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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 het speciale verslag van de Europese Rekenkamer 
over 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. maakt zich zorgen over de conclusie van de Europese Rekenkamer dat begunstigden 
van EU-financiering in het kader van Erasmus+ 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;

3. 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;

4. is verheugd dat in het kader van het programma “Europees Solidariteitskorps” 
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;

5. 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;

6. 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.


