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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020 (COM(2011)0398),

– gezien het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 
(COM(2011)0403),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld "Een begroting voor 
Europa 2020" (COM(2011)0500),

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 "Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa" 
(2010/2211(INI))1,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van "Erasmus voor iedereen" – Het programma van de Unie voor onderwijs, 
beroepsopleiding, jeugd en sport (COM(2011)0788),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het programma "Creatief Europa" (COM(2011)0785),

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma 
"Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020 (COM(2011)0884),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken van 28 maart 2012 over de 
rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het 
programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020,

– gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
van 22 oktober 2008 over het communiceren over Europa in partnerschap2,

– gezien het strategisch document "Communiceren over Europa, voor Europa en door 
Europa"3, 

– gezien zijn resolutie van 10 april 2008 over een Europese agenda voor cultuur in het licht van 
de mondialisering (2007/2211(INI))4,

A. overwegende dat onderwijs, beroepsopleiding en jeugd cruciale componenten zijn van de 
Europa 2020-strategie en van de hoofddoelstelling om het percentage van vroegtijdige 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
2 PB C 13 van 20.1.2009, blz. 3.
3 DG Communicatie van de Commissie, juni 2012.
4 PB C 247 E van 15.10.2009, blz.32.
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schoolverlaters te verlagen naar minder dan 10 % en het percentage jongeren met een graad 
of diploma te verhogen naar ten minste 40 %;

B. overwegende dat leermobiliteit op het vlak van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd 
bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling en tot het verwerven van vaardigheden die nodig 
zijn op de Europese arbeidsmarkt; overwegende dat dit tevens bijdraagt tot het creëren en 
veiligstellen van banen en het terugdringen van armoede, en rechtstreeks effect heeft op 
zowel het economisch herstel van Europa op de korte termijn als op de Europese groei en 
productiviteit op de langere termijn;

C. overwegende dat de uitwisselingen die worden vergemakkelijkt door de leermobiliteit op het 
vlak van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd bijdragen aan de actieve deelname van 
burgers aan de Europese integratie en cohesie;

D. overwegende dat de voor hoger onderwijs bevoegde Europese ministers zich in 2009 ten doel 
hebben gesteld dat in 2020 ten minste 20 % van de afgestudeerden in de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs een studie of stage in het buitenland moet hebben gevolgd;

E. overwegende dat de Europese culturele en creatieve sectoren substantieel bijdragen aan de 
verspreiding van culturele en taalkundige verscheidenheid, aan het creëren en veiligstellen 
van banen en meer algemeen aan het economische en sociale welzijn van Europa, met  
gunstige neveneffecten op andere sectoren, zoals toerisme en digitale technologieën;

F. overwegende dat bedrijven in de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage 
leveren aan de innovatie vanuit het oogpunt van wetenschappelijke, technische en territoriale 
ontwikkeling en dat zij daarmee bijdragen aan de Europese groeidoelstellingen;

G. overwegende dat de audiovisuele sector een economische, sociale en politieke sleutelrol 
speelt, bijvoorbeeld bij het creëren van toekomstgerichte banen voor hoogopgeleiden, maar 
ook bij de bescherming en de permanente bevordering van het pluralisme en de vrijheid van 
de media;

H. overwegende dat krachtens het op 20 oktober 2005 aangenomen Unesco-Verdrag betreffende 
de bescherming en de bevordering van diversiteit van cultuuruitingen, culturele activiteiten, 
goederen en diensten zowel over een economische als een culturele component beschikken, 
aangezien zij uiting geven aan identiteit, waarde en betekenis en daarom niet mogen worden 
behandeld als producten van uitsluitend commerciële waarde;

I. overwegende dat de Europese cultuur zeer divers en van hoge kwaliteit is en meer moet 
worden geïntegreerd in de diplomatieke inspanningen van Europa;

J. overwegende dat een toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs- en cultuuraanbod een 
belangrijk instrument is om het Europese burgerschap vooruit te helpen en in heel Europa het 
wijdverbreide politieke extremisme aan te pakken;

K. overwegende dat een grotere burgerparticipatie van primair belang is voor de Europese Unie, 
en dat er daarom een apart burgerschapsprogramma nodig is;

L. overwegende dat een EU-communicatiestrategie essentieel is om de burgers meer aan de 
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Unie te binden; overwegende dat de sociale media en het internet steeds meer worden 
gebruikt door de Europese burgers en een mogelijkheid bieden om op een interactieve manier 
en in een sfeer van samenwerking in contact te komen met politici en beleidsmakers;

M. overwegende dat amateursport van cruciaal belang is bij het bevorderen van gezonde fysieke 
inspanning en sociale inclusie;

Aanbevelingen

Huidige programma's

(i) herinnert eraan dat de huidige EU-programma's op het gebied van onderwijs, jeugd, media en 
cultuur dicht bij de burgers staan, hoge uitvoeringspercentages kennen, een zichtbaar 
hefboom- en doorsijpeleffect genereren, waaronder beduidende economische resultaten, en 
duidelijke en bewezen Europese meerwaarde leveren door het stimuleren van mobiliteit, 
bundeling van hulpmiddelen en nauwere samenwerking tussen de verschillende sectoren en 
belanghebbenden;

(ii) wijst erop dat deze programma's tevens een belangrijke rol spelen in het sturen van nationaal 
beleid in de richtingen die op communautair en intergouvernementeel niveau 
overeengekomen zijn;

(iii) merkt op dat het huidige programma voor levenslang leren significant bijdraagt tot de 
individuele ontwikkeling van Europese burgers door mobiliteitsregelingen in te stellen op 
EU-niveau en zo optimale synergieën te bereiken; brengt in herinnering dat het programma 
ook een belangrijke rol speelt bij de coördinatie en de modernisering van het nationale beleid 
inzake onderwijs en beroepsopleiding en van de bevoegde instellingen in de lidstaten;

(iv) herinnert eraan dat er wereldwijd een toenemend aantal succesvolle online initiatieven voor 
leren op afstand bestaat; verzoekt om het opnemen van investeringen in online initiatieven 
voor leren op afstand en onderwijs in digitale vaardigheden;

(v) benadrukt dat het programma "Jeugd in Actie" de vernieuwde EU-jeugdstrategie (2010-
2018) versterkt en bijdraagt tot een grotere deelname van de jeugd op alle niveaus, door 
sociale inclusie te bevorderen via niet-formeel en informeel leren en via acties die gericht 
zijn op de vrijwilligerssector, en door de ontwikkeling van jeugdbeleid op Europees en 
nationaal niveau te steunen;

(vi) herinnert eraan dat zowel het programma MEDIA als MEDIA Mundus bijdragen aan de 
ondersteuning en versterking van de Europese film- en audiovisuele productie en de 
samenwerking op dit vlak tussen de EU en derde landen, en aan een groter 
concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector; benadrukt dat deze programma's 
beduidende Europese meerwaarde leveren door de verspreiding van Europese audiovisuele 
werken te steunen en hun circulatie en kijkdichtheid binnen en buiten Europa te vergroten;

(vii) benadrukt dat het doel van het programma MEDIA is om de culturele en taalkundige 
verscheidenheid en het cinematografische en audiovisuele erfgoed van Europa te behouden 
en te versterken door dit erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek;
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(viii) herinnert eraan dat het programma "Cultuur 2007" beduidende economische neveneffecten 
heeft en een unieke rol speelt bij het ondersteunen van samenwerking in de culturele sfeer en 
het stimuleren van de culturele en taalkundige verscheidenheid van Europa;

(ix) benadrukt dat de samenwerking in de culturele en educatieve sfeer in het kader van de 
diplomatieke inspanningen van de EU ook aanzienlijke economische en andere positieve 
neveneffecten zal hebben;

(x) herinnert eraan dat het huidige programma "Europa voor de burger" meer dan een miljoen 
burgers per jaar bij haar projecten betrekt en een aanzienlijke bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van actief burgerschap en vrijwilligerswerk en aan de bewustmaking van het 
publiek voor Europese waarden als solidariteit, non-discriminatie en culturele 
verscheidenheid; merkt op dat het voorgestelde nieuwe programma toegevoegde waarde 
creëert door de Unie dichter bij de burgers te brengen en een grensoverschrijdend debat op 
gang te brengen;

Commissievoorstel inzake "Erasmus voor iedereen"

(xi) merkt op dat in het Commissievoorstel de bestaande programma's "Levenslang leren" en 
"Jeugd in actie" worden samengevoegd en er een apart hoofdstuk over sport is opgenomen, 
in overeenstemming met de nieuwe verantwoordelijkheden van de Unie op dit vlak; 
beschouwt het voorgestelde budget van 17 299 000 000 EUR als het absolute minimum, 
gezien de ambities en de reikwijdte van het nieuwe programma; benadrukt tevens dat het zeer 
beperkte bedrag dat uitgetrokken is voor alle sectoren in kwestie, in het bijzonder sport, niet 
kan worden verlaagd zonder af te dingen op de efficiëntie van het beleid;

(xii) merkt op dat in het voorstel van de Commissie geen rekening wordt gehouden met alle 
doelgroepen en maatregelen van de huidige programma's: de mobiliteit van volwassenen zou 
bijvoorbeeld geen begrotingsonderdeel op zich meer zijn; merkt daarnaast met betrekking tot 
het hoger onderwijs op dat het voornemen van de Commissie om Erasmus Mundus-
promovendi uit te sluiten van de doelgroepen van "Erasmus voor iedereen" en om de 
financiering van hun mobiliteit over de hevelen naar het programma "Horizon 2020" zeer 
nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, omdat dit plan ertoe zou kunnen leiden dat 
het verband tussen onderzoek en hoger onderwijs (waarvan de noodzaak voortdurend wordt 
bevestigd door het Bolognaproces) losser wordt en dat de strategieën die al drie jaar gesteund 
worden door het huidige Erasmus Mundus-programma in het gedrang komen, en er 
misschien geen rekening meer zal worden gehouden met het onderwijsaspect van het werk 
van Erasmus Mundus-promovendi waardoor zij slechts zullen worden ingezet bij toegepast 
onderzoek;

(xiii) is er sterk voorstander van dat de toewijzingen voor elke onderwijssector, te weten 
schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen, het hoger onderwijs en 
volwassenenonderwijs, alsmede jeugdonderwijs als beschreven in de toelichting van het 
voorstel, worden opgenomen in de rechtsgrondslag zodat ze wettelijk bindend worden en 
onderworpen zijn aan de besluiten van de begrotingsautoriteit; tekent bezwaar aan tegen het 
feit dat de voorgestelde minimale toewijzingen slechts 56 % van het totale budget vormen; 
benadrukt dat dit percentage moet worden verhoogd om betrouwbare financiering voor de 
verschillende sectoren zeker te stellen; raadt tevens aan te zorgen voor een tussentijdse 
evaluatie van de toewijzingen van het Parlement op basis van het evaluatierapport van de 
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Commissie;

(xiv) wijst op het huidige alarmerende niveau van jeugdwerkloosheid en stelt met bezorgdheid 
vast dat het jeugdbeleid niet voldoende zichtbaar is in het Commissievoorstel; benadrukt dat 
er een apart hoofdstuk en een aparte begrotingslijn aan op de jeugd gerichte activiteiten 
moeten worden gewijd;

(xv) wijst op de opname in het voorstel van een "Erasmus voor iedereen"- programma om de 
mobiliteit op masterniveau te financieren; benadrukt dat dit geen vervanging mag zijn van 
reeds bestaande subsidiesystemen, en benadrukt dat er inkomensdrempels moeten worden 
ingevoerd om de sociale duurzaamheid te waarborgen, vooral in tijden van crisis;

(xvi) wijst op de noodzaak om sterk in te zetten op sociale inclusie door te zorgen voor gelijke 
toegang tot leermobiliteit via onderwijs en opleiding op alle niveaus; wijst er in dit verband 
op dat het van belang is om studenten mogelijkheden te bieden die op hun persoonlijke 
behoeften afgestemd zijn, in het bijzonder degenen met een lager inkomen;

(xvii) merkt op dat de Europese Jeugdgarantie met de juiste ondersteuning belangrijke 
economische resultaten kan opleveren  na 2014;

(xviii) merkt op dat het EU-sportprogramma kan voortbouwen op de ervaringen uit de 
voorbereidende acties bij de ontwikkeling van de Europese dimensie in de sport, zoals 
voorzien in artikel 165 van het Verdrag van Lissabon, in het bijzonder met betrekking tot 
sociale inclusie;

Commissievoorstel inzake "Creatief Europa"

(xix) neemt kennis van de intentie van de Commissie om de bestaande programma's MEDIA, 
MEDIA Mundus en Cultuur 2007 samen te voegen; benadrukt echter dat de samenvoeging 
van deze programma's het huidige succes van de betreffende sectoren kan ondermijnen; wijst 
erop dat het voor de transparantie en zichtbaarheid cruciaal is om aparte 
begrotingstoewijzingen en begrotingslijnen in het leven te roepen voor MEDIA, cultuur en 
sectoroverschrijdende onderdelen;

(xx) merkt op dat de Commissie een budget voorziet van 1 801 000 000 EUR; beschouwt dit als 
het absolute minimum om het voorgestelde nieuwe meerjaarlijkse programma volledig te 
kunnen laten functioneren; benadrukt dat niet kan worden gesnoeid in de voor cultuur en 
MEDIA gereserveerde zeer beperkte middelen zonder de effectiviteit ervan in gevaar te 
brengen;

(xxi) wijst erop dat de indicatieve toewijzingen voor MEDIA, cultuur en de 
sectoroverschrijdende onderdelen niet zijn vastgelegd in de rechtsgrondslag maar alleen in de 
toelichting van het voorstel; benadrukt dat er een duidelijke splitsing tussen de onderdelen in 
de rechtsgrondslag moet worden opgenomen om deze wettelijk bindend te maken en te 
onderwerpen aan de besluiten van de begrotingsautoriteit;

(xxii) onderstreept dat vanwege het huidige gebrek aan of de geringe omvang van investeringen 
in de culturele sector in een groot aantal EU-programma's en -begrotingsonderdelen moet 
worden voorkomen dat het innoverende potentieel van de culturele sector versnipperd raakt 
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omdat anders de kans op intelligente, duurzame en inclusieve groei gemist wordt;

(xxiii) stelt dat de doelstellingen en resultaten van de acties in het kader van het programma 
Creatief Europa niet alleen op economische, maar ook op sociale en culturele aspecten 
gericht moeten zijn, in overeenstemming met het duale karakter van de sector;

(xxiv) is verheugd over het idee van een financieel instrument waarmee de problemen die 
instellingen in de culturele en creatieve sector ondervinden bij het verkrijgen van kredieten, 
worden aangepakt, en beveelt aan de garanties die via dat instrument aan financiële 
tussenpersonen worden geboden, te verstrekken op basis van vooraf afgesproken, 
evenwichtige portfolio's, gelijke toegang te garanderen voor alle lidstaten en alle soorten 
marktdeelnemers, met of zonder winstoogmerk, en te zorgen voor transparant beheer waarop
toezicht wordt uitgeoefend;

Commissievoorstel inzake "Europa voor de burger"

(xxv) merkt op dat het voorgestelde budget voor de uitvoering van dit programma 220 000 000 
EUR bedraagt, hetgeen slechts een zeer beperkte toename is in vergelijking met de begroting 
van het huidige programma; benadrukt dat dit bedrag het absolute minimum is om het 
voorgestelde nieuwe meerjaarlijkse programma volledig te laten functioneren;

(xxvi) tekent bezwaar aan tegen het feit dat de indicatieve toewijzingen voor elk onderdeel niet 
zijn vastgelegd in het voorstel of de bijlagen daarvan; benadrukt dat deze toewijzingen 
moeten worden opgenomen in de rechtsgrondslag zodat ze onderworpen kunnen worden aan 
de besluiten van de begrotingsautoriteit;

(xxvii) benadrukt dat de financiële middelen voor het nieuwe programma in gelijke mate 
beschikbaar moeten zijn voor alle deelnemende groepen;

(xxviii) pleit nadrukkelijk voor het geven van budgettaire prioriteit aan gemakkelijk 
toegankelijke en kleinschalige projecten die zo dicht mogelijk bij de burgers staan;

(xxix) dringt er op aan dat het Commissievoorstel inzake "Europa voor de burger" wordt 
aangenomen door middel van de medebeslissingsprocedure;

Algemene opmerkingen

(xxx) onderstreept het belang van flexibiliteit aangaande meerjarige uitgaven en merkt op dat 
kleine rubrieken, zoals de huidige subrubriek 3b een belemmering vormen voor de 
herverdeling van middelen tussen programma's; dringt erop aan dat de onderverdeling in 
kleine rubrieken en subrubrieken wordt vermeden in het volgende MFK;

(xxxi) herinnert eraan dat de investeringen uit het Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling meer dan 72 miljard euro moeten belopen voor 
onderwijs en beroepsopleiding en 60 miljard euro voor onderzoek en innovatie in de periode 
2007-2013; is van mening dat er voor maatregelen op cultureel gebied 
financieringsmogelijkheden bestaan in een aantal programma's van de Unie, zoals de 
structuurfondsen en de instrumenten voor extern optreden; benadrukt daarom dat de 
synergieën en de multiplicatoreffecten tussen de verschillende onderdelen van de begroting 
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moeten worden geoptimaliseerd, vooral tussen het structuurbeleid enerzijds en het beleid op 
het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en cultuur anderzijds;

(xxxii) verzoekt erop toe te zien dat leermobiliteit voor volwassenen (onder andere werkenden en 
volwassen studenten) in aanmerking komt voor financiering via de structuurfondsen, en dat 
de toegang tot dergelijke financiering verbeterd wordt;

(xxxiii) beveelt aan om in het volgende MFK-voorstel de toegankelijkheid van de mogelijkheden 
voor burgers en belanghebbenden te verbeteren; vindt het in dit verband belangrijk om de 
administratieve en financiële lasten van de EU-programma’s te vereenvoudigen;

(xxxxiv) beschouwt ngo's als belangrijke factoren in het bereiken van de doelstellingen van het 
volgende MFK en raadt met klem aan hun rol als belangrijke deelnemers in de Europese 
dialoog met burgers te erkennen en hen te voorzien van passende administratieve en 
financiële steun, vooral in tijden van crisis;

(xxxxv) benadrukt de betekenis van het Europees nabuurschapsinstrument voor de bevordering 
van de mobiliteit en de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld in de ENB-
landen; wijst in dit verband op de noodzaak om de middelen evenwichtig tussen de zuidelijke 
en oostelijke ENB-landen te verdelen;

(xxxvi) herinnert eraan dat de Europese burgers steeds vaker gebruik maken van sociale media 
en het internet als bron voor nieuws en culturele inhoud en als mogelijkheid om op een 
interactieve manier en in een sfeer van samenwerking in contact te treden met politici en 
beleidsmakers; roept de EU-instellingen ertoe op gebruik te maken van sociale media en 
andere online-instrumenten en actiever te communiceren met burgers, bijvoorbeeld met 
programma's zoals Sharing Europe; roept de EU-instellingen ertoe op meer 
overheidsinformatie ter beschikking te stellen voor hergebruik;

(xxxvii) beveelt ten zeerste aan om communicatie een eigen rechtsgrondslag te geven en om 
zowel meer toezeggingen als betalingen te doen voor beleidsmaatregelen op het gebied van 
communicatie zodat de dialoog met de burgers beter kan worden aangegaan.
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