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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. merkt op dat in 2015 de meerjarenprogramma's op het gebied van onderwijs, opleiding, 

jongeren, sport, cultuur, media en burgerschap hun tweede jaar ingaan; benadrukt de 

behoefte aan voldoende vastleggings- en betalingskredieten om ervoor te zorgen dat alle 

programma's het beoogde aantal deelnemers bereiken; wijst erop dat het van cruciaal 

belang is – aangezien een groot aantal burgers rechtstreeks bij deze programma's 

betrokken zijn – dat de EU niet opnieuw stopt met betalingen, wat in de afgelopen jaren 

reeds een grote impact heeft gehad, bijvoorbeeld op de mobiliteitssubsidies in het kader 

van het Erasmusprogramma; 

2. wijst op de beperkte verhoging van de vastleggingskredieten voor het Erasmus+ 

programma in vergelijking met 2014; benadrukt dat vanwege de hoge uitvoeringsgraad 

van en vraag naar dit programma, voldoende betalingskredieten van wezenlijk belang 

zijn opdat de bijkomende vastleggingen effect hebben en de soepele werking van het 

programma wordt gewaarborgd, in het bijzonder met het oog op de door de Europese 

Commissie gewenste stijging van de studentenmobiliteit tot 20% vóór 2020; 

onderstreept dat subsidies uit het Erasmus+ programma vrijgesteld moeten zijn van 

belastingen en sociale heffingen; 

3. herinnert met betrekking tot de garantiefaciliteit voor studentenleningen waarvoor 3,5% 

van het budget is uitgetrokken, eraan dat deze moeten worden verleend "tegen gunstige 

voorwaarden voor studenten", "ongeacht hun sociale achtergrond", en dat "dit 

aanvullende en innovatieve instrument (...) voor leermobiliteit niet in de plaats [mag] 

komen van bestaande, noch de ontwikkeling hinderen van toekomstige beurzen- en 

leningenstelsels ter ondersteuning van studentenmobiliteit op lokaal, nationaal en 

Unieniveau"; 

4. betreurt dat de Commissie een lager niveau van vastleggingskredieten heeft voorgesteld 

voor het programma "Creatief Europa" dan in 2014, ondanks de belangrijke rol van dit 

programma bij de ondersteuning van de culturele en creatieve industrie en in weerwil 

van de noodzaak om de toekomstige garantiefaciliteit uit te breiden met toegezegde 

maatregelen als opleiding van financiële tussenpersonen; acht het tegen deze 

achtergrond onaanvaardbaar dat de Raad voorstelt nog verder te snoeien in de 

subprogramma's Cultuur en Media alsook in de garantiefaciliteit, aangezien dit de 

effectieve uitvoering van het programma nog meer in gevaar zal brengen; wijst ook op 

de eerste punten van zorg die het Europees Parlement heeft vastgesteld met betrekking 

tot de samenvoeging van de onderdelen Cultuur en Media en de daaruit voortvloeiende 

kwesties betreffende het beleids- en financieringsevenwicht; 

5. brengt in herinnering dat de totale begroting voor het programma "Europa voor de 

burger" voor 2014-2020 met grofweg 20% is verminderd in vergelijking met 

2007-2013; spreekt zijn afkeuring uit over het feit dat de ontwerpbegroting van de 

Commissie voor 2015 in een lager niveau van vastleggingskredieten voorziet dan in 

2014; beveelt aan speciale aandacht te geven aan dit programma, dat uniek is voor het 
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contact met de burgers en de ondersteuning van bottom-upacties; wijst erop dat het 

huidige financieringspeil veel te laag is en zelfs contraproductief voor het imago van de 

Unie; is bijgevolg ten zeerste verontrust over het voorstel van de Raad om de 

vastleggings- en betalingskredieten voor het programma nog verder te verlagen en 

betreurt dat aan de Europese burgers een dergelijk signaal wordt gestuurd; 

6. benadrukt dat het communicatiebeleid van de Unie moet worden verbeterd om een 

belangrijk instrument te worden waardoor de burgers de werking, het beleid en de 

procedures van de Unie beter kunnen begrijpen en er beter kunnen aan deelnemen, met 

name gezien het feit dat, zoals uit de lage opkomst voor de Europese verkiezingen is 

gebleken, de EU-burgers verontrustend weinig weten over de EU-wetgeving en 

-programma's; verwerpt bijgevolg de voorstellen van de Raad om te snoeien in de 

kredieten voor communicatieacties; benadrukt dat de samenwerking tussen de EU-

instellingen, de nationale parlementen en alle andere relevante partijen op het gebied 

van communicatie dringend moet worden bevorderd om met de geïnvesteerde middelen 

optimale resultaten te kunnen bereiken, en dat er meer steun geboden moet worden voor 

samenwerking tussen de Europese multimedianetwerken om meer berichtgeving over 

Europa te krijgen; 

7. wijst op het belang van digitale platforms, zoals Europeana, die helpen om het Europese 

culturele en artistieke erfgoed te digitaliseren en projecten uit te voeren op basis van 

transnationale netwerken en partnerschappen, die de toegang voor het publiek tot het 

beschikbare materiaal uitbreiden, waardoor de Europese cultuur meer in de kijker wordt 

gezet en de culturele en creatieve industrie een impuls wordt gegeven; 

8. vestigt de aandacht op de toezegging van de Commissie, onder meer op aandrang van 

het Europees Parlement, om het profiel van het Europees vrijwilligerswerk en 

vrijwilligersnetwerken te verhogen; 

9. benadrukt dat meer aandacht moet worden besteed aan Marie Skłodowska-Curie-acties, 

die de loopbaanmogelijkheden van onderzoekers steunen via mobiliteitssubsidies en 

bijgevolg een cruciale rol spelen om het onderzoek in Europa te versterken; betreurt dat 

de Raad voorstelt zwaar te snoeien in zowel de vastleggings- als de betalingskredieten 

voor dit programma en is vastbesloten de door de Commissie voorgestelde bedragen 

opnieuw op te voeren; 

10. verzoekt de Commissie het Europees Parlement te informeren over de verdeling van de 

financiële middelen over de lidstaten voor de programma's op het gebied van onderwijs, 

opleiding, jeugd, sport, cultuur, media en burgerschap om de transparantie van en de 

controle op de toewijzing van publieke middelen te verbeteren; 

11. benadrukt dat er extra middelen nodig zijn om de reikwijdte van het programma Cultuur 

voor landen van het oostelijk partnerschap te verbreden, met name in het licht van de 

recente tragische gebeurtenissen in Oekraïne, alsook voor de Euro-mediterrane 

samenwerking op het gebied van cultuur; wijst erop dat de financiële steunverlening 

door de EU aan gezamenlijke culturele projecten waarbij jonge kunstenaars uit landen 

van het oostelijk partnerschap en EU-lidstaten deelnemen, de zichtbaarheid en de 

politieke betekenis van dergelijke projecten zal vergroten en de vredesinspanningen in 

Europa zal versterken; 
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12. merkt op dat de Commissie in haar mededeling over de stand van zaken met betrekking 

tot de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei speciale 

aandacht besteedt aan de jeugdwerkloosheid die 59,2% bedraagt in Griekenland en 

55,7% in Spanje, en dat het toenemende percentage jongeren dat geen werk heeft, noch 

onderwijs of een opleiding volgt (NEET's), namelijk 13,2% in 2012, een andere grote 

bron van zorg is; wijst erop dat toegang tot kennis een voorwaarde is voor 

werkgelegenheid en groei en dat de sociale aspecten en de vermindering van de 

ongelijkheid de kern van elk geïmplementeerd beleid moeten zijn; 

13. wijst erop dat bezuinigingsmaatregelen die tot afbraak leiden van de openbare 

dienstverlening de mogelijkheid van onderwijs- en opleidingssystemen bij te dragen aan 

het economisch herstel in gevaar brengen en dat een leven lang leren een hoge prioriteit 

moet zijn met het oog op de bestrijding van armoede en ongelijkheid. 
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