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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 conclusie uit speciaal verslag nr. 22/2018 van de Europese 
Rekenkamer over mobiliteit in het kader van Erasmus+, dat het programma een positief 
effect heeft op de houding van deelnemers ten aanzien van de Unie en daarmee 
verschillende vormen van Europese meerwaarde genereert; onderstreept niettemin dat er 
verdere inspanningen moeten worden geleverd om te zorgen dat de indicatoren en 
doelstellingen op één lijn komen te liggen en benadrukt dat het aanvraag- en 
verslagleggingsproces moet worden vereenvoudigd; 

2. benadrukt de conclusie van de Rekenkamer dat ingewikkelde regels het risico op fouten 
vergroten, hetgeen bij bepaalde programma’s resulteert in een hoger percentage 
materiële fouten; stelt vast dat het aanvraag- en verslagleggingsproces moet worden 
vereenvoudigd; verzoekt de Commissie dan ook de bureaucratische lasten voor 
aanvragers en begunstigden van financiering van de Unie te beperken;

3. maakt zich zorgen over de conclusie van de Rekenkamer dat begunstigden van 
financiering van de Unie in het kader van het Erasmus+-programma in sommige 
gevallen worden verplicht nationale regels te volgen die niet volledig in 
overeenstemming zijn met de beginselen van de Unie; beklemtoont dat de Commissie in 
alle lidstaten nauwlettend moet toezien op de samenhang van de 
uitvoeringsmaatregelen;

4. is verheugd over het positieve effect dat het Erasmus+-programma heeft op de 
bevordering van de integratie van mensen uit kansarme milieus, zoals aangegeven in 
speciaal verslag nr. 22/2018 van de Rekenkamer; is van oordeel dat de definiëring, 
verslaglegging en monitoring op dit gebied moeten worden verbeterd ter waarborging 
van de inclusiviteit van het Erasmus+-programma, alsook van het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa;

5. is van mening dat meer financiering ter beschikking moet worden gesteld voor 
Erasmus+ en Creatief Europa, gezien het succes van deze programma’s en de 
meerwaarde die ze opleveren;

6. neemt kennis van het besluit van de Commissie om de desbetreffende middelen te 
herschikken, aangezien de garantiefaciliteit voor studentenleningen niet de verwachte 
resultaten heeft opgeleverd;

7. is ingenomen met het resultaat van de inspanningen ten behoeve van schoolprojecten en 
beroepsonderwijs en -opleidingen binnen het Erasmus+-programma, die gezorgd 
hebben voor betere toegang tot aangepaste mobiliteit voor grotere groepen leerlingen en 
studenten en daarmee voor betere kennis van de Unie, hetgeen laat zien dat het huidige 
Erasmus+ veel meer is dan louter een maatregel ter bevordering van mobiliteit onder 
studenten;

8. is verheugd dat in het kader van het programma “Europees Solidariteitskorps” 
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11 000 plaatsen voor solidariteitsactiviteiten aan jongeren ter beschikking worden 
gesteld; betreurt echter dat er onvoldoende gegevens zijn over het aantal beschikbare 
plaatsen voor beroepsmatige solidariteitsactiviteiten; stelt vast dat in december 2018 
ruim 93 000 aanmeldingen voor het programma waren ontvangen, maar dat slechts 
11 000 jongeren de gelegenheid hebben gehad aan solidariteitsactiviteiten deel te 
nemen; pleit derhalve voor de terbeschikkingstelling van voldoende financiering zodat 
volledig aan de vraag kan worden voldaan, in het bijzonder op het gebied van 
vrijwilligerswerk;

9. wijst erop dat het programma “Creatief Europa” ten opzichte van 2017 meer succes 
heeft behaald (31 % voor het subprogramma Cultuur en 48 % voor het subprogramma 
MEDIA), maar benadrukt niettemin dat er meer financiering nodig is om daadwerkelijk 
iets te doen aan deze nog altijd onbevredigende resultaten;

10. verzoekt het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur 
(EACEA) het aanvraagproces te vereenvoudigen en aan de doelgroepen aan te passen 
om de programma’s toegankelijker te maken;

11. is ingenomen met de inspanningen in het kader van het programma “Creatief Europa” 
om in de creatieve en culturele sector meer genderevenwicht tot stand te brengen, met 
name wat betreft het percentage vrouwen dat de leiding heeft over met middelen van het 
subprogramma MEDIA gefinancierde projecten; betreurt niettemin dat het aantal 
vrouwen dat op aanbestedingen reageert nog altijd onevenredig laag is (71 % mannen 
ten opzichte van 29 % vrouwen); 

12. is verheugd over de goede resultaten van de garantiefaciliteit in de creatieve en culturele 
sector en is in het bijzonder ingenomen met het feit dat de toegang van kleine en 
middelgrote ondernemingen tot financiering is vereenvoudigd en dat financiële 
intermediairs nu beter op de hoogte zijn van de behoeften van deze ondernemingen; 

13. verzoekt de Commissie meer ruchtbaarheid te geven aan de resultaten van het Europees 
Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, waarvoor 8 miljoen EUR financiering ter 
beschikking is gesteld en in het kader waarvan ruim 23 000 evenementen zijn 
georganiseerd in meer dan 37 landen, zoals te lezen is in het verslag van de Commissie 
van 28 oktober 2019 over de uitvoering, resultaten en algehele beoordeling van het 
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018;  spoort de Commissie er sterk toe aan 
door te gaan met het bevorderen van erfgoed door toepassing te geven aan het Europees 
kader voor acties betreffende cultureel erfgoed, dat na het Europees Jaar van het 
Cultureel Erfgoed 2018 werd bekendgemaakt; 

14. merkt op dat tijdens de tweede fase van een controle van het subsidiebeheer in het kader 
van Erasmus+ en Creatief Europa aan het licht is gekomen dat het 
internecontrolesysteem van het EACEA nog altijd aanzienlijk moet worden verbeterd; 
verzoekt het EACEA alle nodige corrigerende maatregelen te treffen om ervoor te 
zorgen dat de uitvoering van de programma’s van de hoogste kwaliteit getuigt;

15. spreekt opnieuw zijn steun uit voor de multimedia-activiteiten van de Commissie, die 
bijdragen tot onafhankelijke berichtgeving over Unie-aangelegenheden in de media en 
tot bevordering van een Europese openbare ruimte; maakt zich evenwel zorgen over de 
conclusies van snelle evaluatie nr. 6/2019 van de Rekenkamer met betrekking tot 
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Euronews, waarin het gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht in de 
regelingen voor de toekenning door de Commissie van financiële steun voor Euronews 
aan het licht wordt gebracht, alsook de tekortkomingen van de toezichts- en 
evaluatiemechanismen; verzoekt de Commissie voorts met klem te zorgen voor meer 
transparantie inzake de begroting voor multimedia-activiteiten en een betere 
verantwoordingsplicht met betrekking tot uitgaven, in het bijzonder door aparte 
begrotingsonderdelen te creëren voor de diverse activiteiten en door het gebruik van de 
financiële middelen aan een alomvattende controle te onderwerpen;

16. is verheugd dat de Rekenkamer geen materiële fouten heeft aangetroffen in de 
definitieve, geconsolideerde financiële staten van de Europese scholen voor 2018; 
constateert met bezorgdheid de beduidende tekortkomingen van de 
internecontrolesystemen van het Centraal Bureau en bepaalde Europese scholen, die 
zich met name voordoen in betalingssystemen, de controleomgeving, 
aanbestedingsprocedures en de documentatie van aanwervingsprocedures; maakt zich 
steeds meer zorgen over het feit dat de Europese scholen geen maatregelen nemen om 
problemen te verhelpen die herhaaldelijk door de Rekenkamer zijn gesignaleerd en in 
de kwijtingsverslagen van het Europees Parlement aan de orde zijn gesteld; verzoekt de 
Europese scholen daarom met klem hun inspanningen te intensiveren en de 
aanbevelingen uit het jaarverslag 2018 van de Rekenkamer met betrekking tot 
boekhouding, internecontrolesystemen, administratief beheer, aanwerving, aanbesteding 
en betalingen op te volgen;

17. vestigt de aandacht op de problemen waarvoor de Europese scholen zich gesteld zullen 
zien in de loop van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland (het “Verenigd Koninkrijk”) uit de Unie en verzoekt de Commissie en 
de Europese scholen in dit verband verslag uit te brengen bij de Commissie cultuur en 
onderwijs over de manier waarop zij voornemens zijn na de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie eersteklas Engels onderwijs te blijven verzorgen op de 
Europese scholen;

18. onderstreept dat te weinig vrouwen (31 %) middenkaderfuncties bekleden bij het 
EACEA; verzoekt het agentschap in 2020 de doelstelling van 40 % te verwezenlijken.
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