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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie en Commissie economische en monetaire zaken onderstaande 
suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat Erasmus+, het Europees Solidariteitskorps en Creatief Europa, als 
respectievelijk het belangrijkste onderwijs-, vrijwilligers- en cultuurprogramma van de 
EU, een sleutelrol spelen voor het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn voor 
de groene transitie, het vergroten van de kennis over milieuvraagstukken, het 
bevorderen van vrijwilligerswerk ter bescherming van het milieu en de ontwikkeling 
van creatieve, inclusieve en toegankelijke oplossingen om milieu-uitdagingen aan te 
pakken;

2. wijst erop dat er in het kader van het investeringsplan financiële middelen kunnen 
worden besteed aan thematische projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees Solidariteitskorps en Creatief Europa te versterken met 
als doel de specifieke methoden ervan voor het aanpakken van milieuproblemen aan te 
vullen en te verbeteren;

3. verzoekt de Commissie om in het investeringsplan financiële stimulansen in te voeren 
die in aanvulling op de programma’s Erasmus+, het Europees Solidariteitskorps en 
Creatief Europa bijdragen tot de overgang naar milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en toegankelijkheid bevorderen; is van mening dat 
dergelijke stimulansen moeten worden ondersteund met een ambitieuze en specifieke 
begroting binnen het investeringsplan;

4. is bezorgd over de situatie die is ontstaan als gevolg van de COVID-19-crisis, en met 
name de situatie van de kwetsbaarste personen en sectoren en die van minderheden, die 
nog onzekerder is dan voor de crisis; verzoekt de Commissie alle nodige maatregelen te 
nemen om het voorstel voor het investeringsplan van de Green Deal aan te passen en 
een aanpak te ontwikkelen die wordt afgestemd op de noodmaatregelen, zoals het 
corona-investeringsinitiatief, de voorgestelde SURE-regeling en herstelinstrumenten, en 
vraagt dat investeringen op het gebied van cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
strategisch worden beschouwd om de groene transitie te bevorderen die de Green Deal 
nastreeft.


