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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst nogmaals op het belang van micro-ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), die de ruggengraat van de EU-economie vormen, ook in 
kleinere lidstaten; onderstreept dat kmo’s bijzonder kwetsbaar zijn voor economische 
schokken omdat zij slechts over beperkte liquiditeitsreserves beschikken en 
arbeidsintensief zijn; onderstreep het feit dat de COVID-19-crisis een ongekende 
sociaal-economische impact heeft gehad op kmo’s, met name in de culturele en 
creatieve sectoren en industrieën (CCSI), onderwijs, jeugd, sport en media; benadrukt 
dat de Europese culturele en creatieve sectoren en industrieën zich als gevolg van de 
specifieke kenmerken van deze sectoren in de greep bevinden van de grootste crisis die 
zij ooit hebben doorgemaakt; verzoekt de Commissie haar kmo-strategie voor een 
duurzaam en digitaal Europa te herzien, door bij voorrang steun te verlenen om kmo’s 
te helpen de crisis te overleven en een sleutelrol te spelen in het duurzame herstel van 
onze Europese economie en door ervoor te zorgen dat de middelen die aan Europese 
kmo’s worden toegewezen, in alle lidstaten ruim en gemakkelijk toegankelijk zijn, om 
kmo’s in staat te stellen de huidige uitdagingen aan te pakken, een hoog niveau van 
hoogwaardige werkgelegenheid te handhaven en regelingen voor het behoud van 
werkgelegenheid op te zetten;

2. benadrukt het feit dat kmo’s binnen de CCSI belangrijk zijn voor de werkgelegenheid 
en de economische groei, aangezien de CCSI alleen al goed zijn voor meer dan 8.7 
miljoen voltijdse banen, waarvan vele in kmo’s (3,8 % van de beroepsbevolking in de 
EU); herinnert aan het specifieke karakter van de CCSI, die vooral steunt op kmo-
ecosystemen; onderstreept dat veel kmo’s in de CCSI een hoger risicoprofiel hebben en 
benadrukt daarom dat het belangrijk is steun te verlenen voor projectontwikkeling en 
capaciteitsopbouw voor deze kmo’s; wijst erop dat binnen de CCSI live-evenementen 
het zwaarst door de COVID-19-crisis zijn getroffen, aangezien locaties voor livemuziek 
en andere podiumkunsten, inclusief festivals, als eerste werden gesloten en als laatste 
weer mochten openen, en dat de livesector daarom bijzondere steun nodig heeft; wijst 
op de noodzaak om lessen te trekken uit de huidige crisis en een gemeenschappelijk, 
door de EU gecoördineerd en onmiddellijk toepasbaar plan op te stellen om de impact 
van toekomstige crisissen op kmo’s te beperken; beveelt aan om hierin op maat 
gesneden regelingen voor crisisondersteuning op te nemen om de specifieke 
uitdagingen in de verschillende getroffen sectoren het hoofd te bieden;

3. wijst er nogmaals op dat toegankelijke financiering voor kmo’s in heel Europa 
belangrijk is, met name in de CCSI en in de onderwijs-, de jeugd-, de media- en de 
sportsector; verzoekt de Raad de financiering te verhogen en de Commissie de 
toegankelijkheid van de financiering, inclusief publieke financiering, te vergroten, met 
name in het komende InvestEU-programma, en gelijke financiële kansen te bieden in 
alle EU‑lidstaten;

4. wijst erop dat het cultuurtoerisme goed is voor 40 % van al het Europese toerisme; wijst 
op de ongekende impact van de COVID-19-crisis op de toerisme- en reissector; pleit 
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derhalve voor de ontwikkeling van een mechanisme voor crisisbeheer met concrete 
maatregelen die beantwoorden aan de behoeften van de kmo’s in het cultuurtoerisme;

5. is ingenomen met de invoering van het Europees instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) en verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om te voorzien in voldoende financiële steun voor kmo's in de culturele 
en creatieve sector, met name in de zwaarst getroffen regio’s;

6. veroordeelt krachtig het gebrek aan ambitie dat blijkt uit het herziene voorstel voor het 
volgende MFK ten aanzien van de afdoende financiering van de CCSI en het gebrek aan 
specifieke financiële steun voor de genoemde sectoren in het nieuwe herstelplan; acht 
de huidige voorstellen onaanvaardbaar en meent dat zij een negatieve impact zullen 
hebben op de sector; herhaalt dat meer financiële steun moet worden verleend om de 
fundering te leggen waarop de volgende generatie een duurzame toekomst kan bouwen; 
meent in verbad hiermee dat deze doelstellingen alleen met succes kunnen worden 
gerealiseerd als de Commissie en de lidstaten de begroting van een aantal van de meest 
succesvolle programma’s van de Unie verhogen; herinnert in verband hiermee aan het 
mandaat van het Parlement voor de toekomstige MFK-programma’s om de begroting 
van Erasmus+ te verdrievoudigen, de begroting voor Creatief Europa te verdubbelen en 
het door de Commissie voorgestelde bedrag voor het Europees Solidariteitskorps te 
herstellen; is van mening dat deze cijfers relevanter zijn geworden dan ooit om de 
huidige crisis te bestrijden; verzoekt de Commissie en de lidstaten om, gezien het feit 
dat de CCSI goed zijn voor 8,7 miljoen banen en 4 % van het bbp van de EU, naar 
gelang van hun specifieke behoeften ten minste 2 % van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht te bestemmen voor het herstel van de CCSI; benadrukt dat dit percentage het 
belang van de industrie moet weerspiegelen; wijst nogmaals op de noodzaak van 
nauwkeurige programmering en precieze financiële plannen om de continuïteit van de 
activiteiten van de CCSI te waarborgen en voorspelbaarheid te bieden aan de mensen 
die erin actief zijn;

7. wijst er nogmaals op dat toegankelijke financiering voor kmo’s in heel Europa 
belangrijk is, met name in de culturele, de creatieve, de onderwijs-, de jeugd-, de media- 
en de sportsector; erkent dat het immateriële karakter van de activiteiten in deze 
sectoren voor hen de toegang tot financiële ondersteuning kan bemoeilijken; is tevreden 
met de recente verhogingen in de Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve 
sectoren (CCSGF), die tijdens de voorbije programmeringsperiode 2014-2020 kmo’s 
heeft ondersteund door leningen te garanderen voor initiatieven in de culturele en 
creatieve sector; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de CCSGF wordt 
opgenomen in het InvestEU-programma om de toegang tot financiering tijdens de 
COVID-19-crisis te verbeteren voor diverse ondernemingen die actief zijn in de CCSI 
en dringt aan op een uitbreiding van de CCSGF met meer flexibiliteit voor 
terugbetalingsregelingen voor kmo’s; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de 
CCSI op adequate wijze worden opgenomen in alle programma’s voor 
ondernemerschap, zoals het EU-programma voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en kmo’s (Cosme) en Horizon Europa;

8. onderstreept het belang van het Horizon Europa-programma om de CCSI te helpen bij 
innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën die kunnen bijdragen tot een 
open en pluralistische culturele en creatieve participatie; is in dit verband ingenomen 
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met de oprichting van een kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) voor de culturele en 
creatieve sector in het kader van de strategie van het Europees Instituut voor innovatie 
en technologie (EIT); wijst op de noodzaak om de procedures voor kmo’s in de CCSI 
om toegang te krijgen tot financiering te vereenvoudigen en pleit voor een één-
loketoplossing voor kmo's die middelen uit EU-programma's aanvragen;

9. onderstreept de noodzaak van passende en doeltreffende voorschriften voor de 
tenuitvoerlegging en benutting van cohesiemaatregelen voor kmo’s in de CCSI; 
onderstreept het belang van synergieën tussen verschillende initiatieven en de 
financieringsregelingen voor kmo's en wijst erop dat kmo’s nog steeds moeilijkheden 
ondervinden om toegang te krijgen tot financiering, met name voor innovatieve en 
langetermijnprojecten;

10. merkt op dat de vraag naar digitale culturele inhoud toeneemt, met name tijdens 
lockdown-perioden; wijst erop dat een laag digitaliseringsniveau de economische 
convergentie en de groeivooruitzichten in veel sectoren in de weg zal staan; 
onderstreept daarom het feit dat bijkomende investeringen nodig zijn in de digitalisering 
van Europese kmo’s in alle sectoren; stelt vast dat extra mogelijkheden worden geboden 
door de digitalisering in het algemeen en in de CCSI in het bijzonder; pleit voor 
bijkomende steun voor kmo’s, die een grotere toegankelijkheid zal bevorderen van 
digitale culturele en educatieve inhoud; dringt aan op de totstandbrenging van een gelijk 
digitaal speelveld, gezien de uitdagingen waarmee kmo’s in de CCSI worden 
geconfronteerd, zoals interoperabiliteit binnen de EU, de digitale kloof en gelijke 
toegang tot het internet; onderstreept het feit dat bijkomende investeringen nodig zijn in 
vaardigheden, met name digitale en ondernemersvaardigheden, die een van de centrale 
pijlers moeten zijn van de leerplannen op alle onderwijsniveaus en moeten worden 
opgenomen als een basiscompetentie in de opleidingsprogramma’s voor werknemers en 
werklozen, dit alles gecoördineerd in het actieplan voor digitaal onderwijs, teneinde een 
alomvattend en duurzaam digitaliseringsproces te garanderen en aldus de 
werkgelegenheid te beschermen en de sociale inclusie te bevorderen; vraagt een 
Europees initiatief voor ondernemerschapsonderwijs om de volgende generatie 
Europese kmo’s, met name in de CCSI, voor te bereiden en om bestaande kmo’s te 
begeleiden en te ondersteunen bij de aanpassing aan de huidige uitdagingen via 
programma's waaronder een leven lang leren; wijst er nogmaals op dat uitwisselingen 
voor stagiairs en ondernemers in het kader van Erasmus+ belangrijk zijn en dringt aan 
op meer van dit soort initiatieven waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe formaten 
en instrumenten; dringt aan op een beter platform dat informatie verstrekt over 
Europese steun voor jonge ondernemers, starters, doorgroeiers en bestaande kmo’s;

11. roept de Commissie op om een geïntegreerd steunprogramma voor kmo's te 
ontwikkelen dat gebruik maakt van de beschikbare kruisfinancieringsmechanismen op 
Europees niveau en synergieën met nationale en lokale initiatieven om kmo’s te 
ondersteunen die ingevolge de COVID-19-pandemie met grote uitdagingen worden 
geconfronteerd, en om financiële middelen beschikbaar te stellen voor nieuwe 
ondernemersinitiatieven; onderstreept dat het verzekeren van de diversiteit van kmo’s in 
de CCSI het behoud van de culturele diversiteit waarborgt, autoritarisme helpt tegen te 
gaan en aldus onze Europese waarden beschermt; onderstreept het belang van het 
verbeteren van de regelgeving, aangezien met name kmo’s te lijden hebben onder de 
gevolgen van ondoeltreffende regulering en onnodige administratieve lasten; wijst erop 
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dat verdere integratie van de interne markt eveneens van essentieel belang is voor het 
concurrentievermogen en het voortbestaan van kmo’s;

12. wijst op de noodzaak om jonge mensen bij ondernemersactiviteiten te betrekken; erkent 
en waardeert de ondernemersinspanningen in de onderwijssector, met name met 
betrekking tot kmo’s en coöperatieven die een diversificatie mogelijk maken van het 
onderwijssysteem en van de modellen die worden aangeboden aan gezinnen, zodat deze 
vrij kunnen kiezen; roept de Commissie en de lidstaten op om onderwijs in 
ondernemerschap te bevorderen en op maat gesneden steunmaatregelen uit te werken 
om alle Europese burgers, en vooral mensen met minder kansen, toegang te geven tot 
ondernemerschap en zelfstandige beroepsactiviteiten;

13. roept de Commissie op om in nauwe samenwerking met de lidstaten, de lokale 
autoriteiten en de sociale partners een Europees initiatief op te zetten met het doel meer 
dan een miljoen nieuwe start-ups te creëren en ondernemingskansen te bieden in heel 
Europa;

14. wijst op de belangrijke rol die kmo’s in de sportsector spelen om een gezonde 
levensstijl, interculturele dialoog en onderwijs- en beroepskansen voor iedereen te 
bevorderen; dringt er daarom op aan meer aandacht te besteden aan de sportdimensie in 
het kader van het Erasmus+-programma.
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