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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Bijzondere 
Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 
2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Structuur en duur van het MFK 

1. merkt op dat de aanwezigheid van kleine rubrieken, zoals subrubriek 3b, in het huidige 
MFK een belemmering vormt voor de herverdeling van middelen tussen programma's; 
dringt erop aan dat kleine rubrieken en subrubrieken in het volgende MFK worden 
herzien;

2. wijst op het belang van een juiste balans tussen voorspelbaarheid en flexibiliteit bij 
meerjarige uitgaven; gelooft dat bij een MFK met een looptijd van zeven jaar een 
dergelijke balans kan worden bewerkstelligd; is van mening dat ook een MFK van vijf 
plus vijf jaar bevredigend zou kunnen zijn, mits er een alomvattende tussentijdse 
herziening plaatsvindt waarbij het Parlement volledig wordt betrokken;

Europese toegevoegde waarde: algemeen

3. wijst erop dat de huidige financieringsprogramma's voor onderwijs, jeugd, media en 
cultuur een Europese toegevoegde waarde genereren door bundeling van middelen en 
versterking van de samenwerking; benadrukt dat deze programma's bijdragen aan de 
economie van de EU en merkt op dat ze zijn ontwikkeld in overeenstemming met de 
behoeften van de betrokken sectoren, hoge uitvoeringspercentages laten zien en 
opmerkelijke hefboom- en doorwerkingseffecten opleveren;

4. wijst erop dat een van de vijf kerndoelstellingen van Europa 2020 bestaat uit het 
terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters tot minder dan 10% en een 
verhoging van het aantal jongeren met een universitaire graad, een 
hogeronderwijsdiploma of een adequate beroepsopleiding tot ten minste 40%; is 
verontrust over het feit dat geen van de tot nu toe uitgevoerde nationale programma´s 
toereikend is gebleken om voornoemde doelstellingen te verwezenlijken; benadrukt dat 
onderwijs, opleiding en jeugdmobiliteit - evenals volwassenenonderwijs en 
beroepsopleidingen - essentieel zijn voor het scheppen en behouden van werkgelegenheid 
en het terugdringen van armoede, en aldus cruciaal zijn voor zowel het herstel van de 
Europese economie op korte termijn als de groei en productiviteit in Europa op langere 
termijn; wijst erop dat de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar in de EU momenteel 
bijna 20% bedraagt; herinnert eraan dat in samenwerking met de lidstaten opgezette 
beleidsinitiatieven van de EU hebben bijgedragen aan de modernisering van het 
onderwijs- en opleidingsbeleid;

5. benadrukt dat onderwijs, opleiding, mobiliteit en investeringen in O&O belangrijke 
hoekstenen vormen voor innovatie, werkgelegenheid en economische groei in Europa;

6. is van oordeel dat EU-programma's een belangrijke rol spelen bij de sturing van nationaal 
beleid in de op intergouvernementeel niveau overeengekomen richting en het afstemmen 
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ervan op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie; herinnert eraan dat EU-
beleidsinitiatieven hebben bijgedragen aan de modernisering van het onderwijs- en 
opleidingsbeleid en van de onderwijs- en opleidingsinstellingen in de lidstaten;

7. benadrukt het belang van de educatieve, culturele, creatieve en mediasectoren, die 
belangrijke onderdelen vormen van de economische-waardenketen voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen met betrekking tot werkgelegenheid, 
productiviteit en sociale cohesie; merkt op dat de culturele en creatieve bedrijfstakken niet 
alleen een rechtstreekse bijdrage leveren aan het BBP, maar tevens een positief 
doorwerkingseffect hebben op andere sectoren van de economie, zoals het toerisme, het 
bedrijfsleven en de digitale technologie; is van mening dat beleidsinitiatieven en 
programma's van de EU op deze gebieden aantoonbaar een "Europese toegevoegde 
waarde" hebben;

Europese toegevoegde waarde: afzonderlijke programma's

Een leven lang leren

8. merkt op dat het programma "Een leven lang leren" in brede zin bijdraagt aan de 
individuele ontwikkeling van Europese burgers door middel van op EU-niveau 
georganiseerde mobiliteitsprogramma´s waarmee maximale synergieën worden gecreëerd; 
wijst erop dat de lidstaten dergelijke projecten niet zonder hulp zouden kunnen 
financieren en dat het programma derhalve de toegang tot mobiliteitsmogelijkheden op 
studiegebied voor alle EU-burgers vergemakkelijkt; merkt op dat op de arbeidsmarkten 
steeds meer waarde wordt gehecht aan internationale ervaring en meertaligheid; is er 
derhalve van overtuigd dat studeren in het buitenland de arbeidskansen vergroot;

9. wijst erop dat het onder dit programma ressorterende Erasmus-subprogramma een 
uitvoeringspercentage heeft van bijna 100%; herinnert eraan dat duidelijk is aangetoond 
dat Erasmus het studeren in het buitenland aanzienlijk vergemakkelijkt en studenten 
uitrust met een breder scala aan vaardigheden, hetgeen de arbeidskansen voor deze 
studenten nadien aanzienlijk vergroot en aldus wezenlijk bijdraagt aan het Europese 
concurrentievermogen;

10. merkt op dat de subprogramma's Comenius, Leonardo da Vinci en Grundtvig 
partnerschappen en uitwisseling van goede praktijken in heel Europa bevorderen en zowel 
docenten als studenten helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden; erkent dat 
genoemde subprogramma´s op deze manier zorgen voor een beter besef van culturele en 
taalkundige diversiteit op scholen, in het volwassenenonderwijs en het beroepsonderwijs 
en voor een verbeterde vaardighedenbasis van Europese burgers, hetgeen rechtstreeks 
bijdraagt aan versterking van het concurrentievermogen in Europa; neemt kennis van het 
succes van het Erasmus Mundus-programma (2009-2013) bij de opzet van 
partnerschappen met universiteiten buiten de EU en het over het voetlicht brengen van de 
kenmerkende eigenschappen van het Europees hoger onderwijs, met het potentieel om 
getalenteerde jongeren aan te trekken teneinde de concurrentiekracht van de EU op 
mondiaal niveau te vergroten;

11. onderstreept dat de internationalisering van het onderwijs van sociaal-cultureel en 
economisch belang is; erkent dat Europese universiteiten terrein verliezen als kenniscentra 
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van topkwaliteit en is van mening dat maatregelen moeten worden genomen om toptalent 
van buiten de EU aan te trekken; dringt er bij de Commissie op aan de 
grensoverschrijdende mobiliteit van onderzoekers, studenten, wetenschappers en docenten 
binnen en buiten de EU te bevorderen;

Cultuur 2007

12. merkt op dat het programma Cultuur 2007 een unieke rol vervult bij het ondersteunen van 
grensoverschrijdende en pan-Europese samenwerking in de culturele sfeer, en aldus de 
mobiliteit en de culturele en taalkundige verscheidenheid van Europa bevordert; herinnert 
aan de aanzienlijke economische doorwerkingseffecten van het programma; benadrukt de 
transversale aard van cultuur en ondersteunt die als een vitaal element van de externe 
betrekkingen van de EU;

13. wijst erop dat het programma een breed publiek bereikt, een bijzondere rol vervult bij de 
ontwikkeling van burgerschap en maatschappelijke integratie, en op deze manier 
aanzienlijk bijdraagt aan het proces van Europese integratie;

14. merkt op dat het een zeer gedifferentieerd programma betreft met een groot aantal 
uiteenlopende categorieën van begunstigden en projecten, hetgeen voor een deel bijdraagt 
aan de succesvolle tenuitvoerlegging ervan;

Jeugd in actie

15. herinnert eraan dat het Verdrag van Lissabon de deelname van jongeren aan het 
democratische leven in Europa aanmoedigt; is van mening dat het programma "Jeugd in 
actie" hieraan bijdraagt en de vernieuwde EU-strategie voor jongeren (2010-2018) 
versterkt;

Europa voor de burger 

16. herinnert eraan dat het programma "Europa voor de burger" de burgerparticipatie in 
Europa ondersteunt door middel van transnationale samenwerkingprojecten (zoals
jumelages van steden) en aldus bijdraagt aan de totstandkoming van een actief Europees 
burgerschap; wijst erop dat vrijwilligerswerk een fundamenteel onderdeel is van actief 
burgerschap en democratie, waarbij op concrete wijze uiting wordt gegeven aan Europese 
waarden als solidariteit en non-discriminatie om aldus bij te dragen aan een harmonieuze 
ontwikkeling van de Europese samenleving; wijst nogmaals op het belang van een 
hernieuwde inzet voor vrijwilligerswerk als onderdeel van het programma "Europa voor 
de burger";

MEDIA

17. benadrukt de belangrijke rol die de programma's MEDIA en MEDIA Mundus hebben 
gespeeld bij de versterking van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele 
industrie en de vergroting van haar wereldwijde publiek; wijst er met name op dat de 
nationale steunmechanismen hoofdzakelijk betrekking hebben op de productiefase en dat 
deze programma's daarom een aanzienlijke Europese meerwaarde hebben opgeleverd door 
de grensoverschrijdende (en zelfs wereldwijde) distributie van Europese audiovisuele 
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werken te ondersteunen; dringt er bijgevolg op aan dat deze programma's worden 
gehandhaafd of als afzonderlijke programma's worden vernieuwd om aldus hun 
meerwaarde en zichtbaarheid te waarborgen;

18. erkent dat digitalisering van de sector belangrijk is voor de MEDIA-programma's;

Toekomstige sportprogramma's

19. wijst op het belang van sport voor de gezondheid, de economische groei en de 
werkgelegenheid, het toerisme en de maatschappelijke integratie, en herinnert eraan dat 
artikel 165 van het VWEU de EU op dit gebied nieuwe bevoegdheden verstrekt; 
verwelkomt de mededeling van de Commissie getiteld ”Ontwikkeling van de Europese 
dimensie van de sport” (COM(2011)0012) als een eerste stap om de toegevoegde waarde 
van sport en vooral van dagelijkse beweging te evalueren en nadruk te leggen op de 
maatschappelijke, economische en organisatorische dimensie van sport;

Gevolgen voor de begroting

20. is van mening dat de toewijzing van voldoende middelen voor onderwijs, een van de 
componenten van de Europa 2020-strategie, significant kan bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen hiervan;

21. merkt op dat de EU-programma's op het gebied van onderwijs, jeugd, media en cultuur 
succesvol zijn in de zin dat zij hoge uitvoeringspercentages laten zien en duidelijke 
Europese toegevoegde waarde genereren, hetgeen economisch meetbaar is, en dat zij 
aldus bijdragen aan versterking van het gevoel van Europese identiteit en verbondenheid; 
dringt aan op adequate financiering, dat wil zeggen een substantiële verhoging van de 
middelen;

22. dringt aan op toereikende middelen voor een ambitieus programma op het gebied van 
sport, overeenkomstig de nieuwe bevoegdheden van de Unie op dit terrein;

23. benadrukt het belang van maximale synergieën en zo groot mogelijke 
multiplicatoreffecten tussen de verschillende begrotingsonderdelen, met name tussen 
maatregelen in het kader van het structuurbeleid enerzijds, en maatregelen in verband met 
projecten voor een leven lang leren, jeugd en cultuur anderzijds;

24. acht het noodzakelijk maatregelen te nemen om programma’s op het gebied van cultuur, 
onderwijs, jeugd en media onder de aandacht van het grote publiek te brengen;
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