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SUGGESTIES

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

1. benadrukt de belangrijke rol van de programma’s Erasmus+, Creatief Europa en het 
Europees Solidariteitskorps; betreurt ten zeerste dat in het Commissievoorstel geen 
rekening is gehouden met eerdere toezeggingen om het aan deze programma’s 
toegewezen budget te verhogen (het budget voor het programma Erasmus + zou worden 
verdrievoudigd), noch met de wens van het Europees Parlement om het budget voor het 
programma Creatief Europa te verdubbelen, terwijl de Raad aanvullende 
onverantwoorde verlagingen voorstelt; 

2. herinnert eraan dat het programma Erasmus+ een strategische investering is die 
onderwijs- en opleidingskansen in heel Europa steunt en bijdraagt aan meer sociale 
cohesie en de ontwikkeling van een Europees gevoel van verbondenheid, en dus een 
cruciale investering in de toekomst van de Unie vormt; benadrukt dat er geen nieuwe 
initiatieven in overweging kunnen worden genomen zolang het beschikbare budget niet 
wordt verdrievoudigd, zoals het Parlement al eerder heeft aangegeven;

3. betreurt dat het voorstel van de Raad voor het programma Creatief Europa lager is dan 
het oorspronkelijke voorstel van de Commissie; herinnert eraan dat het nodig is het 
budget voor het programma ten aanzien van het meerjarig financieel kader 2014-2020 te 
verdubbelen om gerichte steun te kunnen bieden aan de culturele en creatieve sector en 
om de ambities en nieuwe prioriteiten van het programma volledig te financieren, 
aangezien in deze sectoren behoefte is aan passende investeringen om de 
werkgelegenheid te bevorderen en aan financiering om nationale regelingen aan te 
vullen;

4. wijst erop dat een verlaging van de financiering voor het Europees Solidariteitskorps ten 
opzichte van het Commissievoorstel gevolgen heeft voor de mogelijkheden die het 
programma kan bieden; benadrukt dat in de eerste plaats middelen moeten worden 
toegewezen voor de kernactiviteiten van het programma;

5. benadrukt dat de opname van het programma Europa voor de burger in het nieuwe 
programma Rechten en waarden, waarvoor de Raad aanzienlijke verlagingen voorstelt, 
zou kunnen betekenen dat het budget voor “Betrokkenheid en participatie van de 
burger” niet op het reeds met het Parlement overeengekomen niveau kan blijven.


