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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de doeltreffende maatregelen voor een “groen” Erasmus+, Creatief Europa en het 
Europees Solidariteitskorps
(2019/2195(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 11, 165, 166, 167, 191 en 193 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

– gezien de Overeenkomst van Parijs die is gesloten uit hoofde van het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake klimaatverandering,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de “Green Deal”1,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2019,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 aan het Europees 
Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio’s getiteld “De Europese Green Deal” (COM(2019)0640),

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu2,

– gezien de resolutie van de Raad en van de vertegenwoordigers van de lidstaten, 
bijeengekomen in het kader van de Raad, van 5 juni 2019 tot vaststelling van 
richtsnoeren over de governance van de EU-jongerendialoog – EU-strategie voor 
jongeren 2019-2027,

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei 2018 aan het Parlement, de Raad, 
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met als titel 
“Bouwen aan een sterker Europa: de rol van het beleid inzake jongeren, onderwijs en 
cultuur (COM(2018)0268)”,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 28 maart 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van “Erasmus”, het 
programma van de Unie voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport3,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 tot vaststelling van “Erasmus”, het programma van de Unie voor 
onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport (COM(2018)0367),

– gezien Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0324.
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onderwijs, opleiding, jeugd en sport,

– gezien het verslag van de Commissie van 31 januari 2018 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 
over de tussentijdse evaluatie van het programma Erasmus+ (2014-2020) 
(COM(2018)0050),

– gezien zijn resolutie van 2 februari 2017 over de tenuitvoerlegging van Verordening 
(EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot 
vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport4,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 12 maart 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma 
“Europees Solidariteitskorps”5,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
11 juni 2018 tot vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps” 
(COM(2018)0440),

– gezien Verordening (EU) 2018/1475 van het Europees Parlement en de Raad van 
2 oktober 2018 tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 28 maart 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma 
Creatief Europa (2021-2027)6,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) 
(COM(2018)0366),

– gezien Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van het Programma Creatief Europa (2014-2020),

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 
30 april 2018 over de tussentijdse evaluatie van het programma Creatief Europa (2014-
2020) (COM(2018)0248),

– gezien zijn resolutie van 2 maart 2017 over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 
nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot 
vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)7,

– gezien Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een 

4 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 31.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0150.
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0323.
7 PB C 263 van 25.7.2018, blz. 19.
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communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS),

– gezien de toezeggingen die de commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, 
Onderwijs en Jeugd heeft gedaan tijdens de aan haar benoeming voorafgaande 
hoorzitting op 30 september 2019 voor het Europees Parlement,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A9-0000/2020),

A. overwegende dat in de Green Deal het doel is vastgelegd van een klimaatneutrale EU 
tegen 2050, en dat de klimaatverandering hiermee centraal is komen te staan in alle 
programma’s en beleidsmaatregelen van de EU;

B. overwegende dat onderwijs, sport, vrijwilligerswerk en cultuur een sleutelrol spelen in 
de ecologische transitie in termen van bewustmaking, scholing, communicatie en het 
delen van kennis, en dat deze sectoren dankzij hun potentieel innovatieve oplossingen 
kunnen ontwikkelen om milieu-uitdagingen aan te pakken;

C. overwegende dat Erasmus+, het Europees Solidariteitskorps en het programma Creatief 
Europa een grote positieve impact hebben op het dagelijkse leven van miljoenen 
Europeanen;

D. overwegende dat deze programma’s zich weliswaar niet in de eerste plaats richten op 
ecologie, en dat hun wezen behouden moeten blijven, maar dat zij door hun inhoud en 
reikwijdte bijdragen tot de ecologische transitie;

E. overwegende welk potentieel Erasmus+ heeft op het gebied van duurzame 
ontwikkeling; erop wijzend dat Erasmus+ een leven lang leren bevordert;

F. overwegende wat de doelstellingen zijn en het wezen van het Europees 
Solidariteitskorps, dat jongeren de mogelijkheid biedt zich concreet in te zetten voor het 
milieu;

G. overwegende dat de mobiliteitservaring die deelnemers aan deze programma’s opdoen, 
veranderingen kunnen teweegbrengen in hun dagelijkse gedrag, en dat er ook op dit 
niveau moet worden opgetreden;

H. rekening houdende met de rol van Creatief Europa bij de bevordering van cultuur en 
audiovisuele media, die kunnen helpen om milieukwesties onder de aandacht te brengen 
en bovendien een onuitputtelijke bron van creatieve oplossingen vormen;

I. overwegende dat de vrijheid van meningsuiting en artistieke creatie een onaantastbaar 
onderdeel van Creatief Europa vormt en dat geen enkele maatregel om Creatief Europa 
groener te maken, betrekking mag hebben op artistieke inhoud, die uitsluitend de zaak is 
van de scheppers ervan;

J. overwegende dat het Europees Parlement voor de volgende programmeringsperiode een 
ambitieuze begroting heeft gevraagd voor alle drie de programma’s, met name om ze 
inclusiever en toegankelijker te maken, en overwegende dat de verwezenlijking van 
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deze doelstelling niet kan worden bereikt met een lagere begroting, en dat er met een 
lagere begroting geen doeltreffende milieumaatregelen kunnen worden ingevoerd 
zonder dat andere kernelementen van de programma’s hieronder lijden;

K. overwegende dat de doelstelling van het huidige meerjarig financieel kader om 20 % 
van de uitgaven aan klimaatactie te besteden, onwerkzaam is, aangezien de gegevens en 
instrumenten die noodzakelijk zijn om de bijdrage van de programma’s aan deze 
doelstelling te meten, niet beschikbaar zijn, en overwegende dat deze gegevens en 
instrumenten bijgevolg dringend beschikbaar moeten worden gemaakt;

L. overwegende dat alleen fysieke mobiliteit de volledige onderdompeling in andere 
culturen en optimale interactie met deze culturen mogelijk maakt, en dat fysieke 
mobiliteit daarom alleen mag worden aangevuld met virtuele mobiliteit, maar er niet 
door mag worden vervangen;

M. overwegende dat ook digitale technologieën een ecologische voetafdruk hebben;

N. overwegende dat er momenteel slechts weinig stimulansen bestaan, met name 
financiële, die deelnemers aan de drie programma’s ertoe kunnen aanzetten voor 
groenere vervoerswijzen te kiezen;

Gemeenschappelijke doelstellingen van de drie programma’s

1. betreurt dat de Commissie geen enkele milieu-indicator heeft vastgesteld voor de 
nieuwe programma’s; dringt daarom aan op de opname van specifieke indicatoren in de 
regels betreffende de programma’s; vraagt dat de verzamelde gegevens jaarlijks 
openbaar worden gemaakt;

2. verzoekt de Commissie systematisch het gebruikte vervoermiddel te identificeren zodat 
de CO2-uitstoot per deelnemer kan worden berekend; acht het aangewezen hiertoe 
gebruik te maken van het mobiliteitsinstrument, en het gebruik van dit instrument uit te 
breiden tot alle onderdelen van Erasmus+ en tot het Europees Solidariteitskorps; 
verzoekt de Commissie een soortgelijk berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het programma Creatief Europa;

3. acht het noodzakelijk de goede praktijken die reeds worden gebruikt door de nationale 
agentschappen en bureaus en door de projectpromotoren, te identificeren, te coördineren 
en te evalueren; verzoekt de Commissie om op basis hiervan een reeks aanbevelingen te 
verspreiden;

4. verzoekt de belangrijkste actoren in de programma’s om de deelnemers op efficiënte 
wijze in te lichten over goede praktijken die zij in hun dagelijks leven kunnen hanteren, 
eventueel door middel van een digitale applicatie;

5. verzoekt de Commissie en de nationale agentschappen en bureaus om rekening te 
houden met de milieuaspecten van de projecten en deze projecten in het licht hiervan te 
evalueren;

6. verzoekt de Commissie de nodige voorwaarden te scheppen opdat deelnemers de minst 
vervuilende vervoerswijzen kunnen kiezen, zonder evenwel deelnemers die geen andere 
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keuze hebben dan met het vliegtuig te reizen, te stigmatiseren of uit te sluiten; verzoekt 
om bijzondere aandacht voor de ultraperifere regio’s;

7. verzoekt de Commissie de bestaande financiële regels aan te passen, zodat de 
werkelijke kosten en de langere reistijd van milieuvriendelijkere vervoerswijzen worden 
gecompenseerd; dringt erop aan dat eventuele meerkosten volledig worden 
terugbetaald;

8. roept de Commissie ertoe op, met name in het kader van het Europees Jaar van de 
spoorwegen in 2021, om partnerschappen aan te gaan met Europese trein- en 
busbedrijven, met als doel de programmadeelnemers preferentiële tarieven aan te 
bieden;

Erasmus+

9. verzoekt de Commissie om het beginsel van respect voor het milieu vanaf januari 2021 
op te nemen in het Erasmus+-handvest voor hoger onderwijs; verzoekt de Commissie 
deze benadering op het hele programma toe te passen;

10. wijst op het potentieel van Europese universiteiten en kenniscentra voor het 
leerlingstelsel en voor de beroepsopleiding, en stelt dat zij curricula voor excellentie op 
het gebied van voorlichting en opleiding met betrekking tot milieukwesties zouden 
kunnen ontwikkelen, mits hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn;

11. wijst op het potentieel van de toekomstige Europese studentenkaart om het verblijf van 
deelnemers aan het Erasmus+-programma groener te maken;

12. herinnert eraan dat de online SALTO-platforms in het kader van het programma een 
uitstekende bron van informatie en advies voor projectpromotoren vormen; verzoekt de 
Commissie een speciaal SALTO-platform voor vergroening op te richten;

13. benadrukt de waarde van het netwerk “e-Twinning”, dat door leerkrachten wordt 
gebruikt om opleidingsmodules te ontwikkelen en te delen, met name op het gebied van 
duurzaamheid en klimaatverandering, die de thema’s van dit jaar zijn; verzoekt de 
Commissie het jaarverslag over deze prioriteit en de praktische kit voor leerkrachten zo 
breed mogelijk te verspreiden;

14. pleit voor de aanmoediging, in het onderdeel ‘sport’, van gezamenlijke projecten van 
sportverenigingen over milieu en natuurbescherming;

15. is van mening dat het stimuleren van de mobiliteit van personeel van lokale 
sportorganisaties ertoe kan leiden dat zij bij de organisatie van sportevenementen meer 
rekening gaan houden met het milieu; dringt erop aan dat tijdens de Europese week van 
de sport de klemtoon wordt gelegd op milieukwesties;

Europees Solidariteitskorps

16. is van mening dat het kwaliteitskeurmerk dat elke projectpromotor moet hebben voordat 
hij toegang krijgt tot het Europees Solidariteitskorps, de toepassing van goede 
milieupraktijken moet omvatten;
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17. brengt in herinnering dat de Commissie oproepen kan doen voor thematische projecten; 
verzoekt de Commissie in dit verband de milieudimensie van het Europees 
Solidariteitskorps te bevorderen door de zichtbaarheid van deze projecten op het PASS-
platform te vergroten;

18. verzoekt de voor het Europees Solidariteitskorps verantwoordelijke nationale 
autoriteiten om de uitzendende en ontvangende structuren actief te ondersteunen en te 
adviseren; benadrukt dat zij ook het best geplaatst zijn om groene projecten te 
identificeren en in de praktijk te brengen;

Creatief Europa

19. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de nationale bureaus een handvest op 
te stellen met de ecologische principes waaraan alle deelnemers aan het programma 
moeten voldoen;

20. verzoekt de Commissie een leidraad te publiceren voor goede milieupraktijken op het 
vlak van audiovisuele en culturele productie en op het vlak van de verspreiding en 
organisatie van evenementen, met name inzake vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te verheffen voor uit hoofde van het programma 
gefinancierde projecten;

21. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om te onderzoeken welke synergieën 
er mogelijk zijn met Horizon Europa en met de nieuwe kennis- en 
innovatiegemeenschap op het gebied van de culturele en creatieve sector binnen het 
Europees Instituut voor innovatie en technologie;

22. verzoekt de Commissie om binnen het sectoroverschrijdende onderdeel de oprichting 
mogelijk te maken van een Europees netwerk van milieu-consultants, die de 
initiatiefnemers van projecten advies kunnen geven;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de lidstaten en de nationale agentschappen en autoriteiten die bevoegd zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de drie programma’s.
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TOELICHTING

Het gaat helemaal niet goed met het klimaat en het milieu. In december 2019 heeft de 
Commissie een voorstel gedaan voor wat de EU hieraan kan doen, met de ambitieuze “Green 
Deal”. De inhoud van dit plan moet in alle beleidsmaatregelen van de Europese Unie in 
aanmerking worden genomen. In november 2019 heeft niemand minder dan het Europees 
Parlement de noodtoestand op het gebied van het milieu uitgeroepen. Een groot deel van de 
Europese bevolking deelt dit gevoel van urgentie: in de Eurobarometer van december 2019 
noemden 38 % van de respondenten de klimaatverandering en milieubescherming als de 
belangrijkste beleidsuitdagingen op Europees en nationaal niveau.

Alle sectoren zullen hun productiemodellen moeten bekijken en aanpassen, hun invloed op 
het milieu verminderen en vooral innovatieve oplossingen bedenken, waarvoor nieuwe 
vaardigheden zullen nodig zijn.

De rol van cultuur en onderwijs in de strijd tegen klimaatverandering en voor 
duurzame ontwikkeling

Cultuur en onderwijs liggen aan de basis van deze maatschappelijke transformatie. Het 
onderwijs aan kinderen, leerlingen en studenten en aan volwassenen biedt de mogelijkheid 
om de bewustwording bij de burger te vergroten en de burger verantwoordelijkheid bij te 
brengen, goede praktijken uit te wisselen en te verspreiden, nieuwe vaardigheden op het vlak 
van duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en toekomstige uitvinders van innovatieve 
oplossingen op te leiden. Zonder onderwijs zijn er geen onderzoekers, geen ingenieurs en 
geen wetenschappers die ons in staat kunnen stellen om over de klimaatverandering na te 
denken en ze te bestrijden, en al evenmin deskundigen die de hieruit resulterende aanpak op 
grote schaal ten uitvoer kunnen leggen.

Cultuur is dan weer heel belangrijk om het grote publiek bewust te maken van de 
klimaatproblematiek. De cultuursector beseft ook welke veranderingen zij in de praktijk moet 
doorvoeren.

Doel van het verslag

In dit verslag stelt de rapporteur concrete oplossingen voor om de impact van de drie 
vlaggenschipprogramma’s voor onderwijs (Erasmus+), cultuur (Creatief Europa) en 
vrijwilligerswerk (Europees Solidariteitskorps) op het milieu te verminderen en om ervoor te 
zorgen dat de programma’s hun enorme potentieel in het kader van de Green Deal volledig 
kunnen ontplooien. Dit moet gebeuren vanaf de volgende programmeringsperiode, die begint 
in januari 2021.

Creatief Europa financiert oeuvres die een breed publiek bereiken, in een sector met 
miljoenen werknemers: naar schatting werken in de EU 12 miljoen mensen in de culturele en 
creatieve sector.

Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps bieden ervaringen die het gedrag van 
deelnemers en de mensen rond hen kunnen veranderen. Beide programma’s richten zich 
vooral op jongeren, bij wie de milieuproblematiek sterk leeft.

Deze drie programma’s zijn dan ook uitermate geschikt om goede praktijken te verspreiden. 



PE648.431v01-00 10/13 PR\1200293NL.docx

NL

In het licht van de Green Deal moeten ze echter anders gaan functioneren.

Onaantastbare beginselen: fysieke mobiliteit en creatieve vrijheid

Voor de rapporteur moeten twee beginselen onaantastbaar blijven:

– fysieke mobiliteit, die de kern vormt van Erasmus+ en van het Europees 
Solidariteitskorps, en vaak een essentieel onderdeel is van projecten in het kader van 
Creatief Europa,

– de vrijheid van inhoud en van scheppend werk. Creatieve ontwerpers en artiesten 
moeten in het kader van Creatief Europa volledig vrij kunnen beslissen over hun werk, 
en Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps moeten blijven voortkomen uit lokale 
behoeften, in een bottom-upbenadering.

Mobiliteit moet centraal blijven staan in de programma’s en mag niet worden vervangen door 
virtuele mobiliteit. Uit een recente studie van DG IPOL blijkt dat fysieke mobiliteit beter is 
dan virtuele mobiliteit, aangezien alleen fysieke mobiliteit volledige onderdompeling in een 
andere omgeving mogelijk maakt. In sommige gevallen kan virtuele mobiliteit evenwel 
worden overwogen, bijvoorbeeld om publiek aan te spreken dat niet lichamelijk aanwezig kan 
zijn, alsook in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden. Virtuele mobiliteit kan een aanvulling 
vormen op fysieke mobiliteit, bijvoorbeeld voor de voorbereiding van een verplaatsing of 
voor de follow-up van een project. We mogen daarnaast niet vergeten dat ook virtuele 
technologie een impact op het milieu heeft: dit feit wordt vaak over het hoofd gezien.

Indicatoren en gegevens

De rapporteur wijst op het gebrek aan gegevens over de ecologische voetafdruk van de drie 
programma’s. Om doelstellingen te kunnen vaststellen en beoordelen, moeten we eerst het 
vertrekpunt kennen: dat kan op dit moment niet.

Het is dan ook verontrustend dat in de ontwerpverordeningen voor de periode 2021-2027 
geen enkele indicator is opgenomen.

Tot slot wijst de rapporteur op het feit dat de doelstelling van een groter aantal projecten (met 
name Erasmus+-projecten) tot een grotere totale milieu-impact van de programma’s kan 
leiden. Daarom is het aangewezen om in eerste instantie alleen te focussen op het 
verminderen van de milieu-impact van individuele projecten en niet van de totale milieu-
impact van de programma’s.

Financiële steun voor groene mobiliteit en subsidies

Alle ondervraagde belanghebbenden geven aan dat het gebruik van minder vervuilende 
vervoerswijzen moet worden gepromoot. De keuze voor groenere vervoerswijzen gaat echter 
vaak gepaard met extra kosten. De rapporteur is ingenomen met de wijziging van de 
Erasmus+-gids in 2020, waardoor buitengewone kosten voor minder verontreinigende 
verplaatsingen kunnen worden terugbetaald. Zij vindt het echter jammer dat er sprake is van 
‘buitengewoon’, en betreurt dat 20 % van de meerkosten voor rekening van de deelnemers 
blijven. Dit is niet in overeenstemming met de beoogde inclusiviteit van het programma: elke 
deelnemer moet vrij zijn vervoermiddel kunnen kiezen, zonder dat economische 
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overwegingen hierbij een rol spelen.

Het is geenszins de bedoeling van de rapporteur om deelnemers ertoe te verplichten een ander 
vervoermiddel dan het vliegtuig te gebruiken. Het vliegtuig is immers vaak de meest 
praktische keuze, omdat de afstand tussen vertrekpunt en bestemming groot is of omdat er 
onvoldoende andere verbindingen zijn. Het stimuleren van groene mobiliteit mag in geen 
geval potentiële deelnemers uitsluiten.

De rapporteur is ingenomen met het voornemen van de Europese Commissie om 2021 uit te 
roepen tot het Europees Jaar van de spoorwegen. Het zou interessant zijn om 
mobiliteitsprogramma’s zoals Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps in dit Jaar van de 
spoorwegen op te nemen. Aan deze programma’s neemt een breed publiek deel, en het hoge 
aantal deelnemers kan voordelen inhouden voor spoorwegondernemingen. De Commissie kan 
voortbouwen op de ervaringen die zijn opgedaan met de voorbereidende actie DiscoverEU: 
hiervoor heeft zij een partnerschap gesloten dat duizenden jonge Europeanen in staat heeft 
gesteld om aan de hand van een treinpas door Europa te reizen.

Ten slotte pleit de rapporteur ervoor dat projecten waarvan de inhoud of doelstellingen 
milieugericht zijn, en projecten met een andere thematiek maar met groene praktijken, bij de 
beoordeling ervan door nationale bureaus en agentschappen extra punten krijgen. De 
rapporteur acht het van essentieel belang om stimulansen te bieden, veeleer dan 
verplichtingen op te leggen. De agentschappen kunnen in een lijst van Europese prioriteiten 
de nationale prioriteiten kiezen die aanleiding geven tot de toekenning van extra punten. 
Volgens de rapporteur is het cruciaal dat de Europese prioriteit inzake duurzame ontwikkeling 
horizontaal en gemeenschappelijk wordt.

Dagelijks leven en betrekkingen met projectdragers en gastorganisaties

De mobiliteit tussen uitzendende en ontvangende landen is één zaak, maar ook het dagelijkse 
leven van de deelnemers aan de programma’s is van groot belang, met name voor Erasmus+ 
en het Europees Solidariteitskorps. Mobiliteit zorgt voor een ander kader, waarin de 
deelnemers nieuwe milieupraktijken kunnen aanleren (afvalscheiding, zachte mobiliteit, 
lokaal consumeren enz.).

Universiteiten moeten op dit vlak het voortouw nemen: heel wat universiteiten hebben al 
‘groene kantoren’ opgezet – waarom zouden we die niet koppelen aan de onthaaldiensten 
voor internationale studenten? Ook voormalige Erasmus+-studenten kunnen een rol spelen: 
zij kunnen advies geven, algemeen maar ook heel concreet (waar kan ik lokaal kopen, welke 
verenigingen bestaan er, wat doe ik met mijn meubels na mijn verblijf ter plaatse).

De Europese Commissie moet hiervoor de nodige hulpmiddelen ter beschikking stellen, en de 
nationale agentschappen moeten dienstdoen als platform. De mogelijkheden zijn talrijk en 
moeten vanuit de praktijk komen, niet van bovenaf.

De rapporteur koestert grote verwachtingen voor de toekomstige Europese studentenkaart, die 
tegen 2025 operationeel moet zijn. Het is de bedoeling dat deze kaart studenten aanzet tot 
duurzame, goede keuzes, bijvoorbeeld door kortingen te bieden op het openbaar vervoer.

De rol van de uitzendende en ontvangende structuren van het Europees Solidariteitskorps mag 
niet worden onderschat: zij zijn betrokken bij het vervoer, de huisvesting en het dagelijks 
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leven van de deelnemers (bijvoorbeeld via de terbeschikkingstelling van een fiets of de 
verstrekking van een pas voor het openbaar vervoer). De voor de programma’s bevoegde 
agentschappen moeten nota nemen van de goede praktijken van deze structuren en moeten 
hen bijstaan met advies. Dankzij hun territoriale verankering kunnen deze structuren 
duurzame en milieuvriendelijke projecten in kaart brengen.

Tot slot zijn er de nationale agentschappen en bureaus: zij dragen nu al bij tot de ecologische 
transitie, bijvoorbeeld door de manier waarop zij hun afval verwerken. Veel nationale 
agentschappen en bureaus hebben al goede praktijken ontwikkeld, die op grote schaal zouden 
moeten worden overgenomen.

Specifieke opleiding via Erasmus+ voor nieuwe vaardigheden

Erasmus+ is een programma waarop we moeten bouwen om trans-Europese opleidingen op 
het gebied van milieu te creëren. Naast ‘klassieke’ projecten financiert Erasmus+ twee heel 
veelbelovende proefinitiatieven: ‘Europese universiteiten’ en ‘kenniscentra voor opleiding en 
leren’. Een aantal geselecteerde consortia zijn al bezig met de uitwerking van onderwijs- of 
opleidingscurricula op het gebied van duurzame ontwikkeling en de strijd tegen de 
klimaatverandering. De rapporteur is overtuigd van het grote potentieel van deze twee 
initiatieven voor de opleiding van Europese professionals in het licht van de duurzame 
ontwikkeling van de toekomst, en vindt dan ook dat beide initiatieven voldoende middelen 
moeten krijgen.

Sport

De rapporteur wijst eveneens op het belang van sport: sport is belangrijk voor een goede 
gezondheid en sport in de buitenlucht is een effectieve manier om mensen bewust te maken 
van het milieu.

Verspreiding, bewustmaking en uitwisseling van goede praktijken

De rapporteur verheugt zich over het feit dat veel projecten in het kader van Erasmus+ en het 
Europees Solidariteitskorps al verantwoorde en milieuvriendelijke praktijken hanteren. Ook 
de culturele sector doet dit al: zij gebruikt bijvoorbeeld innoverende technieken, spoort het 
publiek ertoe aan met het openbaar vervoer te komen of doet een beroep op de diensten van 
groene adviseurs.

Deze goede praktijken moeten worden gecoördineerd.

De rapporteur benadrukt dat deze praktijken moeten worden veralgemeend, aan de hand van 
de verspreiding van gidsen of richtsnoeren, internetsites, opleidingen voor nationale 
agentschappen, platformen, .... De onderwijs- en cultuursector zijn vragende partij hiervoor, 
en er kan op korte termijn veel worden gedaan.

Er zijn ook inspanningen nodig op het gebied van communicatie: veel potentiële deelnemers 
weten niet dat Europese programma’s hun milieuproject kunnen financieren. Deze 
mogelijkheid moet onder de aandacht worden gebracht tijdens de Erasmusdagen, de Europese 
Groene Week, de Joli Mois de l’Europe en de Europese Week van de sport, en op de 
desbetreffende websites, zonder evenwel andere soorten projecten in de schaduw te plaatsen. 
Dit moet ook worden gedaan op de specifieke locaties, zonder de andere soorten projecten te 
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overschaduwen.

Volgens de rapporteur is het duurzamer maken van deze programma’s een voorwaarde voor 
het welslagen van de Green Deal: enerzijds moet het gedrag van de bevolking in alle 27 
lidstaten van de EU veranderen, aan de hand van beproefde en gedeelde ervaringen, en 
anderzijds moet de bevolking de vaardigheden verwerven die nodig zijn voor de toekomst en 
moeten de digitale technologie en de energietechnologie in de creatieve sector worden 
verbeterd.

Heel eenvoudig samengevat gaat het erom de mannen en vrouwen die het Europa van 
vandaag en morgen zullen vormgeven, te bezielen.


