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SUGGESTIES

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

1. benadrukt opnieuw het belang van programma’s op het gebied van onderwijs en cultuur 
en de noodzaak te zorgen voor adequate financiering zodat de verhoogde ambities van 
deze programma’s kunnen worden waargemaakt en meer deelnemers de voordelen van 
deze programma’s kunnen genieten, met name kansarme personen; is van oordeel dat 
culturele, onderwijs- en creatieve programma’s kunnen bijdragen aan de doelstelling 
van de EU om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering aan te pakken; 

2. herinnert eraan dat Erasmus+ het belangrijkste programma is voor het bevorderen van 
studiemobiliteit voor alle leeftijden en dat de vraag naar dit programma de beschikbare 
financiering ver overstijgt; herhaalt daarom dat de begroting voor 2021 moet worden 
afgestemd op de vraag om de begroting voor Erasmus+ te verdrievoudigen in het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027; staat erop 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 middelen plaatsvindt, zodat 
reeds vanaf het eerste jaar meer mensen toegang krijgen tot het programma en 
onevenredige verhogingen en uitdagingen in de laatste jaren van het MFK voor 
2021-2027 worden vermeden;

3. benadrukt de waarde van het programma Creatief Europa voor het ondersteunen van de 
audiovisuele, creatieve en culturele sector in de EU; dringt erop aan dat 
financieringsniveaus overeenkomen met de ambitie van het programma en dat de 
begroting voor 2021 wordt afgestemd op de vraag om de financiering voor Creatief 
Europa in het volgende MFK te verdubbelen; 

4. benadrukt dat de begroting voor 2021 voor het Europees Solidariteitskorps consistent 
moet zijn met de eerste begroting die is geschetst in het MFK-voorstel van de 
Commissie, en dat de begroting het mogelijk moet maken de verschillende onderdelen 
van het programma te financieren zodat wordt voldaan aan de vele verwachtingen die 
bij jongeren in heel Europa zijn gewekt;

5. benadrukt het belang van het programma Europa voor de burger voor het bevorderen 
van de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese waarden en het erbij betrekken 
van burgers uit heel Europa; bevestigt opnieuw zijn streven naar passende 
financieringsniveaus voor het onderdeel “Betrokkenheid en participatie van de burger” 
binnen het nieuwe programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden.


