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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. meggyőződése, hogy a kultúra, az oktatás, a fiatalok és a sport kulcsfontosságú szerepet 

játszanak a társadalmi kohézió előmozdításában és az Unió jövőjének alakításában, 

különösen az állampolgárok szolidaritás kötőereje révén sokféleségben egyesült 

közösségének megteremtése céljából, és rengeteg lehetőséget kínálnak, többek között az 

európai hozzáadott érték és a virágzó gazdaság megteremtésére az Unió valamennyi 

régiójában, különösen a kohéziós politika területén; 

2. emlékeztet a kultúra és kulturális örökség fontos szerepére, többek között a városok és 

régiók gazdasági jóléte szempontjából; ezért felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el 

minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy ténylegesen meg tudják őrizni a 

materiális és immateriális kulturális örökséget, és ehhez használják fel a kohéziós politika 

keretében rendelkezésre álló összes eszközt; javasolja, hogy a programok következő 

generációjában a kulturális örökséget tekintsék horizontális prioritásnak a kohéziós 

politika összes pillére esetében, és vegyék figyelembe a 2018-ban, a kulturális örökség 

európai évében kiadott ajánlásokat és eredményeiket; 

3. hangsúlyozza, hogy esélyegyenlőséget kell biztosítani a fizikailag vagy földrajzi 

szempontból hátrányos helyzetben lévő embereknek, hogy egyenlő módon hozzáférjenek 

a kultúrához és az oktatáshoz; 

4. hangsúlyozza, hogy a kultúrába, az oktatásba, az ifjúságba és a sportba irányuló 

beruházások jelentősen javítják a társadalmi kohéziót az Unióban, különösen azáltal, hogy 

elősegítik az európai polgárok társadalmi integrációját; 

5. elismeri a természeti és kulturális örökség fenntartásának és a gazdaság hajtóerejeként 

bennük rejlő lehetőség kiaknázásának fontosságát; 

6. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság gazdasági, társadalmi és területi kohézióról 

szóló hetedik jelentése nem emeli ki a kultúrába irányuló beruházásokat, és nem tesz 

semmiféle mennyiségi vagy minőségi megállapítást – szektoronkénti bontásban – a 

kultúrához kötődő projektekről, amelyekre a kohéziós politikán belül az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) 11 milliárd eurónyi kiadást fordítottak a 2007–

2013 és a 2014–2020 közötti programozási időszakban; 

7. megjegyzi, hogy az Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikái fontos szerepet játszhatnak 

a kulturális örökség helyreállításának előmozdításában, a kulturális és kreatív iparágak 

támogatása, valamint a kulturális szakemberek kapacitásépítésének révén; 

8. hangsúlyozza az oktatáshoz, a képzéshez és a kulturális tevékenységekhez való egyenlő 

hozzáférés fontosságát a tényleges konvergencia megteremtése, valamint az európai 

régiók közti különbségek és a gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében; 

9. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy továbbra is finanszírozza a kultúrát, az oktatást, a 
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fiatalokat és a sportot, és építsen a programok előző két generációjának (2007–2013 és 

2014–2020) pozitív eredményeire; 

10. kéri, hogy a következő programozási időszakra hozzanak létre a kultúra, az oktatás, az 

ifjúság és a sport támogatására irányuló lehetőségeket, az európai strukturális és 

beruházási alapokban (esb-alapok) e célra vonatkozó tematikus célkitűzések révén; 

11. kiemeli a fiatalok foglalkoztatása terén a kulturális és a kreatív iparágakban rejlő 

lehetőségeket; hangsúlyozza továbbá, hogy a kulturális és kreatív ágazat további 

előmozdítása és az ebbe való beruházás jelentős mértékben hozzájárulhat a beruházások, a 

növekedés, az innováció és a foglalkoztatás javításához; felhívja ezért a Bizottságot, hogy 

mérlegelje a kulturális és kreatív iparágak összessége – beleértve a nem kormányzati 

szervezeteket és kisebb egyesületeket is – által kínált különleges lehetőségeket; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy a kultúrát és az oktatást illessze be a következő programozási 

időszak prioritásai és stratégiai célkitűzései közé mint hangsúlyos területeket és a 

regionális fejlesztési politikák horizontális dimenzióit; 

13. felhívja a tagállamokat, hogy a kohéziós politika keretében dolgozzanak ki hosszú távú és 

fenntartható, a kultúra, az oktatás, a fiatalok és a sport területére vonatkozó stratégiákat, 

amelyek alapul szolgálhatnak a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó programozási 

időszak stratégiai beruházásaihoz; 

14. ismételten hangsúlyozza, hogy a kiválasztott projekteknek ki kell egészíteniük egymást, és 

kéri a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a szinergiát az esb-alapok, az 

Európai Beruházási Bank rendelkezésre álló pénzügyi eszközei (az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA)) és a 2014–2020 közötti programozási időszakra meghatározott, 

más európai programok között, különös tekintettel az Erasmus+-ra és a „Kreatív Európa” 

programra, az egész EU-ra kiterjedő jobb tájékoztatás biztosítása és a tagállamokban és 

régióikban történő, sokkal határozottabb végrehajtás révén; hangsúlyozza, hogy a 

támogatásoknak nemcsak az infrastruktúra fejlesztését, hanem a több összefüggő területet 

– például kulturális örökséget, kulturális és kreatív iparágakat, képzési programokat, 

kulturális turizmust és helyi művészetet és kézművességet – összekapcsoló „kulturális 

klaszterek” létrehozását is célul kell kitűzniük; 

15. kéri, hogy a következő programozási időszakban tegyenek lépéseket olyan egyedi 

intézkedésekre, amelyek a fizikai infrastruktúrára – például inkubátorházakra, digitális 

infrastruktúrára (pl. széles sávú infrastruktúrára), valamint nem kézzelfogható 

infrastruktúrára (oktatási, kulturális és kutatási testületekre) – és az ehhez szükséges 

erőforrások elkülönítésére vonatkoznak; 

16. úgy véli, hogy a 2020 utáni kohéziós politika kulturális és oktatási beruházásainak 

hatékonyabbnak és eredményesebbnek kell lenniük a végrehajtandó projektek minősége 

és a mennyisége tekintetében egyaránt; 

17. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az egyetemek, az oktatási, 

szakmai és kutatási szervek, valamint a kulturális intézmények közötti 

tudáspartnerségeket az új készségek iránti igény kielégítése és a kulturális és kreatív 

ágazatban egyre inkább szükséges átképzések érdekében; 



 

AD\1148578HU.docx 5/7 PE616.606v03-00 

 HU 

18. kéri az Európai Bizottságot, hogy a kohéziós politikáról szóló felülvizsgált rendeletbe 

foglaljon bele a kulturális örökséggel kapcsolatos beruházásokra vonatkozó minőségi 

mutatókat, ahogyan azt a Parlament „A kulturális örökség integrált európai megközelítése 

felé” című, 2015. szeptember 8-i állásfoglalásában is kérte; 

19. emlékeztet a kulturális és kreatív iparágak szerepére, és ismételten felhívja a Bizottságot, 

hogy a kulturális és a kreatív iparágakat nyilvánítsa horizontális prioritásnak; 

hangsúlyozza, hogy a régióknak bizonyított kapacitásuk van e téren a klaszterek és a 

határokon átnyúló együttműködés kialakítására, és felhívja a figyelmet a kulturális és 

kreatív iparágakon belüli intelligens szakosodás kedvező hatásaira, amiről az eddig 

tapasztalt jelentős eredmények tanúskodnak; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

tartsák fenn és erősítsék meg a szakpolitikákat e téren, és hatékonyan használják fel az 

uniós programok és az esb-alapok keretében rendelkezésre álló támogatást; 

20. kéri, hogy a kulturális, audiovizuális és kreatív területeken erősítsék meg a közép és 

hosszú távú projektek elvi és gyakorlati lehetőségeit az esb-alapok és az ESBA kombinált 

használatának lehetővé tétele révén; 

21. kéri, hogy a kohéziós politikai intézkedések helyezzenek nagyobb hangsúlyt a kulturális 

és oktatási ágazatba irányuló beruházásokra, különösen a városi és távoli területeken, az 

átképzés és az inklúzió eszközeinek használata révén; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy aknázza ki az ERFA kapacitását a sportinfrastruktúrák 

fejlesztésének támogatása érdekében, valamint a fenntartható sport- és szabadtéri 

tevékenységeknek a regionális és vidékfejlesztés eszközeként való előmozdítása 

érdekében, továbbá az Európai Szociális Alapot a sportágazatban dolgozók készségeinek 

és foglalkoztathatóságának megerősítése érdekében; 

23. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a kohéziós politikai támogatások egy részét különítsék 

el színvonalas kulturális és oktatási projektekre, amelyek – jóllehet támogatást érdemelnek 

– pénzügyi források hiányában mégsem részesülnek uniós támogatásban; 

24. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a kultúrára összpontosító integrált területi 

kulturális projekteket, például a kulturális útvonalakat, amelyek elősegítik a színvonalas 

területfejlesztést és a köz-magán partnerségeket a kulturális turizmus területén. 



 

PE616.606v03-00 6/7 AD\1148578HU.docx 

HU 

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 20.3.2018    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

23 

0 

4 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa 

Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, 

Curzio Maltese, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Luigi 

Morgano, John Procter, Yana Toom, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon 

Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, 

Krystyna Łybacka 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Elena Gentile, Liliana Rodrigues, Algirdas Saudargas 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

John Howarth, Luděk Niedermayer 

 



 

AD\1148578HU.docx 7/7 PE616.606v03-00 

 HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS 
A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

23 + 

ALDE Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom 

EFDD Isabella Adinolfi 

ENF Dominique Bilde 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Curzio Maltese 

PPE Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Luděk Niedermayer, Algirdas Saudargas, 

Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver 

S&D Silvia Costa, Elena Gentile, John Howarth, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Liliana 

Rodrigues, Krystyna Łybacka 

 

0 - 

 

4 0 

ECR Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, John Procter 

Verts/ALE Jill Evans 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodik 

 

 


