
AD\1214862NL.docx PE655.780v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie cultuur en onderwijs

2020/1998(BUD)

2.10.2020

ADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Begrotingscommissie

inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2021 
(2020/1998(BUD))

Rapporteur voor advies: Romeo Franz



PE655.780v02-00 2/7 AD\1214862NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1214862NL.docx 3/7 PE655.780v02-00

NL

SUGGESTIES

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

1. onderstreept het belang van de programma’s Erasmus+, Creatief Europa en het Europees 
Solidariteitskorps, niet alleen voor de sociale cohesie maar ook voor de economische 
ontwikkeling van de Unie;  betreurt ten zeerste dat in het Commissievoorstel geen 
rekening is gehouden met eerdere toezeggingen om het aan deze programma’s 
toegewezen budget te verhogen (het budget voor het programma Erasmus + zou worden 
verdrievoudigd), noch met de wens van het Europees Parlement en alle belanghebbenden 
om het budget voor het programma Creatief Europa ten minste te verdubbelen; is van 
oordeel dat het standpunt van de Raad wat betreft aanvullende verlagingen van het budget 
van door de Commissie voorgestelde programma’s onaanvaardbaar en vooral 
onverantwoord is, gezien de ingrijpende gevolgen van de COVID-19-crisis voor de 
Europese culturele en creatieve actoren; is van mening dat de door de COVID-19-
pandemie veroorzaakte economische crisis niet ten koste mag gaan van de investeringen 
op het gebied van sociaal, cultureel en onderwijsbeleid;

2. herinnert eraan dat het programma Erasmus+ een symbolisch programma van de Unie is 
en tegelijkertijd een van haar meest succesvolle programma’s met een strategische 
investering in de toekomst van de Unie, dat in heel Europa onderwijs- en 
opleidingskansen, de uitwisseling van jongeren en sport steunt, met name voor personen 
met een beperking; wijst erop dat dit programma bijdraagt aan de bevordering van de 
Europese integratie en de sociale cohesie, de ontwikkeling van een Europees gevoel van 
verbondenheid en de opbouw van grensoverschrijdende netwerken voor het leven; is van 
mening dat gedurende de komende programmeringsperiode niet alleen prioriteit moet 
worden gegeven aan de bevordering van inclusie maar ook aan de verhoging van het 
aantal deelnemers; wijst erop dat het programma Erasmus+ daarom een cruciale 
investering in de toekomst van de Unie vormt; benadrukt dat er geen nieuwe initiatieven 
van de Commissie in overweging kunnen worden genomen zolang het verzoek van het 
Parlement om het beschikbare budget te verdrievoudigen niet wordt ingewilligd, zoals 
het Parlement al eerder heeft aangegeven; wijst er nogmaals op dat het moeilijker zal 
worden om de nieuwe Erasmus+-doelstellingen te verwezenlijken en om de uitdaging aan 
te gaan om inclusiever en ecologischer te worden als er onvoldoende financiële middelen 
voor het programma worden uitgetrokken;

3. betreurt ten zeerste dat het voorstel van de Raad voor het programma Creatief Europa 
lager is dan het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en ver achterblijft bij de 
verwachtingen van zowel het Parlement als de culturele en creatieve sector; herinnert 
eraan dat het nodig is het budget voor het programma ten aanzien van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 te verdubbelen om gerichte steun te kunnen bieden aan de 
culturele en creatieve sector en om de ambities en nieuwe prioriteiten van het programma 
volledig te financieren, aangezien in deze sectoren behoefte is aan passende investeringen 
om de werkgelegenheid te bevorderen en aan financiering om nationale regelingen aan te 
vullen terwijl zij hun ecologische transitie ondergaan; herinnert eraan dat de culturele en 
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creatieve sector een van de sectoren is die het zwaarst is getroffen door de COVID-19-
pandemie en dringt aan op passende reacties en financiering om de aanzienlijke verliezen 
van de sector als gevolg van de onvoorziene sluiting van locaties tijdens de pandemie te 
verkleinen;

4. wijst erop dat een verlaging van de financiering voor het Europees Solidariteitskorps ten 
opzichte van het Commissievoorstel gevolgen heeft voor de mogelijkheden die het 
programma kan bieden; is van mening dat het vooral in tijden van sociale en economische 
onzekerheid noodzakelijk is om jonge mensen de mogelijkheid te bieden zich in te zetten 
voor de samenleving, zich verder te ontwikkelen en beroepservaring op te doen; wenst 
daarom dat er voldoende middelen worden toegewezen aan het programma;

5. is bezorgd dat de opname van het programma Europa voor de burger in het nieuwe 
programma Rechten en waarden, waarvoor de Raad aanzienlijke verlagingen voorstelt, 
ertoe zou kunnen leiden dat het budget voor “Betrokkenheid en participatie van de 
burger” aanzienlijk wordt verlaagd; dringt erop aan dat in het kader van het volgende 
MFK ten minste 500 miljoen EUR voor “Betrokkenheid en participatie van de burger” 
wordt uitgetrokken; 

6. merkt op dat de betrekkingen tussen de Commissie en Euronews sinds 2010 onder 
opeenvolgende kaderpartnerschapsovereenkomsten vallen, die via jaarlijkse 
actieprogramma’s ten uitvoer zijn gelegd; wijst erop dat de huidige 
kaderpartnerschapsovereenkomst in 2017 is ondertekend voor een periode van vier jaar 
en dat Euronews volgens de onafhankelijke doelmatigheidscontrole van 2016 “kwalitatief 
goede en onafhankelijke berichtgeving over EU-aangelegenheden biedt”1;roept de 
Commissie op recentere documenten waarover zij beschikt te publiceren, om zo volledige 
transparantie aan de dag te kunnen leggen; acht het essentieel om, in het licht van de 
snelle evaluatie van de Europese Rekenkamer, na te gaan hoe de doeltreffendheid van en 
de verantwoordingsplicht ten aanzien van de begrotingslijn multimedia-acties verder 
kunnen worden verbeterd;

7. verzoekt de Commissie nieuwe begrotingslijnen te creëren en daarmee de benutting van 
middelen in het kader van de diverse programmaonderdelen en subprogramma’s van de 
programma’s Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps transparanter 
te maken; herhaalt voorts zijn verzoek aan de Commissie om meer transparantie aan de 
dag te leggen bij de benutting van begrotingsmiddelen in het kader van multimedia-
activiteiten, met name door een reeks nieuwe begrotingslijnen in het leven te roepen die 
aansluiten bij de acties;

8. verzoekt de Commissie andermaal haar activiteiten op het gebied van externe 
communicatie en voorlichting te verbeteren; is in dit verband van mening dat het 
noodzakelijk is de activiteiten in het kader van de begrotingslijn multimedia-acties meer 
te diversifiëren en gericht te zijn op nieuwe oftewel andere samenwerkingspartners, 
teneinde onafhankelijke en uitgebreide informatie over EU-aangelegenheden te 
verstrekken aan de burgers; betreurt ten zeerste dat de Commissie, na een uitgebreide 
beoordeling van de begrotingslijn multimedia-acties, in het bijzonder met betrekking tot 
de raamovereenkomst met Euronews, de eis van het Parlement nog altijd niet heeft 

1 “Performance Audit of Actions Funded in Euronews – final report”, Moore Stephens, 28 juni 2016, blz.8.
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ingewilligd;

9. wijst erop dat het rijk geschakeerde cultuurlandschap van Europa zwaar te lijden heeft 
onder de maatregelen om de COVID-19-pandemie in te dammen en dat tal van bedrijven 
en organisaties in de culturele en creatieve sector zonder overheidsinvesteringen en -steun 
te gronde zullen gaan; benadrukt dat de COVID-19-pandemie aan het licht heeft gebracht 
dat onze onderwijsstelsels op veel punten tekortschieten en dat er een gecoördineerd 
investeringsplan nodig is om onze onderwijsstelsels te verbeteren; wenst derhalve dat de 
Commissie in het kader van het Europees herstelplan bijzondere aandacht schenkt aan 
zowel de culturele en creatieve sector als de onderwijssector.
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