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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

22.2.2017 A8-0030/1 

Módosítás  1 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 167. és 173. cikkére, 

– having regard to Articles 6, 167 and 173 

of the Treaty on the Functioning of the 

European Union, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Módosítás  2 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az EU alapvető értékeinek 

előmozdítása során a kultúrák közötti 

párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az 

oktatás által játszott szerepről szóló, 2016. 

január 19-i állásfoglalására, 

___________  

2Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0005. 

törölve 

Or. en 



 

AM\1118055HU.docx  PE598.506v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

22.2.2017 A8-0030/3 

Módosítás  3 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel a Kreatív Európa program, 

különösen annak Kultúra alprogramja 

súlyosan alulfinanszírozott, és emiatt 

nehézségekbe ütközik, hogy eleget 

tegyenek a magas szintű elvárásoknak; 

C. mivel a Kreatív Európa program – 

Kultúra alprogramját is beleértve –  a 

2014 és 2020 közötti időszakban a 

többéves pénzügyi keret 3. fejezetén belül 

összesen 1,46 milliárd eurós 

költségvetéssel rendelkezik; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Módosítás  4 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel a kulturális-kreatív ág csak 

részben valósította meg az országokon és 

ágazatokon átívelő kulturális 

együttműködés előmozdítására irányuló 

stratégiai célját; 

H. mivel a kulturális-kreatív ág csak 

részben valósította meg az országokon és 

ágazatokon átívelő kulturális 

együttműködés előmozdítására irányuló 

stratégiai célját, többek között amiatt, hogy 

feladatai a menekültek társadalmi 

beilleszkedését támogató különleges 

intézkedéssel kiegészülve 

szétforgácsolódtak; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Módosítás  5 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel a kulturális-kreatív ág keretében 

2016-ban elindították a menekültek európai 

társadalomba való befogadására irányuló 

külön felhívást a kreativitás és a kultúrák 

közötti párbeszéd előmozdítása és 

támogatása érdekében; 

M. mivel a kulturális-kreatív ág keretében 

2016-ban elindították a menekültek európai 

társadalomba való befogadására irányuló 

külön felhívást a kreativitás és a kultúrák 

közötti párbeszéd előmozdítása és 

támogatása érdekében; mivel ezt az 

intézkedést 2015-ben 1,6 millió euróval 

finanszírozták; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Módosítás  6 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel annak ellenére, hogy a rendelet 

rendelkezik kétoldalú megállapodások 

harmadik országokkal történő 

megkötéséről a programban vagy annak 

részeiben való részvételük céljából, a mai 

napig csak néhány ország folytatta le az 

eljárást; 

O. mivel annak ellenére, hogy a rendelet 

rendelkezik kétoldalú megállapodások 

harmadik országokkal történő 

megkötéséről a programban vagy annak 

részeiben való részvételük céljából, a 

Kreatív Európa program korlátozott 

költségvetése, valamint az európai 

kultúrával kapcsolatos konkrét 

célkitűzései következtében a tagállamoktól 

származó pályázatokra kellene 

összpontosítania; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Módosítás  7 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

R preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

R. mivel a sikeres pályázók aránya a 

Kultúra program esetében 15%, a MEDIA 

program esetében 44%, sőt az utóbbi 

alprogram esetében az automatikus 

forgalmazást támogató programok nélkül 

még kisebb (32%); 

R. mivel a sikeres pályázók aránya a 

Kultúra program esetében 15%, a MEDIA 

program esetében 44%, sőt az utóbbi 

alprogram esetében az automatikus 

forgalmazást támogató programok nélkül 

még kisebb (32%); mivel továbbá a 

Kultúra alprogram esetében a kiválasztott 

projektek többsége nonprofit 

szervezetektől származik, ami arra 

engedhet következtetni, hogy a program 

nem finanszíroz profitorientált 

szervezeteket, például 

középvállalkozásokat; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Módosítás  8 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. sürgeti a tagállamokat, hogy növeljék a 

Kreatív Európa költségvetését annak 

érdekében, hogy az egyidejűleg 

megfeleljen az európai polgárok 

elvárásainak és mindegyik alprogram 

törekvéseinek, elfogadva ily módon, hogy 

a kulturális termékek értéke nem csupán 

gazdasági adatokban fejezhető ki, továbbá 

nagyobb hatékonyságot és jobb 

eredményeket téve lehetővé; 

1. javasolja, hogy a tagállamok vezessék 

be a rendelkezésre álló pénzeszközök 

optimalizált kezelését, többek között a 

Kultúra alprogram és a Média alprogram 

közötti egyensúly helyreállítása, valamint 

annak révén, hogy leállítják a célkitűzések 

és a részt vevő harmadik országok 

körének bővítését annak érdekében, hogy 

a tagállami pályázók kulcsfontosságú 

projektjeire lehessen összpontosítani; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Módosítás  9 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. kéri a Bizottságot, hogy a lehető 

legszorosabban működjön együtt az 

UNESCO-val, az Európa Tanáccsal és az 

OECD-vel is, hogy a program 

célkitűzéseinek megvalósításában és a 

hatások értékelésében való közös 

közreműködéshez szilárdabb alapot 

teremtsenek, különösen nemzetközi 

viszonylatban és különös tekintettel a 

kulturális és a kreatív ágazat sajátos emberi 

és gazdasági értékeinek tiszteletben 

tartására; 

6. emlékeztet a tagállamok azon 

lehetőségére, hogy a lehető legszorosabban 

működjenek együtt az UNESCO-val, az 

Európa Tanáccsal és az OECD-vel is, hogy 

a program célkitűzéseinek 

megvalósításában és a hatások 

értékelésében való közös közreműködéshez 

szilárdabb alapot teremtsenek, különösen 

nemzetközi viszonylatban és különös 

tekintettel a kulturális és a kreatív ágazat 

sajátos emberi és gazdasági értékeinek 

tiszteletben tartására; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Módosítás  10 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. üdvözli a Bizottság és az EACEA 

jelenlegi munkáját, melynek keretében 

módosítják az automatikus pontrendszert 

annak érdekében, hogy valóban egyenlő 

versenyfeltételek jöhessenek létre, 

kiegyensúlyozott módon figyelembe véve a 

Kreatív Európa programban említett 

összes kritériumot (határokon átnyúló 

jelleg, a határokon átnyúló együttműködés 

fejlesztése, méretgazdaságosság, kritikus 

tömeg, multiplikátorhatás), valamint a 

termelési kapacitásokat és az 

audiovizuális ipart támogató létező 

nemzeti támogatási rendszereket; 

21. üdvözli a Bizottság és az EACEA 

jelenlegi munkáját, melynek keretében 

módosítják az automatikus pontrendszert, 

mivel az a kisebb termelési kapacitással 

rendelkező országok javát szolgáló 

„pozitív diszkriminációs” rendszert 

alakíthat ki, amely hátrányosan 

befolyásolja a projektek művészi 

minőségét és innovációs lehetőségeit, és 

ezáltal „bünteti” a nagy termelési 

kapacitással rendelkező országokat;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Módosítás  11 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. javasolja, hogy gondoskodjanak az 

európai audiovizuális örökség 

biztonságáról, valamint a filmek és az 

audiovizuális archívumok digitalizálása 

révén tegyék azt hozzáférhetővé a tanulás, 

a közönség bevonása és a gazdasági 

lehetőségek kiaknázása céljára; 

24. javasolja, hogy gondoskodjanak az 

európai audiovizuális örökség 

biztonságáról, valamint a filmek és az 

audiovizuális archívumok digitalizálása 

révén tegyék azt hozzáférhetővé a tanulás, 

a közönség bevonása és a gazdasági 

lehetőségek kiaknázása céljára, biztosítva 

egyszersmind a szerzői és szomszédos 

jogok tiszteletben tartását; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Módosítás  12 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. kiemeli, hogy az egyre élesedő verseny 

jellemezte nemzetközi filmgyártási 

környezetben az európai audiovizuális 

ágazatban továbbra is intézkedésekre van 

szükség az ágazat sokszínűségének és 

függetlenségének biztosításához; 

hangsúlyozza, hogy szükség van az 

európai audiovizuális gyártás közvetlen 

támogatására, különösen a projektek 

kidolgozási szakaszában, amelynek 

keretében az ágazat versenyképességének 

megerősítése érdekében több területre 

kiterjedő szakmai képzésre kerülne sor; 

25. kiemeli, hogy az egyre élesedő verseny 

jellemezte nemzetközi filmgyártási 

környezetben továbbra is támogatni kell a 

tagállamok audiovizuális ágazatát, és hogy 

ennek érdekében olyan politikákat kell 

követni, amelyek fellépnek az adó- és a 

szociális dömping ellen, és lehetővé teszik 

a tagállamok számára, hogy megóvják 

kulturális ágazatukat és kulturális 

jellegzetességeiket, emellett biztosítani 

kell, hogy a kultúra, a média és a kreatív 

iparágak továbbra is a 

szabadkereskedelmi megállapodások 

hatályán kívül maradjanak, valamint 

többek között a tanulás megkönnyítésével 

fejleszteni kell a képzést az intézkedések 

körének bővítése és az oktatók képzését 

célzó programok megfelelő hangsúlyban 

részesítése érdekében; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Módosítás  13 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. elismeri, hogy az európai online 

platformok az online forgalmazáshoz 

nyújtott támogatás ellenére még mindig 

nem versenyképesek nemzetközi szinten, 

valamint hogy a meglévő platformokon 

megjelenő európai tartalom nehezen 

fellelhető és nehezen elérhető; 

27. elismeri, hogy az európai online 

platformok az online forgalmazáshoz 

nyújtott támogatás ellenére még mindig 

nem versenyképesek nemzetközi szinten, 

valamint hogy a meglévő platformokon 

megjelenő európai tartalom nehezen 

fellelhető és nehezen elérhető; kitart 

amellett, hogy sok európai ország óriási 

potenciállal rendelkezik az innováció és az 

új technológiák terén, és hogy ezért 

lehetőséget kell biztosítani számukra arra, 

hogy nagyra törő nemzeti politikák révén 

fejleszthessék ezeket az ágazatokat annak 

érdekében, hogy a nemzetközi piacon 

biztosítsák pozíciójukat; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Módosítás  14 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 

létre kell hoznia egy, a közönség 

bevonását célzó, adatközpontú európai 

projektet, amelynek célja az európai 

audiovizuális ágazat és filmipar arra 

irányuló kapacitásának feltárása és 

megerősítése, hogy összegyűjtsék és 

elemezzék a nézői szokásokra vonatkozó 

adatokat, illetve előrejelzéseket 

készítsenek azzal kapcsolatban a nem 

nemzeti európai filmek iránti igény 

növelése céljából; 

törölve 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Módosítás  15 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. hangsúlyozza, hogy a 

játékfilmsorozatok világszinten 

versenyezni kívánó független tv-

producereinek támogatása folyamatos, 

hogy valódi európai kínálattal lehessen 

válaszolni különösen a magas színvonalú 

sorozatok iránti jelenlegi óriási keresletre, 

még akkor is, ha a legjobb eredményeket a 

dokumentumfilmek és a gyermekfilmek 

ágazatában érik el; 

30. hangsúlyozza, hogy a 

játékfilmsorozatok világszinten 

versenyezni kívánó független tv-

producereinek támogatását elsősorban a 

nemzeti hatóságoknak kell biztosítaniuk, 

hogy valódi európai kínálattal lehessen 

válaszolni különösen a magas színvonalú 

sorozatok iránti jelenlegi óriási keresletre, 

még akkor is, ha a legjobb eredményeket a 

dokumentumfilmek és a gyermekfilmek 

ágazatában érik el; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Módosítás  16 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. kéri a Bizottságot, hogy változtasson az 

egyidejű színházi és VOD-bemutatókra 

vonatkozó bónuszrendszeren; 

32. kéri a Bizottságot, hogy az egyidejű 

filmszínházi és VOD-bemutatók 

elkerülése érdekében tartsa fenn a 

bónuszrendszert, tekintettel az európai 

országok közötti különbségekre és arra, 

hogy lehetővé kell tenni, hogy a filmeket 

először filmszínházakban mutassák be, 

ami sok kis filmszínház vagy független 

mozi számára gyakran döntő jelentőségű; 

második lépésként javasolja bizonyos 

mentességek kidolgozásának fontolóra 

vételét annak lehetővé tétele érdekében, 

hogy egyes filmek gyorsabban eljussanak 

a VOD- és videóplatformokra, illetve az 

újonnan piacra lépő médiaorgánumokba; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Módosítás  17 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. ragaszkodik ahhoz, hogy a stabil és 

határozottan reprezentatív európai 

kulturális hálózatok alapvető szerepet 

játsszanak abban, hogy az Európában 

végzett, illetve harmadik országokkal 

közösen folytatott kulturális és művészeti 

tevékenységek láthatóak legyenek, mivel 

gyakran ezek a hálózatok az elsők, 

amelyek együttműködést kezdenek új 

területekkel, ágazatokkal vagy 

országokkal; véleménye szerint működési 

támogatások nyújtásával kellene támogatni 

e tevékenységek koordinátoraként, 

valamint az összes művészeti területen a 

kultúra és a kreativitás előmozdítójaként 

betöltött szerepüket; véleménye szerint e 

tekintetben előzetesen egyértelmű és 

átlátható kiválasztási kritériumokat kell 

meghatározni; 

40. ragaszkodik ahhoz, hogy a stabil és 

határozottan reprezentatív európai 

kulturális hálózatok alapvető szerepet 

játsszanak abban, hogy az Európában 

végzett, illetve harmadik országokkal 

közösen folytatott kulturális és művészeti 

tevékenységek láthatóak legyenek, mivel 

gyakran ezek a hálózatok az elsők, 

amelyek együttműködést kezdenek új 

területekkel, ágazatokkal vagy 

országokkal; úgy véli, hogy nem működési 

támogatások nyújtásával, hanem csak 

projekttámogatásokkal kellene támogatni e 

tevékenységek koordinátoraként, valamint 

az összes művészeti területen a kultúra és a 

kreativitás előmozdítójaként betöltött 

szerepüket, mivel a működési támogatások 

esetében fennáll az adminisztratív és 

pénzügyi függőség, illetve a pénzeszközök 

nem megfelelő kezelésének kockázata; 

véleménye szerint e tekintetben előzetesen 

egyértelmű és átlátható kiválasztási 

kritériumokat kell meghatározni; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Módosítás  18 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. üdvözli, hogy az „Európa kulturális 

fővárosa” fellépést a következő 

időszakban, 2020-től kezdve kiterjesztik a 

tagjelölt országokra és EFTA országokra 

és javasolja, hogy jobban terjesszék e 

tapasztalatot az Európai Unión belül és 

azon kívül is; 

44. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

„Európa kulturális fővárosa” fellépést a 

következő időszakban, 2020-től kezdve 

kiterjesztik a tagjelölt és az EFTA-

országokra, mivel e rendszernek – ahogy 

azt a neve is jelzi – az európai városok 

értékének növelésére kellene szolgálnia, 

különösen a költségvetési megszorítások 
és a gazdasági válság uralta környezetben; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Módosítás  19 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. javasolja, hogy az Európai Örökség 

címnek biztosítsanak nagyobb fokú 

láthatóságot és hangsúlyozza az európai 

identitást, az Európához tartozás közös 

érzésének elősegítését, az Európai Unió 

építését és egy jobb jövő érdekében a 

különféle örökségekről való 

ismeretszerzést illetően érintett (materiális 

és immateriális) helyszínek jelentőségét; 

45. javasolja, hogy az Európai Örökség 

címnek biztosítsanak nagyobb fokú 

láthatóságot és hangsúlyozza a tagállamok 

nemzeti identitását és az európai 

civilizáció közös örökség révén történő 

kiaknázását illetően érintett (materiális és 

immateriális) helyszínek jelentőségét; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Módosítás  20 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg, 

milyen módon lehet elősegíteni a 

művészetekben jártas menekültek Kreatív 

Európa programhoz való hozzáférését; 

törölve 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Módosítás  21 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2017 

Silvia Costa 

A Kreatív Európa program végrehajtása 

2015/2328(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. az elmúlt években a migránsok és 

menekültek Unióba történő jelentős 

beáramlásának fényében üdvözli, hogy a 

program egyre inkább interkulturálissá 

válik, aminek köszönhetően 2017-től 

remélhetőleg nőni fog a kulturális 

sokféleséget, a kultúrák közötti 

párbeszédet és a többnyelvűséget 

előmozdító projektek száma; tekintettel 

arra, hogy az integráció számos 

tagállamban valószínűleg az elkövetkező 

években is kihívást fog jelenteni, 

hangsúlyozza, hogy támogatni kellene, 

hogy az ilyen projektek a program állandó 

részét képezzék; 

törölve 

Or. en 

 

 


