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Betreft: Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III (2019/2213 (BUD))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie cultuur en onderwijs verzocht 
een advies uit te brengen aan uw commissie. 

Namens de commissie CULT en in nauwe samenwerking met Romeo Franz, rapporteur van 
CULT inzake de begroting 2021 zou ik graag de volgende suggesties willen doen met 
betrekking tot de begroting 2021. Deze suggesties moeten worden gezien als de bijdrage van 
de commissie CULT aan de “Richtsnoeren voor de begroting 2021” die de 
Begrotingscommissie momenteel opstelt. 

Hoogachtend,

Sabine Verheyen
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SUGGESTIES

1. Benadrukt nogmaals het belang van programma’s op het gebied van jeugd, burgerschap, 
onderwijs en cultuur en wijst er nogmaals op dat gezorgd moet worden voor afdoende 
financiering om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burgers en aan de 
ambitieuze doelstellingen die voor deze programma’s zijn geformuleerd; is van mening 
dat een naar behoren verhoogde financiering van wezenlijk belang is voor de toekomst 
van Europa, en meer deelnemers in staat zal stellen te profiteren van de programma’s, 
en dan met name kansarme personen; is van oordeel dat culturele, onderwijs- en 
creatieve programma’s kunnen bijdragen zowel aan het versterken van de sociale 
doelstellingen, met name op het gebied van inclusie en geografisch evenwicht, als aan 
de doelstelling van de Unie om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en 
digitalisering aan te pakken; dringt erop aan dat de begroting voor 2021 aanzienlijk 
hoger moet zijn dan de begroting voor 2020 en dat daarna een lineaire en geleidelijke 
stijging van de jaarlijkse toewijzingen moet plaatsvinden, zodat reeds vanaf het eerste 
jaar de toegang tot de programma’s wordt verbreed en onevenredige verhogingen en 
problemen met de absorptie in de laatste jaren van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027 worden vermeden; dringt er bij de Commissie op aan een noodplan te 
presenteren om ervoor te zorgen dat alle financieringsprogramma’s van de Unie 
gefinancierd blijven worden vanaf begin 2021, indien het niet mogelijk zal blijken om 
de MFK-onderhandelingen voor het einde van 2020 succesvol af te ronden; wijst er 
nogmaals op dat sterke nadruk gelegd moet worden op de maatschappelijke uitdagingen 
die de klimaatverandering met zich meebrengt en dat de middelen die worden 
toegewezen aan Erasmus+, het Europees Solidariteitskorps en Creatief Europa moeten 
aansluiten bij de politieke ambities van de programma’s en duurzame ontwikkeling en 
transitie op milieugebied moeten stimuleren; benadrukt dat onderwijs en cultuur 
belangrijke terreinen zijn voor het stimuleren van gendergelijkheid en is daarom 
voorstander van het integreren van gendermainstreaming en genderbudgettering in alle 
programma’s en van de toepassing ervan bij de aanpak van maatschappelijke kwesties;

2. herinnert eraan dat Erasmus+ het belangrijkste programma is voor het bevorderen van 
studiemobiliteit voor studenten van alle leeftijden en alle sociale groepen en dat de 
aanvragen voor dit programma de beschikbare financiering ver overstijgen; benadrukt 
dat het Erasmus+-programma een Europees succesverhaal is, dat mensen samenbrengt, 
zorgt voor de ontwikkeling van interpersoonlijke en beroepsvaardigheden, intercultureel 
leren stimuleert en een echt Europees gevoel van betrokkenheid bevordert; herhaalt 
daarom dat de begroting voor 2021 moet worden afgestemd op de wens om de 
begroting voor Erasmus+ te verdrievoudigen in het MFK voor de periode 2021-2027; 
benadrukt dat nieuwe initiatieven op het gebied van burgerschap, jeugd, onderwijs en 
cultuur, zoals het initiatief Europese Universiteiten binnen het nieuwe 
Erasmusprogramma, kunnen bijdragen aan de debatten over de toekomst van Europa en 
werkelijke invloed kunnen hebben op het leven van de burgers en op de wijze waarop 
zij de Unie ervaren; benadrukt echter dat de steun van het Parlement voor nieuwe 
initiatieven afhangt van de definitieve bedragen op de begrotingen van de programma’s; 
herhaalt in dit verband dat voor nieuwe initiatieven nieuw geld nodig is;

3. benadrukt de waarde van het programma Creatief Europa voor het ondersteunen van de 
audiovisuele, creatieve en culturele sector in de Unie; wijst erop dat aan het programma 
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veel te weinig middelen zijn toegewezen, wat heeft geleid tot aanhoudend lage 
succespercentages voor de projecten in het kader van het huidige programma, met name 
binnen het onderdeel Cultuur; dringt aan op verhoging van de middelen om de 
doelstellingen van het programma te kunnen verwezenlijken en tegemoet te komen aan 
de verwachtingen van de burgers; herinnert eraan dat de begroting voor 2021 moet 
aansluiten bij de behoefte aan een verdubbeling van de financiering voor het 
programma Creatief Europa in het MFK 2021-2017; verzoekt de Commissie haar 
strategie voor externe communicatie en daarmee de toegang van de burgers tot 
informatie over de activiteiten van de Unie te verbeteren; wijst er nogmaals op dat de 
Commissie moet kijken naar nieuwe manieren om de communicatie inzake EU-
aangelegenheden vorm te geven; verzoekt de Commissie daarom de momenteel in het 
kader van de multimedia-activiteiten gebruikte informatiemiddelen meer te 
diversifiëren;

4. is van mening dat het Europees Solidariteitskorps een zeer belangrijk instrument is voor 
het bevorderen van de betrokkenheid van de burgers in de hele Unie en voor het 
versterken van het burgerschap van de Unie; benadrukt dat de begroting voor 2021 voor 
het Europees Solidariteitskorps tegemoet moet komen aan de vele verwachtingen die bij 
jongeren in heel Europa zijn gewekt, vooral in het onderdeel vrijwilligerswerk; roept op 
tot het toewijzen van afdoende middelen om te kunnen voldoen aan de hoge vraag naar 
vrijwilligerswerk;

5. benadrukt het succes van het programma Europa voor de burger en het belang ervan 
voor het versterken van het gevoel deel uit te maken van de Unie en het stimuleren van 
de democratische en burgerparticipatie van de burgers en van de betrokkenheid van de 
burgers bij de maatregelen van de Unie; wijst er nogmaals op dat gezorgd moet worden 
voor meer financiering voor het onderdeel “Betrokkenheid en participatie van de 
burger” binnen het nieuwe programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden, en wijst 
erop dat deze financiering overeen moet komen met 27,26 % van het totale budget van 
het programma;

6. is bezorgd over de situatie met betrekking tot de COVID-19-crisis; roept de Commissie 
op de nodige maatregelen te nemen om de begunstigden van Unieprogramma’s op het 
gebied van cultuur en onderwijs te ondersteunen; benadrukt dat extra steun verleend 
moet worden aan de creatieve sector, die zwaar is getroffen door de crisis; verzoekt de 
Commissie een gecoördineerde aanpak voor de lidstaten te ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat voldoende wordt geïnvesteerd in cultuur, onderwijs, jeugd en burgerschap na 
afloop van de COVID-19-crisis, teneinde te vermijden dat er een gelijksoortige situatie 
ontstaat als na de financiële en economische crisis in 2009, toen de overheidsuitgaven in 
die sectoren in de Unie flink daalden.


