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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Cultuur 

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over het besluit tot instelling van een Europese actie 
voor het Europees erfgoedlabel. 

De Raad heeft Plzeň (Tsjechië) aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa voor het jaar 
2015.  
De Raad heeft conclusies aangenomen over: 

– de bijdrage van cultuur aan de uitvoering van de Europa 2020-strategie;  

– mobiliteitsvoorlichting voor kunstenaars en cultuurwerkers.  

Tijdens de lunch hebben de ministers van Cultuur en Audiovisuele Zaken gesproken over de 
toekomst van de programma's CULTURE en MEDIA na 2013. 

Jeugdzaken 

De Raad heeft twee resoluties aangenomen over: 

– het aanmoedigen van nieuwe, doeltreffende vormen van participatie van alle jongeren aan 
het democratisch leven in Europa; 

– de gestructureerde dialoog met jongeren over werkgelegenheid voor jongeren. 

De ministers hebben gediscussieerd over de vrijwilligersactiviteiten van jongeren en hun bijdrage 
tot de ontwikkeling van lokale gemeenschappen in het kader van "2011 - Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk". 

Onderwijs 

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over twee aanbevelingen: 

– de ene handelt over het bevorderen van de leermobiliteit van jongeren;  

– de andere heeft betrekking op beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten.  

In dit verband hebben de ministers in het openbaar debat ook gesproken over het preventiebeleid 
ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten bij kinderen uit sociaaleconomisch achtergestelde 
groepen, zoals de Roma. 

Voorts heeft de Raad conclusies aangenomen over opvang en onderwijs voor jonge kinderen.  

Sport  

De Raad heeft een resolutie aangenomen over een werkplan van de Europese Unie voor sport 
(2011-2014). 
De ministers hebben ook een openbaar debat gehouden over sportgerelateerde aspecten van online 
wedden. 
Tijdens de lunch vond een gestructureerde dialoog op hoog niveau plaats tussen de ministers van 
de lidstaten van de uitgebreide trojka en vertegenwoordigers van de sportwereld. 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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 � Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 

betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 
 � De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 

http://www.consilium.europa.eu. 
 � Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 

het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België: 
de heer Pascal SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en 

Brussel 
mevrouw Fadila LAANAN minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector, 

Volksgezondheid en Gelijke Kansen (Franse 
Gemeenschap) 

de heer Philippe MUYTERS Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 

Bulgarije: 
mevrouw Petya EVTIMOVA viceminister van Onderwijs, Jeugd en Wetenschappen 
de heer Todor CHOBANOV viceminister van Cultuur 
de heer Lasar KAMENOV viceminister van Lichamelijke Opvoeding en Sport 

Tsjechië: 
de heer Jiři BESSER minister van Cultuur 
de heer Jan KOCOUREK viceminister van Sport en Jeugdzaken 

Denemarken: 
de heer Per Stig MØLLER minister van Cultuur en Eredienst 
de heer Troels Lund POULSEN minister van Onderwijs 
de heer Jonas BERING LIISBERG plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Duitsland: 
de heer Bernd NEUMANN staatssecretaris van Cultuur 
de heer Wolfgang HEUBISCH minister van Wetenschap, Onderzoek en Cultuur van de 

deelstaat Beieren 
de heer Hermann KUES parlementair staatssecretaris van Gezins-, Vrouwen- en 

Jeugdzaken en Bejaardenzorg 
de heer Georg SCHÜTTE staatssecretaris, ministerie van Onderwijs en Onderzoek 
de heer Jürgen ZÖLLNER senator, bevoegd voor Onderwijs, Wetenschap en 

Onderzoek van de deelstaat Berlijn 
de heer Guido PERUZZO plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van de 

Bondsrepubliek Duitsland bij de EU 
de heer Gunter FISCHER minister van Binnenlandse Zaken en Sport van de 

deelstaat Rheinland-Pfalz 

Estland: 
de heer Gert ANTSU plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Ierland: 
mevrouw Geraldine BYRNE NASON plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Griekenland: 
mevrouw Fotini GENNIMATA viceminister van Onderwijs, Een leven lang leren en 

Eredienst 
de heer Georgios NIKITIADIS staatssecretaris van Cultuur en Toerisme 
de heer Yannos LIVANOS secretaris-generaal van Jeugdzaken 

Spanje: 
de heer Mario BEDERA BRAVO staatssecretaris van Onderwijs en Beroepsopleiding 
de heer Albert SOLER SICILIA staatssecretaris van Onderwijs 
de heer José Pascual MARCO MARTINEZ plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 
de heer Bartomeu LLINAS FERRA minister van Onderwijs en Cultuur van de Autonome 

Gemeenschap van de Balearen 

Frankrijk: 
de heer Frédéric MITTERAND minister van Cultuur en Communicatie 
mevrouw Chantal JOUANNO minister voor Sport 
mevrouw Jeannette BOUGRAB staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Nationaal 

Onderwijs, Jeugdzaken en Verenigingsleven, belast met 
Jeugdzaken en Verenigingsleven 

de heer Philippe LEGLISE-COSTA plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 
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Italië: 
de heer Giancarlo GALAN minister van Cultureel Erfgoed en Culturele Activiteiten 
de heer Rocco CRIMI staatssecretaris, toegevoegd aan de minister-president, 

belast met Sport 
de heer Vincenzo GRASSI plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Cyprus: 
de heer George ZODIATES plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Letland: 
mevrouw Solvita ZVIDRINA staatssecretaris van Cultuur 
mevrouw Daiga REČA staatssecretaris, ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen 

Litouwen: 
de heer Arūnas GELŪNAS minister van Cultuur 
de heer Gintaras STEPONAVIČIUS minister van Onderwijs en Wetenschappen 
de heer Arūnas VINČIŪNAS plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Luxemburg: 
mevrouw Octavie MODERT minister van Cultuur, minister van Betrekkingen met het 

Parlement, minister van Administratieve 
Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister-president, 
gedelegeerd minister van Ambtenarenzaken en 
Administratieve Hervorming 

mevrouw Michèle EISENBARTH plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Hongarije: 
de heer Géza SZÖCS staatssecretaris van Cultuur 
de heer Miklós SOLTÉSZ staatssecretaris van Sociale, Gezins- en Jeugdzaken 
de heer Attila CZENE staatssecretaris van Sport 
mevrouw Rózsa HOFFMANN staatssecretaris van Onderwijs 

Malta: 
de heer Clyde PULI staatssecretaris van Jeugdzaken en Sport 
de heer Mario DE MARCO staatssecretaris voor Toerisme, Milieu en Cultuur 

Nederland: 
de heer Halbe ZIJLSTRA staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
de heer Derk OLDENBURG plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Oostenrijk: 
de heer Norbert DARABOS minister van Defensie en Sport 
de heer Harald GÜNTHER plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Polen: 
de heer Bogdan ZDROJEWSKI minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed 
mevrouw Katarzyna HALL minister van Onderwijs 
de heer Adam GIERSZ minister van Sport en Toerisme 

Portugal: 
mevrouw Gabriela CANAVILHAS minister van Cultuur 
Mr José A. VENTURA SILVA staatssecretaris van Onderwijs 
de heer Laurentino DIAS staatssecretaris van Jeugdzaken en Sport 

Roemenië: 
mevrouw Doina MELINTE staatssecretaris van Jeugdzaken en Sport 
mevrouw Irina CAJAL MARIN staatssecretaris van Cultuur en Nationaal Erfgoed 

Slovenië: 
mevrouw Majda ŠIRCA minister van Cultuur 
de heer Igor LUKŠIČ minister van Onderwijs en Sport 

Slowakije: 
mevrouw Natália CEHLÁRIKOVÁ staatssecretaris, ministerie van Cultuur 
de heer Peter JAVORČÍK plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Finland: 
mevrouw Marja RISLAKKI plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 
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Zweden: 
mevrouw Lena ADELSOHN-LILJEROTH minister van Cultuur en Sport 
mevrouw Nyamko SABUNI minister van Gelijkekansenbeleid 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer Andy LEBRECHT plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 
de heer Tim LOUGHTON staatssecretaris van Kinderen en Gezinnen 

 

Commissie: 
mevrouw Androulla VASSILIOU lid 
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BESPROKEN PUNTEN 

CULTUUR 

Europees erfgoedlabel 

In de openbare beraadslaging heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over het besluit tot 
instelling van een Europese actie voor het Europees erfgoedlabel (9213/11 + COR 1 REV 1). Het 
Verenigd Koninkrijk heeft zich onthouden. Dit label wordt toegekend aan locaties met een sterke 
symbolische - en niet alleen esthetische - waarde voor de Europese geschiedenis en het Europese 
erfgoed (monumenten, natuurlijke, onder water gelegen, archeologische, industriële of stedelijke 
locaties, cultuurlandschappen en objecten) en die tegelijkertijd de democratische waarden en 
mensenrechten bevorderen die ten grondslag liggen aan de Europese integratie. Het besluit heeft 
ook tot doel de Europese burgers, meer bepaald jongeren, er meer bewust van te maken dat zij deel 
uitmaken van Europa.  

Het Europees erfgoedlabel wil ook bijdragen tot de economische en duurzame ontwikkeling van 
regio's, met name door cultureel toerisme. Het bouwt voort op een intergouvernementeel initiatief 
dat dateert uit 2006, en krachtens hetwelk reeds 68 locaties in 18 lidstaten een label hebben 
gekregen. Om de kwaliteit en doelmatigheid ervan te verbeteren en ervoor te zorgen dat het een 
succes op lange termijn wordt, wordt het initiatief omgevormd tot een formeel optreden van de 
Europese Unie.  Op grond van dit nieuwe optreden zullen de lidstaten om de twee jaar maximaal 
twee locaties kunnen voorselecteren, en een panel van onafhankelijke deskundigen zal maximaal 
één locatie per land uitkiezen om het label te ontvangen.  

Culturele Hoofdstad van Europa 2015 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij Plzeň (Tsjechië) officieel wordt aangewezen als 
Culturele Hoofdstad van Europa in 2015 (9050/11).  

Het Belgische Bergen (Mons), dat vorig jaar werd aangewezen, is de andere Culturele Hoofdstad 
van Europa in 2015. Tot 2019 zullen ieder jaar steden uit twee lidstaten worden aangewezen als 
Culturele Hoofdstad van Europa.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09213.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09213-co01re01.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09050.nl11.pdf
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Bijdrage van cultuur aan de uitvoering van de Europa 2020-strategie  

De Raad heeft conclusies over de bijdrage van cultuur aan de uitvoering van de Europa 2020-
strategie aangenomen (9057/11). 

In de conclusies wordt onderstreept dat de culturele en creatieve sector het potentieel heeft om groei 
en banen te creëren, en daarom een belangrijke rol speelt bij de verwezenlijking van de doel-
stellingen van de strategie en haar vlaggenschipinitiatieven, zoals "Een digitale agenda voor 
Europa" (9981/1/10) of "Innovatie-Unie" (14035/10). In de conclusies wordt met name ingegaan op 
de specifieke inbreng van cultuur voor de hoofddoelstellingen van de strategie 2020: slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 

Ten slotte worden de lidstaten in de conclusies opgeroepen de financiële fondsen van de EU, zoals 
structuurfondsen, te benutten voor culturele projecten en wordt de Commissie opgeroepen cultuur 
op te nemen in haar toekomstige EU-beleids- en financiële instrumenten.   

Mobiliteitsvoorlichtingsdiensten  

De ministers hebben in openbaar debat gesproken over mobiliteitsvoorlichtingsdiensten voor 
kunstenaars en cultuurwerkers, op basis van twee vragen van het voorzitterschap om het debat te 
structureren. De Raad heeft ook conclusies over dit onderwerp aangenomen (9058/11) in het kader 
van het huidige werkplan voor cultuur dat in november 2010 is aangenomen (PB C 325 van 

2.12.2010). 

Transnationale mobiliteit - een specifiek doel van het cultuurprogramma 2007-2013 - 
vergemakkelijkt de toegang van kunstenaars en cultuurwerkers tot de Europese arbeidsmarkt, en 
levert dus  nieuwe arbeidskansen op en bevordert de werkgelegenheid in de culturele sector en in de 
economie in haar geheel. Verbeterde mobiliteit kan ook helpen bij het bereiken van de doel-
stellingen van de Europa 2020-strategie. 

In algemene zin onderstreepten de ministers de toegevoegde waarde van mobiliteit voor de culturele 
verscheidenheid, maar gaven zij ook toe dat er veel obstakels zijn voor de mobiliteit van 
kunstenaars en cultuurwerkers, zoals het ontbreken van structuren die zich bezighouden met de 
regels voor werk- en verblijfsvergunningen, de regelgeving inzake auteursrechten, belastingen, 
verzekeringen, enz. De meeste lidstaten hebben al mobiliteitsvoorlichtingsdiensten opgezet c.q. 
verbeterd en gemoderniseerd, ofwel via internetportalen en -platforms of via specifieke diensten in 
de bevoegde ministeries.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09057.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st09/st09981-re01.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st14/st14035.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09058.nl11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=C&textfield2=325&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=en
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=C&textfield2=325&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=en
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Enkele ministers waren van oordeel dat samenwerking tussen de verschillende diensten en 
structuren zeer belangrijk is en in sommige gevallen verbeterd kan worden. Een aantal delegaties 
stelden voor een meertalig EU-portaal of -platform op te zetten, eventueel in het kader van de 
werkzaamheden van het toekomstige CULTURE-programma. 

In de Raadsconclusies worden maatregelen voorgesteld om een informatiesysteem op te zetten dat 
kunstenaars en cultuurwerkers volledige, nauwkeurige en geactualiseerde informatie verstrekt over 
mobiliteitsaangelegenheden in de EU. De Commissie heeft de lidstaten verzocht nationale 
deskundigen te benoemen in een werkgroep die de Commissie zal bijstaan bij de bestudering van 
concrete voorstellen op dit gebied.  
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DIVERSEN 

• E-boeken 

• Manifest over cultuur in Europa 

De Franse minister heeft zijn ambtgenoten verzocht na te denken over thema's in verband met 
e-boeken. De Franse en de Sloveense minister hebben de Raad ook laten weten dat zij van plan zijn 
een manifest over cultuur in Europa voor te stellen (9621/11). In het manifest zal worden verklaard 
dat cultuur centraal moet staan in het Europese project en dat culturele verscheidenheid een 
innovatieve en ambitieuze cultuurpolitiek vergt en verdient. Het aanstaande Poolse voorzitterschap 
verklaarde zich bereid dit initiatief te bestuderen. 

• Verslag van het Comité van Wijzen (Reflection group) over het online plaatsen van het Europese 
culturele erfgoed (Europeana) 

Commissaris Vassiliou heeft het rapport gepresenteerd dat in januari van dit jaar is uitgebracht 
onder de titel "The New Renaissance", en nu in alle EU-talen beschikbaar is. 
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final-

report-cdS3.pdf). 

Het rapport beveelt aan het digitaliseringsproces te verbeteren en te versnellen, met name wat 
betreft Europeana (http://www.europeana.eu/portal/)- de Europese digitale bibliotheek - die het 
referentiepunt moet worden voor online cultureel materiaal in Europa. Voorts wordt aanbevolen 
ervoor te zorgen dat in 2016 alle meesterwerken van alle lidstaten via Europeana beschikbaar zijn. 

• Werkplan voor Cultuur 2011-2014 van de Raad 

Het voorzitterschap heeft de ministers informatie verstrekt over de uitvoering van dit programma 
(PB C 325 van 2.12.2010), waarin de volgende prioriteiten voor de Raad voor zijn culturele 
beleidsacties op middellange termijn worden genoemd: 

1) Culturele verscheidenheid, interculturele dialoog en toegankelijke en inclusieve cultuur;  

2) De culturele en de creatieve industrie;  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st09/st09621.en11.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/
http://www.europeana.eu/portal/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=C&textfield2=325&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=en
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3) Vaardigheden en mobiliteit;  

4) Cultureel Erfgoed,  

5) Cultuur in de externe betrekkingen; en  

6) Cultuurstatistieken. 

Het Hongaarse voorzitterschap heeft verscheidene evenementen en conferenties georganiseerd, met 
name in het kader van "Vaardigheden en mobiliteit" en "Cultuur in de externe betrekkingen". 

• Verslag over de informele bijeenkomst van de ministers van Cultuur (Boedapest, Gödöllő, 
27-28 maart 2011)  

Het Hongaarse voorzitterschap heeft de ministers de resultaten meegedeeld van deze bijeenkomst 
die gewijd was aan de rol van cultuur bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie 
(www.eu2011.hu).  

• Werkprogramma van het volgende voorzitterschap  

Het Poolse voorzitterschap heeft zijn werkprogramma voor cultuur voorgesteld dat onder meer de 
volgende prioriteiten bevat: culturele competenties en bescherming van het cultureel erfgoed, met 
name films en audiovisuele werken. 

http://www.eu2011.hu/
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JEUGDZAKEN 

Participatie van jongeren aan het democratisch leven in Europa 

De Raad en de vertegenwoordigers van de lidstaten hebben een resolutie aangenomen over het 
aanmoedigen van nieuwe, doeltreffende vormen van participatie van jongeren aan het democratisch 
leven in Europa (8064/11).  

De resolutie beoogt de bevordering van het maatschappelijk engagement en de democratische 
participatie van jongeren door hen aan te moedigen essentiële competenties en nieuwe vaardigheden 
te verwerven en te ontwikkelen alsook van hun mobiliteit, zodat zij hun persoonlijke vaardigheden 
sneller kunnen verbeteren, en gemotiveerd worden tot volledige participatie in het onderwijs, op de 
arbeidsmarkt, en aan het gemeenschapsleven. 

De ministers herinnerden er in dit verband aan dat het bevorderen van actief burgerschap van 
jongeren een van de algemene doelstellingen is van de onlangs aangenomen resolutie over een 

nieuw kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) 1 waarin jongeren als een 
maatschappelijke waarde worden beschouwd, met het recht deel te nemen aan de ontwikkeling van 
beleid dat hen betreft, door middel van een permanente gestructureerde dialoog met jongeren en 
jeugdorganisaties. 

Gestructureerde dialoog met jongeren over werkgelegenheid voor jongeren 

De ministers hebben ook nota genomen van een nota van het voorzitterschap over de stand van de 
gestructureerde dialoog tussen jongeren en EU-instellingen over werkgelegenheid voor jongeren in 
de periode tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2011 (9170/11).  

De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben ook een resolutie 
inzake de gestructureerde dialoog met jongeren over werkgelegenheid voor jongeren aangenomen 
(9048/11), waarin een evaluatie gemaakt wordt van en lering getrokken wordt uit de voorbije 
achttien maanden en de beleidsprioriteiten voor de volgende voorzitterschapstrojka (PL, DK en CY) 
worden opgesomd.  

De eerste twee werkcycli van de gestructureerde dialoog zullen door de Raad worden geëvalueerd 
in de context van het EU-jeugdverslag dat de Commissie eind 2012 zal indienen. 

De algemene thematische prioriteit voor de volgende achttienmaanden-cyclus (1 juli 2011 - 
31 december 2012) zal jongerenparticipatie zijn, met bijzondere nadruk op de deelneming aan het 
democratisch leven in Europa. 

                                                 

1 PB C 311 van 19.12.2009 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st08/st08064.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09170.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09048.nl11.pdf
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Vrijwilligersactiviteiten van jongeren 

De ministers hebben op basis van een nota van het voorzitterschap in het openbaar gedebatteerd 
over de Vrijwilligersactiviteiten van jongeren en hun bijdrage tot de ontwikkeling van lokale 
gemeenschappen (9053/11). 

2011 werd aangewezen als het "Europees Jaar van het vrijwilligerswerk ter bevordering van actief 
burgerschap", waarin zal worden gestreefd naar betere voorwaarden voor het vrijwilligerswerk in de 
EU en bewustmaking rond de waarde en het belang van vrijwilligerswerk onder de aandacht te 
brengen. Het Hongaarse en het komende Poolse voorzitterschap hebben in verband daarmee voor 
2011 enkele evenementen georganiseerd. 

Over het algemeen waren de ministers van oordeel dat vrijwilligerswerk een uiting is van burger-
participatie die de gemeenschappelijke Europese waarden, zoals solidariteit en sociale samenhang, 
versterkt. Het is ook een uitstekende leerschool, omdat het mensen nieuwe bekwaamheden en 
vaardigheden kan bijbrengen en zelfs hun kansen op het vinden van een baan kan vergroten. 

Een aantal ministers benadrukte dat het van belang is dat ook ouderen bij vrijwilligerswerk worden 
betrokken. Daarmee wordt bijgedragen aan het overbruggen van de generatiekloof en het 
bevorderen van kennisoverdracht. 

Voorts herinnerden de ministers eraan dat de meeste vrijwilligersactiviteiten van jongeren op lokaal 
niveau en binnen niet-gouvernementele organisaties gebeuren, en dat zij op politiek niveau moeten 
worden ondersteund. Verscheidene delegaties riepen ook op tot regelmatige uitwisseling van goede 
praktijken. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09053.nl11.pdf


 19.-20.V.2011 

 
10360/11 15 

 NL 

DIVERSEN 

• Verslag over de tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd in actie" (2007-2013) 

Commissaris Vassiliou heeft de ministers op de hoogte gebracht van de resultaten van de 
tussentijdse evaluatie van dit EU-programma (http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-

programme/doc247_en.htm), dat uitgevoerd werd aan de hand van nationale bijdragen en via een 
onafhankelijke toetsing. Ongeveer 2000 projecten werden goedgekeurd en uit de conclusies blijkt 
dat het programma zijn doel heeft bereikt wat betreft werkgelegenheid en participatie van jongeren, 
en ook kansarme jongeren heeft bereikt. De Commissie is voornemens de aanbevelingen in dit 
verslag op te volgen. 

• Werkprogramma van het volgende voorzitterschap 

De Poolse delegatie heeft aangegeven dat het hoofdthema van zijn programma voor jeugdzaken "De 
jeugd en de wereld" zal zijn, in het kader van de Europa 2020-strategie en het vlaggenschipinitiatief 
"Jeugd in beweging". 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc247_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc247_en.htm


 19.-20.V.2011 

 
10360/11 16 

 NL 

ONDERWIJS 

Voortijdig schoolverlaten 

• De Raad heeft een politiek akkoord bereikt, met een tegenstem van het Verenigd Koninkrijk, 
over een aanbeveling inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten (9423/11), dat 
het kerndoel van de Europa 2020 strategie (terugdringen van het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters onder 10%, een percentage dat in 2009 nog 14,4% bedroeg) dichterbij wil 
brengen.  

Met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten worden twee doelstellingen van de Europa 
2020-strategie aangepakt: zowel "slimme groei", dankzij verbetering van het onderwijs- en 
opleidingsniveau, als "inclusieve groei", door het aanpakken van een van de voornaamste risico-
factoren voor werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Hoewel het afgelopen decennium 
aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn de schooluitvalpercentages in Europa, meer bepaald het 
aantal 18-24-jarigen met alleen een diploma lager middelbaar onderwijs of minder, en dat geen 
onderwijs of opleiding meer volgt, nog steeds te hoog en vormen zij in veel EU-landen een ernstig 
en dringend probleem.  Over het algemeen waren de ministers van mening dat een consistent, 
sectoroverstijgend en integraal beleid nodig is om succes te boeken op dit terrein. Het is niet alleen 
een onderwijskwestie: het heeft implicaties voor heel wat deelterreinen van het sociaal, jeugd-, 
gezondheids- en werkgelegenheidsbeleid. Preventief beleid lijkt hierbij effectiever dan 
compenserende maatregelen.  

Verscheidene delegaties onderstreepten dat stelselmatig steun moet worden verleend vanaf de 
vroegste jeugd tot de volwassenheid, en dat die met name gericht moet zijn op alle niveaus van het 
onderwijs en de opleiding: structurele aspecten, schoolfactoren en individuele steun. 

Preventiebeleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten 

• Als vervolgstap hebben de ministers in openbaar debat, op basis van een achtergrondnota van het 
voorzitterschap (9043/11, gediscussieerd over het preventiebeleid ter bestrijding van voortijdig 
schoolverlaten gericht op kinderen uit sociaaleconomisch achtergestelde groepen, zoals de 
Roma.  

Commissaris Redding heeft een kort betoog gehouden over dit onderwerp, en herinnerd aan de 
onlangs uitgebrachte mededeling van de Commissie over een EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma tot 2020 (8727/11) en de belangrijke conclusies die op 
19 mei zijn aangenomen door de Raad Epsco, de Raadsformatie die in deze zaken het voortouw 
heeft. Voortijdig schoolverlaten creëert en bestendigt sociaaleconomische ongelijkheid: momenteel 
geniet slechts de helft van de Romakinderen basisonderwijs, tegen bijna 95% van de andere 
Europese kinderen, en hun onderwijsniveau blijft dikwijls onder het gemiddelde. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09423.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09043.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st08/st08727.nl11.pdf
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Hoewel de situatie van de Roma verschilt per lidstaat, was men het er in het algemeen over eens dat 
de meerderheid van de in de EU wonende Roma te maken hebben met sociale uitsluiting, 
discriminatie, segregatie en grote armoede, omdat velen van hen in gebieden wonen met een 
beperkte toegang tot kwaliteitsvolle diensten, ook op onderwijsgebied. 

De economische en sociale integratie van de Roma is een van de prioriteiten van het Hongaarse 
voorzitterschap dat, net als een groot aantal lidstaten, dit proces  van cruciaal belang acht voor het 
huidige en toekomstige concurrentievermogen van de Europese Unie en het huidige en toekomstige 
welzijn van zijn burgers.  

De meeste lidstaten beschikken al over preventieve maatregelen en programma's om dit probleem 
aan te pakken, variërend van speciale scholen en programma's voor leerondersteuning tot speciale 
opleiding voor leerkrachten, onderwijsconsulenten en gerichte ingrepen. Verscheidene ministers 
wezen erop dat het van belang is dat het gezin, met name de moeder, hierbij wordt betrokken. 

Een effectief beleid voor de integratie van de Roma moet op vier pijlers gebaseerd zijn: onderwijs, 
werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting, waarbij de primaire verantwoordelijkheid van de 
lidstaten in dit verband wordt onderkend. 

De meeste ministers vroegen om een Europees platform/Europese databank in te stellen voor de 
uitwisseling van informatie en beste praktijken inzake Roma-vraagstukken. 

Een samenvatting van dit debat zal samen met de conclusies van de Raad EPSCO via de Raad 
Algemene Zaken worden toegezonden aan de Europese Raad van juni.   

De leermobiliteit van jongeren   

De Raad heeft politieke overeenstemming bereikt over een aanbeveling betreffende de bevordering 
van de leermobiliteit van jongeren (9036/11), dat onderdeel is van het vlaggenschipinitiatief "Jeugd 
in Beweging". In de aanbeveling worden de lidstaten aangespoord passende maatregelen te nemen 
om de administratieve en institutionele belemmeringen weg te nemen die onder meer vooruitgang 
op dit gebied in de weg staan. Tegelijkertijd eerbiedigt zij volledig de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de lidstaten in het kader van hun nationale en de Europese wetgeving. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09036.nl11.pdf
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Als onderdeel van het vrije verkeer van personen is leermobiliteit, d.w.z. transnationale mobiliteit 
met als doel nieuwe vaardigheden te verwerven, een van de belangrijkste instrumenten voor 
individuen, in het bijzonder jongeren, om hun toekomstige inzetbaarheid en persoonlijke 
ontwikkeling te versterken. Zij draagt ook bij aan een betere cohesie in Europa. 

De EU verleent al geruime tijd steun voor jongeren via diverse initiatieven en programma's 
(LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS). Voorts zijn de afgelopen jaren een aantal Europese 
instrumenten ontwikkeld die het eenvoudiger maken voor jongeren om in het buitenland te gaan 
studeren. De meeste ministers gaven echter toe dat niet alle instrumenten en hulpmiddelen volledig 
worden benut en er nog veel belemmeringen zijn. De meeste lidstaten zijn al bezig met het 
verbeteren van hun huidige plannen hieromtrent.   

Opvang en onderwijs voor jonge kinderen 

Voor de allereerste keer op EU-niveau heeft de Raad conclusies over opvang en onderwijs voor 
jonge kinderen (9424/11) aangenomen, die zijn toegespitst op de langetermijnvoordelen, in zowel 
individueel als maatschappelijk opzicht, van opvang en onderwijs van hoge kwaliteit voor alle 
jonge kinderen.  

Opvang en onderwijs van hoge kwaliteit voor jonge kinderen wordt beschouwd als een zaak die ten 
goede komt aan alle kinderen, maar speciaal aan kinderen uit een sociaaleconomisch kansarme 
omgeving, aan migranten- en Romakinderen, en aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. 
Voorts wordt de kans op voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd erdoor verkleind. 

De ministers van onderwijs hebben in mei 2009 als streefcijfer gesteld dat uiterlijk in 2020 minstens 
95 % van de kinderen tussen 4 jaar en de leerplichtige leeftijd voor het lager onderwijs, onderwijs in 
de vroege kinderjaren moet genieten 1. 

Weliswaar hebben de lidstaten in de afgelopen jaren de beschikbaarheid van opvang en onderwijs 
voor jonge kinderen sterk verbeterd, maar er zullen nog verdere inspanningen moeten worden 
geleverd. 

Samenwerking op Europees niveau in combinatie met een efficiënte benutting van EU-programma's 
kan bijdragen tot de ontwikkeling van onderwijs en opleiding van een hoog gehalte, doordat op 
nationaal niveau genomen maatregelen worden ondersteund en aangevuld en de lidstaten worden 
geholpen bij het aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen. 

                                                 

1 "ET 2020": een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs 
en opleiding (PB C 119 van 28.5.2009). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09424.nl11.pdf


 19.-20.V.2011 

 
10360/11 19 

 NL 

DIVERSEN 

• Informele bijeenkomst van de ministers van Vervoer (Boedapest, 28 en 29 maart 2011) 

• Door het voorzitterschap georganiseerde evenementen en conferenties op het gebied van 
onderwijs en opleiding 

Het voorzitterschap heeft de ministers ingelicht over de resultaten van de informele bijeenkomst 
met als hoofdthema "actief burgerschap", in het kader van "2011 - Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk". Het Hongaarse voorzitterschap herinnerde ook aan de belangrijkste 
evenementen die dit halfjaar al hebben plaatsgevonden en gaf aan welke voor de komende weken 
gepland zijn (www.eu2011.hu); 

• Verslag over de tussentijdse evaluatie van het programma Een leven lang leren (2007-2013) 

De Commissie zal de Raad een schriftelijk verslag over deze tussentijdse evaluatie toezenden. Het 
programma ondersteunt een veelheid aan acties, onder meer uitwisselingen, studiebezoeken en 
netwerkactiviteiten en beschikt over een budget van bijna 7 miljard EUR. De projecten zijn niet 
alleen bedoeld voor afzonderlijke studenten en lerenden, maar ook voor leerkrachten, opleiders en 
alle anderen die betrokken zijn bij onderwijs en opleiding. (http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-programme/doc78_en.htm) 

• Europese scholen  

De Commissie heeft de ministers meegedeeld wat de situatie is van de Europese Scholen, waarvan 
de financiering onlangs ter discussie stond.  De Commissievertegenwoordiger herinnerde aan het 
belang en de meerwaarde voor Europa van deze kwalitatief hoogstaande scholen die een school-
bevolking van bijna 24.000 leerlingen hebben, verspreid over verschillende Europese landen. Hij 
riep de lidstaten op hun verplichtingen krachtens het Verdrag van de Europese Scholen na te 
komen, met name wat betreft de detachering van leerkrachten. 

• Werkprogramma van het volgende voorzitterschap  

De Poolse delegatie gaf aan dat de belangrijkste thema's voor haar toekomstige voorzitterschap 
mobiliteitsvoorlichting en de modernisering van universiteiten zullen zijn. Ook is zij van plan met 
name voort te gaan met haar werkzaamheden inzake een leven lang leren en volwassenenonderwijs 
en de samenwerking in het kader van het Oostelijk partnerschap op te voeren. 

http://www.eu2011.hu/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
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SPORT 

Werkplan voor sport 

De Raad heeft een resolutie aangenomen over een werkplan van de Europese Unie voor sport 
(2011-2014) (9509/1/11). De ministers waren zeer enthousiast over het eerste werkplan van de EU 
in dit nieuwe bevoegdheidsgebied dat bij het Verdrag van Lissabon is ingesteld, en dat de EU een 
nieuwe ondersteunende, coördinerende en aanvullende bevoegdheid voor sport verleent, zonder 
afbreuk te doen aan de autonomie van de nationale bestuursstructuren of de bevoegdheden van de 
lidstaten op sportgebied. 

In het werkplan wordt het belang onderkend van sport als factor die bijdraagt tot het verwezenlijken 
van de algemene doelstellingen van de Europa 2020-strategie, aangezien de sportsector grote 
mogelijkheden biedt om slimme, duurzame en inclusieve groei en nieuwe banen te helpen bewerk-
stelligen, en een positieve invloed heeft op gebieden als sociale insluiting, onderwijs en opleiding, 
volksgezondheid en actief ouder worden. De volgende prioritaire gebieden worden erin genoemd: 

– integriteit, in het bijzonder de bestrijding van doping en van wedstrijdvervalsing, en de 
bevordering van goed bestuur; 

– sociale waarden, in het bijzonder gezondheid, sociale insluiting, onderwijs en 
vrijwilligerswerk; 

– economische aspecten, in het bijzonder duurzame financiering en empirisch onderbouwde 
beleidsvorming. 

Om die prioriteiten aan te pakken, zijn de lidstaten en de Commissie overeengekomen verscheidene 
deskundigengroepen in te stellen voor de komende drie jaar. Andere mogelijke werkmethoden naast 
deze groepen zijn onder meer conferenties van het voorzitterschap, informele bijeenkomsten van 
directeuren-generaal van de ministeries van Sport en de ministers van Sport en studies en 
conferenties van de Commissie.  

In de eerste helft van 2014 zal de uitvoering van het werkplan door de Raad worden geëvalueerd op 
basis van een verslag van de Commissie dat eind 2013 klaar moet zijn 1. 

                                                 

1 Zie ook: de mededeling van de Commissie "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de 
sport" (5597/11). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09509-re01.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05597.nl11.pdf
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Online wedden 

De ministers hebben in openbaar debat de sportgerelateerde aspecten van online wedden besproken 
aan de hand van een achtergrondnota van het voorzitterschap (9059/11) 1.  

Sportweddenschappen vertegenwoordigen thans 32 % van de gokdiensten en de groeiende sector 
van de illegale weddenschappen, waarin naar schatting zo’n 148 miljard euro per jaar omgaat, levert 
de sport geen enkel financieel voordeel op. Er bestaat een nauw verband tussen onrechtmatige en 
illegale weddenschappen en de problematiek van wedstrijdmanipulatie en witwassen en deze 
weddenschappen vormen dan ook een bedreiging voor de sport en de samenleving.  

De meeste ministers zagen dit als een zeer ernstig probleem, temeer omdat, vanwege de 
complexiteit, de regulering ervan in de verschillende lidstaten aanzienlijk verschilt. De ministers 
wezen erop dat het van belang is dat de integriteit van de sport behouden blijft en dat ze duurzaam 
gefinancierd kan worden.  

Een groot aantal ministers was van mening dat de lidstaten, sportstructuren en -organisaties en 
exploitanten van weddenschappen verder moeten overleggen en samenwerken voordat specifieke 
maatregelen op Europees niveau genomen worden. 

                                                 

1 Zie ook het Groenboek van de Commissie  "Online gokken op de interne markt" (8313/11). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09059.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st08/st08313.nl11.pdf
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DIVERSEN 

• Informele bijeenkomst van de ministers van Sport (Boedapest, 22 - 23 februari 2011) 

Het voorzitterschap heeft de ministers ingelicht over de resultaten van de informele bijeenkomst 
tijdens welke gediscussieerd is over de rol en de financiering van de Europese sport en over 
dopingbestrijding. De bijeenkomst vond parallel plaats aan het sportforum van de Unie dat door de 
Commissie wordt georganiseerd (www.eu2011.hu). 

• Vergadering van het stichtingsbestuur van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) 
(Montreal, 15 mei 2011); 

Het voorzitterschap heeft de ministers geïnformeerd over deze bijeenkomst waarbij de Europese 
Unie door de trojka vertegenwoordigd was. De belangrijkste punten op de agenda waren de 
WADA-begroting, de toekomstige herziening van de WADA-code en het volgende congres in 
2013. 

• Gestructureerde dialoog van de EU met de sportorganisaties (20 mei 2011, tijdens de lunch) 

Het voorzitterschap heeft kort verslag uitgebracht over de gestructureerde dialoog op hoog niveau 
tussen de EU (vertegenwoordigd door de uitgebreide trojka (BE, HU, PL, DK) en vertegen-
woordigers van de Commissie en het Europees Parlement), nationale overheidsinstanties en 
vertegenwoordigers van sportorganisaties (zoals het Internationaal Olympisch Comité, het Europees 
Olympisch Comité, UEFA, FIBA (basketbal), en de European Lotteries), die voorafging aan de 
formele Raadszitting. 

• Werkprogramma van het volgende voorzitterschap 

De Poolse delegatie heeft haar prioriteiten voor de komende zes maanden gepresenteerd: de 
bestrijding van doping en van wedstrijdvervalsing, de sociale dimensie van sport (gekoppeld aan 
vrijwilligerswerk) en financieringsaspecten. 

http://www.eu2011.hu/
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

Zitting van de EER-Raad 

De Raad heeft kennis genomen van de voorbereidingen met het oog op de 35e zitting van de Raad 
van de Europese Economische Ruimte (EER), op 23 mei in Brussel. 

 


