heeft voor de persoonlijke 
ontwikkeling en voor de integratie op de arbeidsmarkt en dat er moet worden gezorgd 
voor inclusieve, breed beschikbare beurzen, zodat geen enkele student wordt uitgesloten 
op grond van ontoereikende inkomsten;

                                               
1 PB L 88 van 27.3.2014, blz. 1.
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8. is bezorgd over de nog altijd lage succespercentages van projecten in het kader van het 
programma "Europa voor de burger" en het subprogramma "Cultuur van Creatief 
Europa" (respectievelijk 21 % en 22 % in 2017); benadrukt dat er meer financiële 
middelen nodig zijn om verandering te brengen in deze onbevredigende resultaten, die 
tegen de doelstellingen van het programma indruisen en burgers ervan weerhouden deel 
te nemen;

9. vestigt de aandacht op de rol die het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele 
media en cultuur (EACEA) speelt bij de uitvoering van de drie cultuur- en 
onderwijsprogramma's; maakt zich evenwel zorgen om de zwakke punten van de 
interne controle van het EACEA, die tijdens een controle van het subsidiebeheer in het 
kader van Erasmus+ en Creatief Europa aan het licht zijn gekomen; merkt op dat de 
dienst Interne Audit van de Commissie (IAS) zelf tekortkomingen heeft geconstateerd 
met betrekking tot het beheer van de Erasmus+-subsidies door het EACEA; is derhalve 
van oordeel dat de Commissie en het EACEA zonder problemen de nodige corrigerende 
maatregelen moeten kunnen nemen om volledige transparantie te waarborgen en ervoor 
te zorgen dat de uitvoering van de cultuur- en onderwijsprogramma's van de hoogste 
kwaliteit is;

10. neemt kennis van de eerste resultaten van de uitvoeringsfase van de garantiefaciliteit 
voor de culturele en creatieve sector, waarin aanvankelijk 280 contracten worden 
ondertekend met de financiële intermediairs; ziet uit naar verdere vooruitgang in de 
operationele fase van de faciliteit, met solide instrumenten voor de uitvoering van de 
follow-up van de faciliteit in het kader van het InvestEU-programma;

11. wijst erop dat de controle van de Rekenkamer geen materiële fouten aan het licht heeft 
gebracht in de definitieve geconsolideerde financiële staten van de Europese scholen 
voor 2017 en dat de Europese scholen en het Centraal Bureau hun jaarrekeningen 
binnen de wettelijke termijn hebben opgesteld; merkt echter op dat het 
internecontrolesysteem van de Europese scholen nog verder moet worden verbeterd om 
te voldoen aan de aanbevelingen van de Rekenkamer en de IAS; 

12. is nog altijd bezorgd over de flagrante tekortkomingen in de internecontrolesystemen 
van het Centraal Bureau en de geselecteerde scholen, met name wat betreft de 
betalingssystemen, de controleomgeving en de aanwervingsprocedure; 

13. merkt op dat de Rekenkamer niet heeft kunnen bevestigen dat het financieel beheer van 
de scholen in 2017 in overeenstemming met het Financieel Reglement en de 
bijbehorende uitvoeringsvoorschriften is uitgevoerd; eist daarom dat er verdere 
inspanningen worden gedaan om de laatste hand te leggen aan de nog niet opgevolgde 
aanbevelingen met betrekking tot het beheer van buiten de begroting gehouden 
rekeningen, de verbetering van de boekhoud- en internecontrolesystemen alsook van de 
aanwervings- en betalingsprocedures, en de ontwikkeling van richtsnoeren ter 
verbetering van het begrotingsbeheer; 

14. merkt op dat de geleidelijke inwerkingtreding van het nieuwe Financieel Reglement 
voor de Europese scholen grote uitdagingen voor het bestuur van deze scholen met zich 
meebrengt, aangezien de functies van ordonnateur en rekenplichtige worden 
gecentraliseerd en de financiële controle een intern controleorgaan onder het gezag van 
de ordonnateur wordt; is in dit verband van mening dat de herstructurering van de 
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verschillende boekhoud- en controlefuncties ondersteund moet worden met een passend 
administratief systeem;

15. vestigt de aandacht op de vele uitdagingen waarvoor de Europese scholen zich in de 
nabije toekomst gesteld zullen zien, zoals de veranderingen die de brexit met zich mee 
zal brengen en de toenemende capaciteitsproblemen van de scholen in Brussel; verzoekt 
de Commissie en de Europese scholen aan de commissie verslag uit te brengen over de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en over de manier waarop zij van plan zijn 
ook na de terugtrekking eersteklas Engels onderwijs te verzorgen op de Europese 
scholen; 

16. neemt met bezorgdheid kennis van de bevindingen van Human Rights Watch en het 
Europees Gehandicaptenforum van december 2018, gepubliceerd in hun verslag getiteld 
"Barriers for Children with Disabilities in the European School System", waarin 
vermeende gevallen van intimidatie jegens kinderen met een handicap en hun ouders 
aan de orde worden gesteld; verzoekt de Europese scholen zich te houden aan het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 
(CRPD); dringt er bij de Commissie op aan om samen met het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten (FRA) en de Europese scholen een officieel onderzoek in te 
stellen naar de bevindingen uit dit verslag; verzoekt de Commissie en de lidstaten ten 
minste te overwegen:

(i) het beleid inzake de verlening van onderwijssteun aan de Europese scholen te 
wijzigen om ervoor te zorgen dat het CRPD volledig wordt nageleefd;

(ii) tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen met een handicap, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van hulptechnologieën;

(iii) op alle Europese scholen opleidingen voor leerkrachten te verzorgen op het 
gebied van handicaps en inclusief onderwijs, met inbegrip van opleidingen voor 
ondersteunende leerkrachten en ondersteunend personeel over de uiteenlopende 
behoeften van kinderen met een handicap;

17. erkent dat de Rekenkamer onder een hoge werklast gebukt gaat; verzoekt de 
Rekenkamer niettemin haar eigen verslagen, en met name haar verslag over de 
Europese scholen, tijdig te publiceren zodat het Parlement voldoende tijd heeft om zijn 
taken inzake begrotings- en beleidscontrole naar behoren te vervullen.
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