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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat in 2019 de totale beschikbare begroting aan vastleggingskredieten 
voor de programma’s en acties van de Unie in het kader van de beleidsportefeuille van 
het directoraat-generaal Onderwijs, jongerenzaken, sport en cultuur (DG EAC) 
ongeveer 5,66 miljard EUR bedroeg (20 % meer dan in 2018) en is van mening dat de 
resultaten van de beoordeling van het financieel beheer van DG EAC voor 2019 over 
het geheel genomen bevredigend zijn; merkt op dat voor 2019 het totale risico van DG 
EAC bij betaling 24,88 miljoen EUR van de totale uitgaven van 2 147,18 miljoen EUR 
bedraagt;

2. erkent dat de uitvoering van het Erasmus+-programma in 2019 grotendeels succesvol 
was en dat de meeste resultaatindicatoren, zoals het aantal mobiliteitsplaatsingen, de 
respectieve doelstellingen van de Commissie voor dat jaar overtroffen; merkt op dat als 
gevolg van de vertraagde start, de lage benutting door de financiële instellingen en het 
gebrek aan bekendheid onder studenten, in 2019 slechts één enkele garantiefaciliteit 
voor studentenleningen kon worden voltooid en is ingenomen met het besluit om de 
faciliteit niet op te nemen in het vervolgprogramma Erasmus+ voor de periode na 31 
december 2020; is ingenomen met de toename van de leerlingenmobiliteit met 20 % en 
dringt erop aan dat fysieke mobiliteit het belangrijkste element van het Erasmus+-
programma blijft in plaats van virtuele mobiliteit; benadrukt hoe belangrijk het is 
beroepsonderwijs en -opleiding en werkplekleren te blijven ondersteunen als middel om 
de sociale inclusie te bevorderen;

3. is bezorgd over gemelde gevallen waarin potentiële begunstigden van Uniefinanciering 
in het kader van het Erasmus+-programma verplicht zijn nationale regels te volgen die 
niet in overeenstemming zijn met de beginselen van de Unie; benadrukt dat de 
Commissie de situatie nauwlettend in het oog moet houden en indien nodig passende 
maatregelen moet nemen;

4. wijst erop dat in 2019 tal van jongeren zich hebben aangesloten bij het Europees 
Solidariteitskorps en zijn ingezet, waaruit hun grote belangstelling blijkt om deel te 
nemen aan solidariteitsactiviteiten in heel Europa; is bezorgd over de discrepantie 
tussen het aantal aanvragen (191 000) en het aantal daadwerkelijke plaatsingen 
(34 500); betreurt het dat het aantal stages en banen waarvan in het kader van het 
programma van het Europees Solidariteitskorps gebruikgemaakt is zeer laag is geweest, 
met slechts 72 detacheringen tussen 2018 en 2020, wat neerkomt op minder dan 1 % 
van het totaal aantal detacheringen; benadrukt dat er een evenwichtiger tempo van de 
inzet moet worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat het Europees Solidariteitskorps 
daadwerkelijk een schat aan kansen voor jongeren kan bieden;

5. stelt met tevredenheid vast dat in 2019 in het kader van het programma Creatief Europa 
1 370 subsidieovereenkomsten zijn ondertekend, waarmee de doelstelling van de 
Commissie werd overtroffen en de beschikbare begrotingskredieten volledig werden 
benut; herinnert er in dit verband aan dat een eerlijke geografische spreiding van 
subsidies essentieel is om de volledige rijkdom van de Europese cultuur te ontsluiten; is 
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ingenomen met de ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het proefproject 
inzake de mobiliteitsregeling voor kunstenaars en culturele en creatieve professionals, 
alsook met de voorbereidende acties inzake “Europa voor festivals, festivals voor 
Europa” en “Music Moves Europe”; maakt van de gelegenheid gebruik om eraan te 
herinneren dat het belangrijk is de begroting voor dit programma te verhogen om het 
succespercentage verder te verbeteren; 

6. blijft bezorgd over het ogenschijnlijke gebrek aan transparantie en verantwoording in de 
regelingen voor de financiële steunverlening aan Euronews door de Commissie; 
benadrukt dat de Rekenkamer niet wijst op tekortkomingen bij Euronews, maar veel 
meer op de monitoring- en evaluatiemechanismen van de Commissie; dringt er derhalve 
bij de Commissie op aan de transparantie met betrekking tot de begroting voor 
multimedia-activiteiten te vergroten en de verantwoording voor uitgaven te verbeteren; 
neemt kennis van het feit dat Euronews de afgelopen vier jaar twee 
doelmatigheidscontroles heeft ondergaan; erkent dat een onafhankelijke 
doelmatigheidscontrole van acties die worden gefinancierd via de begrotingslijn voor 
multimedia-acties, gepubliceerd op 23 juni 2020, stelt dat Euronews beschikt over 
beproefde procedures ter ondersteuning van redactionele kwaliteit, evenwicht, 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en dat deze doeltreffend lijken te functioneren; 
herinnert eraan dat onpartijdige evaluatie moet worden voortgezet om de hoogste 
normen op het gebied van transparantie en verantwoordingsplicht te waarborgen; 
verzoekt de Commissie rekening te houden met de zorgen van het Europees Parlement 
bij het ontwerp van de volgende kaderpartnerschapsovereenkomst in 2021; verzoekt de 
Commissie de communicatiekanalen te diversifiëren die worden gefinancierd uit hoofde 
van de begrotingslijn voor multimedia-acties;

7. verzoekt de Commissie en het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en 
cultuur de bureaucratische lasten te verminderen door de aanvraagprocedures te 
vereenvoudigen en aan de doelgroepen aan te passen, teneinde de toegankelijkheid van 
de programma’s onder hun beheer te verbeteren; benadrukt dat er betere synergieën en 
samenwerking met DG EAC nodig zijn om een gestroomlijnd aanvraag-, evaluatie- en 
beheerproces tot stand te brengen dat de kwaliteit en de verscheidenheid van de 
aanvragen zou verbeteren;

8. benadrukt met betrekking tot de Europese scholen dat het belangrijk is het 
jaarperiodiciteitsbeginsel en de regels voor het opmaken van fysieke inventarissen bij 
het uitvoeren van de afsluiting aan het eind van het jaar te eerbiedigen en de 
betalingstermijnen, de aanbestedingsregels en de transparantie van 
aanwervingsprocedures in acht te nemen.
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