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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. erkent de uitdagingen waarmee grensregio's worden geconfronteerd en benadrukt dat 

sociaal-economische verschillen – met inbegrip van culturele en taalverschillen – tussen 

verschillende grensregio's een belemmering kunnen vormen voor integratie en interactie 

en afbreuk kunnen doen aan de mogelijkheden voor mensen en bedrijven aan beide 

zijden van de grens; 

2. benadrukt dat de EU op positieve wijze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van 

grensregio's en dat toekomstige financieringsprogramma's dit zo doeltreffend en 

efficiënt mogelijk moeten blijven doen, door daarbij de nadruk te leggen op gebieden 

met een sterke Europese toegevoegde waarde en te waarborgen dat het oplossen van 

grensproblemen een centrale plaats inneemt in de programma's voor 

grensoverschrijdende samenwerking; 

3. stelt vast dat het cohesiebeleid kwetsbare en gemarginaliseerde mensen moet blijven 

steunen, door groeiende ongelijkheden aan te pakken en de solidariteit te vergroten 

via investeringen in onderwijs, opleiding en cultuur, en door bijzondere aandacht te 

besteden aan grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's die gericht zijn op de 

bestaande culturele, territoriale en administratieve belemmeringen en toekomstige 

uitdagingen in deze regio's; 

4. benadrukt dat EU-grenzen zowel land- als zeegrenzen omvatten waarmee rekening 

moet worden gehouden; spoort de Commissie er daarom toe aan zich te buigen over 

de uitdagingen waar maritieme grensregio's voor staan om zo tot een holistische analyse 

te komen van de belemmeringen waarmee alle grensregio's te maken hebben en van het 

samenwerkings- en groeipotentieel voor al deze regio's; 

5. onderstreept hoe belangrijk grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's zijn, 

met inbegrip van macroregionale en interregionale programma's, voor de financiering 

van educatieve, culturele, creatieve, sportieve, artistieke en andere activiteiten waarvan 

de Europese toegevoegde waarde burgers dichter tot elkaar brengt, 

grensoverschrijdende synergie veroorzaakt, wederzijds vertrouwen en begrip schept, 

en bijdraagt aan het wegnemen van verschillende vormen van vooroordelen en 

stereotypen in grensregio's; wijst in dit verband met klem op het potentieel van de 

culturele en creatieve sector, in overeenstemming met de strategieën inzake slimme 

specialisatie en het grote aantal Interregprojecten dat gewijd is aan cultuur en erfgoed, 

waaruit blijkt dat er in grensregio's sprake is van een sterk verlangen om te investeren 

in gemeenschappelijke traditionele culturele projecten; herhaalt haar standpunt dat de 

financiële steun van de EU voor deze initiatieven cruciaal is en daarom in het volgende 

MFK verder moet worden verhoogd, met name door middel van steun uit de ESI-

fondsen; verzoekt de Commissie synergieën tussen lokale prioriteiten en bestaande 

EU-strategieën en -doelstellingen vast te stellen en te stimuleren, en het volledige 

potentieel van grensregio's te ontwikkelen; 
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6. wijst op het ingewikkelde karakter van het huidige kader voor grensoverschrijdende 

samenwerkingsprogramma's en op de structurele moeilijkheden en administratieve 

lasten waar potentiële begunstigden tijdens de voorbereiding van dergelijke projecten 

tegenaan lopen; is in dit verband ingenomen met de vereenvoudigende maatregelen die 

zijn voorgesteld voor de periode na 2020, en beschouwt deze als een belangrijke stap 

voor het vereenvoudigen en verbeteren van de tenuitvoerlegging en de toegankelijkheid 

van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's; 

7. wijst andermaal op het belang van cultuur en cultureel erfgoed met betrekking tot de 

economische welvaart van steden en regio's en verzoekt de lidstaten in dit verband alle 

nodige maatregelen aan te nemen om hun tastbaar en onaantastbaar cultureel erfgoed 

doeltreffend te beheren en promoten, en om daartoe gebruik te maken van alle 

beschikbare cohesiebeleidsinstrumenten; 

8. dringt aan op een nieuwe informatiestrategie voor grensoverschrijdende en culturele 

samenwerking om dichter tot de inwoners van grensregio's te komen, ze beter bewust 

te maken van de kansen die grensoverschrijdende EU-programma's bieden en zo bij te 

dragen tot meer ruimdenkendheid ten aanzien van regionale en grensoverschrijdende 

kwesties; 

9. benadrukt dat sport van groot belang is voor de economische en sociale ontwikkeling 

van grensoverschrijdende regio's, zoals blijkt uit de talloze projecten voor territoriale 

samenwerking waarbij sport gebruikt is als instrument voor sociale en culturele 

integratie; 

10. spoort jongeren ertoe aan deel te nemen aan en betrokken te zijn bij alle aspecten van 

de ontwikkeling van een regionale en grensoverschrijdende samenleving; is voorstander 

van grensoverschrijdende ideeën en activiteiten met betrekking tot jongeren, zoals het 

opzetten van platforms voor de uitwisseling van ideeën en optimale werkwijzen, het 

scheppen van bewustzijn, het uitwisselen van informatie over grensoverschrijdende 

samenwerking en het verspreiden van informatie via sociale en andere media met het 

oog op een grotere deelname van jongeren aan grensoverschrijdende projecten en meer 

kansen voor jongeren in het kader van deze projecten; 

11. benadrukt dat er sprake is van een gebrek aan informatie over door de EU gefinancierde 

mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's in de 

EU-grensregio's; spoort de lidstaten ertoe aan de verspreiding van informatie over 

grensoverschrijdende vraagstukken te verbeteren, bijvoorbeeld door éénloketsystemen 

in te voeren; 

12. beklemtoont dat er behoefte is aan meer financiële steun voor de bevordering van 

grensoverschrijdende sportactiviteiten, en met name voor de bouw van kleinschalige 

infrastructuur voor amateursport; 

13. verzoekt de Commissie cultuur en onderwijs te beschouwen als een horizontale 

prioriteit voor de volgende generatie programma's in het kader van het cohesiebeleid; 

14. is sterk pleitbezorger van de rol van grensoverschrijdende projecten en -programma's 

bij het verbeteren van het jeugdonderwijs, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de 

inclusie en participatie van jongeren in de samenleving door het aanpakken van sociale 
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problemen waarmee jongeren in grensregio's te kampen hebben, zoals werkloosheid en 

radicalisering; dringt aan op meer stelselmatige samenwerking tussen grensregio's om 

jongeren meer kansen te bieden op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, 

cultuur, sport en andere sociale beleidsterreinen; 

15. beklemtoont dat taalbarrières nog altijd een aanzienlijke belemmering vormen voor 

grensoverschrijdende samenwerking, met name in grensregio's zonder lange 

voorgeschiedenis van samenwerking; merkt op dat taal een belangrijke factor is die 

bijdraagt aan het scheppen van meer vertrouwen en aan het verkleinen van sociaal-

culturele verschillen; meent dat een meer gericht gebruik van de ESI-fondsen en meer 

financiering voor taaltechnologie de communicatie kan verbeteren en zodoende kan 

bijdragen tot de stelselmatige bevordering van meertaligheid en Europese taaldiversiteit 

in het onderwijs en opleidingen in grensregio's, al vanaf het voorschools onderwijs; 

gelooft dat de organisatie van culturele en sportevenementen hier eveneens toe kan 

bijdragen; 

16. is van oordeel dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijs- en 

opleidingsinstellingen moet worden versterkt door grensoverschrijdende 

schoolbezoeken en buitenschoolse activiteiten voor kinderen vanaf zeer jonge leeftijd 

te vergemakkelijken, zodat kinderen de unieke kans krijgen om buiten het klaslokaal 

rechtstreeks in contact te komen en ervaringen uit de eerste hand op te doen met de 

diversiteit aan culturen, talen en geschiedenis van buurlanden; 

17. merkt op dat sommige grensregio's een gemeenschappelijke taal delen die geen officiële 

EU-taal is; meent dat meer financiering voor het onderwijzen en bevorderen van 

mindergebruikte grensoverschrijdende talen de samenwerking zou versterken, de 

mobiliteit over grenzen heen zou bevorderen en de culturele diversiteit en het cultureel 

erfgoed van deze gebieden zou verrijken; 

18. herhaalt dat het samenbrengen van belangrijke spelers uit de onderzoeksgemeenschap, 

het bedrijfsleven, het hoger onderwijs, de overheidssector en het maatschappelijk 

middenveld van essentieel belang is; verzoekt de lidstaten grensoverschrijdende 

partnerschappen tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen en tussen deze instellingen 

en het bedrijfsleven in grensregio's te vergemakkelijken, om de mobiliteit van 

studenten, leerkrachten, opleiders, administratief personeel, promovendi, onderzoekers 

en beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen; onderstreept dat het gebruik van 

meertaligheid binnen dergelijke grensoverschrijdende partnerschappen afgestudeerden 

kan helpen voorbereiden op het betreden van de arbeidsmarkt aan weerszijden van de 

grens; is van oordeel dat eveneens aandacht moet worden besteed aan regionale 

minderheidstalen, die altijd in het gedrang komen wanneer geen krachtig taalbeleid 

wordt gevoerd; meent dat de financiering op Europees niveau voor het behoud en de 

ondersteuning van regionale minderheidstalen moet worden voortgezet; 

19. verzoekt de Commissie bij te dragen aan grensoverschrijdende initiatieven en 

verschillende soorten uitwisselingen en interculturele en educatieve activiteiten die erop 

gericht zijn burgers beter bewust te maken van de wettelijke en bestuursrechtelijke eisen 

in grensregio's en de samenwerking tussen lokale overheden en culturele en educatieve 

instellingen te verbeteren; 
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20. spoort de lidstaten ertoe aan de wederzijdse erkenning van en meer inzicht in 

certificaten, diploma's en opleidings- en beroepskwalificaties tussen grensregio's te 

vergemakkelijken en bevorderen; pleit in dit verband voor de opname van specifieke 

vaardigheden in het onderwijsprogramma met als doel om de arbeidskansen en de 

validatie en erkenning van vaardigheden over de grens te vergroten; 

21. pleit voor de bundeling van gezamenlijke openbare diensten en inspanningen in 

aangrenzende grensregio's met het oog op de ontwikkeling van een reeks gerichte 

interventies om laagopgeleide volwassenen in grensregio's te ondersteunen en ze te 

helpen hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren door een bredere reeks 

competenties en hogere kwalificaties te verwerven; 

22. is voorstander van grensoverschrijdende samenwerking en programma's voor duale 

beroepsopleiding onder verschillende grensregio's; is van mening dat betere 

grensoverschrijdende samenwerking en investeringen in vaardigheden in grensregio's 

zullen helpen bij het dichten van de bestaande vaardighedenkloof, het terugdringen van 

armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting en het tegengaan van vaardigheidstekorten 

en de braindrain in deze perifere gebieden; 

23. meent dat multiculturalisme bijzonder relevant is voor grensregio's; is groot voorstander 

van grensoverschrijdende culturele samenwerking binnen en tussen grensregio's door de 

samenwerking tussen creatieve mensen en culturele actoren, zoals kunstenaars en 

vertegenwoordigers van culturele organisaties, besturen en netwerken in specifieke 

grensoverschrijdende en trans-Europese projecten te vergroten; 

24. herhaalt dat de mobiliteit van kunstenaars en in de culturele sector werkzame personen 

van onschatbare waarde is geworden voor de bevordering van de culturele en sociale 

vooruitgang in Europa en de ontwikkeling van regionaal, nationaal en Europees 

cultureel erfgoed; is van oordeel dat een nauwe grensoverschrijdende samenwerking 

binnen de culturele en creatieve sector, met bijzondere aandacht voor micro-

ondernemingen en kmo's (ook via de clustering van bedrijven), ngo's en kleine 

verenigingen kan helpen om sociaal-economische waarde, duurzame werkgelegenheid 

en groei te scheppen, met name voor jongeren, en om culturele en taalkundige 

diversiteit en innovatie te stimuleren; meent eveneens dat een dergelijke samenwerking 

zal bijdragen aan het bouwen van bruggen tussen burgers, het vergroten van het 

onderling begrip, het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen, het versterken 

van culturele diplomatie en het smeden van een Europese identiteit, via gezamenlijke 

initiatieven voor projecten op het vlak van tastbaar en ontastbaar cultureel erfgoed en 

erfgoedgerelateerde projecten, bijvoorbeeld via gezamenlijke 

kinderopvangvoorzieningen, toegankelijk meertalig onderwijs of partnerschappen 

tussen onderwijsinstellingen; benadrukt hoe belangrijk de culturele en creatieve sector 

is voor het bevorderen en behouden van culturele diversiteit, het versterken van sociale 

cohesie, het herindustrialiseren van Europa en het aanzetten tot innovatie in vele andere 

sectoren; 

25. meent dat de ontwikkeling van grensoverschrijdende culturele samenwerking essentieel 

is voor de duurzame ontwikkeling van grensregio's, en impact heeft op de economie, 

sociale cohesie en het milieu; verzoekt de Commissie samen met de lidstaten tot een 

gemeenschappelijke strategische aanpak te komen voor de ontwikkeling en 



 

AD\1156820NL.docx 7/11 PE620.999v02-00 

 NL 

ondersteuning van de culturele en creatieve sector, waarbij een brug wordt geslagen 

tussen deze sector en de samenleving en economie om slimme, duurzame groei in 

EU-grensregio's te bevorderen; 

26. benadrukt dat de culturele en creatieve sector, gezien zijn aard en omvang (deze sector 

wordt voornamelijk vertegenwoordigd door micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen) te kampen heeft met onnodige belemmeringen wat de toegang tot 

financiering betreft, en problemen ondervindt vanwege de vaak slechtere economische 

prestaties van sommige grensregio's; herhaalt zijn overtuiging dat het van cruciaal 

belang is culturele, creatieve en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen om deze 

structurele tekortkomingen het hoofd te bieden; 

27. beklemtoont dat regio's hebben bewezen in staat te zijn grensoverschrijdende 

samenwerking te ontwikkelen in de culturele en creatieve sector, en neemt kennis van 

de positieve effecten van slimme specialisatie; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

het huidige beleid op dit vlak te behouden en versterken, en om doeltreffend gebruik 

te maken van de financiering die beschikbaar is uit hoofde van EU-programma's en 

de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen); 

28. is van mening dat cohesiebeleid een positieve bijdrage kan leveren aan het scheppen 

van nieuwe ideeën en mogelijkheden voor samenwerking tussen musea, orkesten en 

grensoverschrijdende radio- en tv-projecten in grensregio's door het hoofd te bieden aan 

de juridische en financiële problemen waar kunstenaars met hun gemeenschappelijke 

grensoverschrijdende projecten tegenaan lopen; 

29. spreekt zijn krachtige steun uit voor grensoverschrijdende culturele projecten en 

samenwerking tussen Europese hoofdsteden van cultuur en grensregio's in heel Europa, 

om zo te komen tot een keten van culturele 'knooppunten' en een nieuwe dimensie van 

Europese culturele netwerken, waarbij nieuwe methoden van culturele diversiteit 

worden ontwikkeld en in concrete Europese projecten worden opgenomen; 

30. betreurt dat culturele en vrijetijdsactiviteiten er vaak niet in slagen mensen uit 

verschillende grensregio's in buurlanden te trekken, ongeacht het feit dat de mensen 

in deze regio's soortgelijke interesses hebben en dicht bij elkaar wonen; is voorstander 

van de regionale EU-portalen die in verschillende grensregio's zijn opgezet om mensen 

toegang te bieden tot informatie over culturele en vrijetijdsactiviteiten, en pleit voor het 

promoten van soortgelijke portalen in alle grensregio's; 

31. is er sterk van overtuigd dat grensregio's, dankzij reeds lang bestaande contacten tussen 

culturele instellingen, de culturele en creatieve sector en belanghebbenden in alle 

sectoren, gunstige voorwaarden kunnen scheppen voor artistieke en culturele mobiliteit, 

en daarom van essentieel belang kunnen zijn voor thematisch toerisme en het promoten 

van Europa als concurrerende en duurzame bestemming door Europa internationaal 

aantrekkelijker te maken, en het proces van Europese integratie eveneens actief nieuw 

leven kunnen inblazen door contacten tussen Europese burgers te bevorderen en een 

gevoel van saamhorigheid te stimuleren; verzoekt de Commissie een culturele dimensie 

op te nemen in de grensoverschrijdende ontwikkelingsinitiatieven, zowel voor 

historisch erfgoed als voor hedendaagse creativiteit; verzoekt de lidstaten daarom hun 

inspanningen en investeringen op te voeren om een duurzaam langetermijnbeleid op het 

gebied van cultureel toerisme te ontwikkelen; 



 

PE620.999v02-00 8/11 AD\1156820NL.docx 

NL 

32. brengt in herinnering dat onderwijs en culturele uitwisseling over de grenzen heen 

bijdragen tot de interculturele dialoog, onderling begrip, de oplossing van conflicten 

en vredesopbouw, met name tijdens de nasleep van conflicten in grensregio's; benadrukt 

in dit verband de risico's van de brexit voor de uitwisseling tussen mensen en de 

mobiliteit van studenten, lerenden en exploitanten in de culturele sector tussen de 

grensregio's van Noord-Ierland en de Republiek Ierland; 

33. pleit voor verschillende maatregelen om alle vormen van discriminatie in grensregio's 

tegen te gaan en om kwetsbare personen te helpen bij het vinden van werk en het 

integreren in de samenleving; is in dit verband voorstander van de bevordering en 

ontwikkeling van sociale ondernemingen in grensregio's als een bron van 

werkgelegenheid, met name voor kwetsbare groepen als jonge werklozen en mensen 

met een handicap; 

34. is er sterk van overtuigd dat media en communicatie de potentie hebben om 

EU-grensregio's te versterken via de creatieve sector en dat digitale platforms kunnen 

bijdragen tot inclusie en de bescherming van de culturele diversiteit van deze 

grensregio's; is eveneens van mening dat film en televisie, evenals creatieve 

documentaires en andere vormen van digitale inhoud, gebruikt kunnen worden 

ter ondersteuning van het erfgoed en de unieke kenmerken van EU-grensregio's; 

35. dringt er bij de lidstaten en regionale autoriteiten sterk op aan de verspreiding van 

informatie over grensoverschrijdende culturele en educatieve activiteiten en kwesties 

te verbeteren, en de uitwisseling van optimale werkmethoden op die vlakken te 

versterken door er een specifiek portaal en website voor op te zetten; 

36. onderstreept dat specifieke uitdagingen met betrekking tot artistieke en culturele 

mobiliteit moeten worden aangepakt, op gebieden als sociale zekerheid, belasting 

(het vermijden van een dubbele belasting van kunstenaars en mensen met een cultureel 

beroep) en de informatievoorziening ten aanzien van mogelijkheden op het vlak van 

mobiliteit (mobiliteitsbeurzen, verblijfprogramma's enz.); 

37. benadrukt dat sporttoerisme een sector van toenemend belang is voor de Europese 

economie; pleit daarom voor de toewijzing van financiële middelen voor de aanleg 

van sportinfrastructuur met als doel om toerisme via sport te bevorderen; 

38. merkt op dat grensoverschrijdende samenwerking, als belangrijke 

EU-beleidsdoelstelling, heeft bijgedragen aan het verzachten van de negatieve effecten 

van binnengrenzen en kan leiden tot betere grensoverschrijdende resultaten op het vlak 

van onderwijs en cultuur; 

39. steunt maatregelen op het gebied van het leerlingwezen en multistakeholderplatforms 

in grensregio's die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit, beschikbaarheid en 

het imago van leerplaatsen en het promoten van grensmobiliteit onder jonge leerlingen; 

is van oordeel dat het samenbrengen van belanghebbenden voor het scheppen van 

grensoverschrijdende mogelijkheden voor leerplaatsen of stages het 

concurrentievermogen, onderwijs, vaardigheden en de arbeidsmarkt in die regio's zal 

verbeteren, en spoort met name aan tot het scheppen van stagemogelijkheden in 

regionale en lokale instellingen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende en 

internationale samenwerking; 
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40. neemt kennis van de ernstige migratieproblemen waarmee sommige grensregio's 

kampen; pleit in dit verband voor een doeltreffend gebruik van de beschikbare middelen 

voor grensoverschrijdende EU-programma's, alsook voor de uitwisseling van optimale 

werkmethoden tussen lokale en regionale autoriteiten in grensregio's, in het kader van 

de integratie van vluchtelingen die onder internationale bescherming vallen; 

onderstreept dat nationale regeringen de lokale en regionale autoriteiten moeten 

ondersteunen bij het aanpakken van deze uitdagingen; 

41. verzoekt de lidstaten en regionale autoriteiten samen te werken bij het vaststellen en 

wegnemen van juridische of administratieve belemmeringen die grensoverschrijdende 

culturele of onderwijsactiviteiten in de weg staan, onder meer door de relevante 

regelgevingskaders te harmoniseren. 
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