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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. elismeri a határrégiók előtt álló kihívásokat, és hangsúlyozza, hogy a különböző 

határrégiók közötti társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek, köztük a kulturális és nyelvi 

különbségek akadályozhatják az integrációt, korlátozhatják a kapcsolatteremtést és 

szűkíthetik az egyének és vállalkozások lehetőségeit a határ mindkét oldalán; 

2. hangsúlyozza, hogy az EU pozitívan járult hozzá a határrégiók fejlődéséhez, és hogy a 

jövőbeni finanszírozási programokat a lehető legeredményesebb és leghatékonyabb 

módon kell folytatni, kiemelt figyelmet fordítva a különösen magas európai hozzáadott 

értéket nyújtó területekre, és biztosítva, hogy a határ menti nehézségek megoldása a 

határokon átnyúló együttműködési programok központi eleme legyen; 

3. kijelenti, hogy a kohéziós politikának továbbra is támogatnia kell a kiszolgáltatott és 

perifériára szorult embereket, foglalkoznia kell a növekvő egyenlőtlenségekkel és 

szolidaritást kell építenie az oktatásba, képzésbe és kultúrába való befektetések révén, 

kiemelt figyelmet szentelve az olyan, határokon átnyúló együttműködési programoknak, 

amelyek az érintett régiókban fennálló kulturális, területi és adminisztratív akadályokra, 

illetve jövőbeni kihívásokra koncentrálnak; 

4. hangsúlyozza, hogy az EU határai szárazföldi és tengeri határokat is jelentenek, 

amelyeket egyaránt figyelembe kell venni; ezért ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg a tengeri határrégiókat érintő kihívásokat, lehetővé téve az összes határrégióban 

fennálló akadályok, illetve e régiók együttműködési és fejlődési lehetőségeinek 

holisztikus elemzését; 

5. hangsúlyozza a határokon átnyúló együttműködési programok, köztük a 

makroregionális és régióközi programok fontosságát az oktatási, kulturális, kreatív, 

sport-, művészeti és egyéb tevékenységek finanszírozásában, amelyek európai 

hozzáadott értékükből adódóan közelebb hozzák egymáshoz a polgárokat, határokon 

átnyúló szinergiákat hoznak létre, kölcsönös bizalmat és megértést alakítanak ki és 

segítenek leküzdeni az előítéletek és sztereotípiák különböző formáit a határrégiókban; 

kiemeli e tekintetben az intelligens szakosodási stratégiákkal összhangban a kulturális 

és kreatív ágazatok nyújtotta lehetőségeket, valamint a kultúrával és az örökséggel 

foglalkozó INTERREG projektek jelentős számát, amely bizonyítja, hogy a határrégiók 

körében jelentős szándék mutatkozik a közös, hagyományos kulturális javakba, 

valamint a modern kreatív projektek, kreatív ágazatok és az örökségre irányuló 

projektek fejlesztésébe való befektetésre; ismételten hangsúlyozza azt a nézetét, 

miszerint létfontosságú az ilyen kezdeményezések uniós pénzügyi támogatása, ezért azt 

tovább kell növelni a következő többéves pénzügyi keretben, különösen az esb-

alapokból származó támogatás révén; felszólítja a Bizottságot, hogy azonosítsa és 

ösztönözze a helyi prioritások, valamint a meglévő uniós stratégiák és célkitűzések 

közötti szinergiákat, és teljes mértékben aknázza ki a határrégiókban rejlő 

lehetőségeket; 

6. rámutat a határokon átnyúló együttműködési programok jelenlegi keretrendszerének 
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összetettségére, valamint azokra a strukturális nehézségekre és adminisztratív terhekre, 

amelyekkel a lehetséges kedvezményezettek szembesülnek az ilyen projektek 

előkészítése során; ebben a tekintetben üdvözli a 2020 utáni időszakra javasolt 

egyszerűsítési intézkedéseket, és ezeket fontos lépésnek tekinti a határokon átnyúló 

együttműködési programok egyszerűbb és hatékonyabb végrehajtása és elérhetősége 

tekintetében; 

7. emlékeztet a kultúra és a kulturális örökség fontos szerepére a városok és régiók 

gazdasági jóléte kapcsán, ezért felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, hogy ténylegesen megőrizzék és népszerűsítsék 

tárgyi és szellemi kulturális örökségüket, és ehhez használják fel a kohéziós politika 

keretében rendelkezésre álló összes eszközt; 

8. a határokon átnyúló és regionális együttműködésről való tájékoztatás tekintetében új 

stratégiát szorgalmaz, amelynek célja közelebb kerülni a határrégiók lakosaihoz, 

felhívni a figyelmüket a határokon átnyúló uniós programok nyújtotta lehetőségekre és 

ezáltal hozzájárulni a hozzáállás megváltoztatásához egy, a regionális és határokon 

átnyúló kérdésekre nyitottabb szemléletmód kialakítása révén; 

9. hangsúlyozza a sport fontosságát a határ menti régiók gazdasági és társadalmi fejlődése 

szempontjából, amint erről számos területi együttműködési projekt tanúskodik, amelyek 

során a sportot a társadalmi és kulturális integráció eszközeként használták fel; 

10. ösztönzi a fiatalokat, hogy legyenek aktívak, vegyenek részt és közreműködjenek a 

társadalmi fejlődést célzó valamennyi regionális és határokon átnyúló tevékenységben; 

támogatja az ifjúsághoz kapcsolódó olyan, határokon átnyúló elképzeléseket és 

tevékenységeket, mint például az ötletek és bevált gyakorlatok megosztására szolgáló 

felületek létrehozása, a határokon átnyúló együttműködésről szóló tájékoztatás és 

információcsere, valamint a közösségi és egyéb médián keresztül történő 

információterjesztés a fiatalok határokon átnyúló projektekben való részvételének és 

ezzel kapcsolatos lehetőségeinek bővítése céljából; 

11. hangsúlyozza az Unió által finanszírozott lehetőségekről való tájékoztatás hiányát az 

EU határrégióiban megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési programok 

kapcsán; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék hatékonyabbá a határokon átnyúló 

témákkal kapcsolatos információterjesztést, például egyablakos információs pontok 

létrehozásával; 

12. hangsúlyozza, hogy jelentősebb pénzügyi kötelezettségvállalásra van szükség a 

határokon átnyúló sporttevékenységek előmozdítása és különösen a helyi sportolást 

szolgáló kisméretű infrastruktúra kialakítása érdekében; 

13. felszólítja a Bizottságot, hogy a kultúrát és az oktatást tekintse horizontális prioritásnak 

a kohéziós politika keretében megvalósuló programok következő generációjánál; 

14. erőteljesen támogatja a határokon átnyúló projektek és programok szerepét a fiatalok 

oktatásának, foglalkoztathatóságának, társadalmi befogadásának és a társadalomban 

való részvételének javításában a határrégiókban élő fiatalokat érintő olyan társadalmi 

problémák kezelése révén, mint például a munkanélküliség és a radikalizálódás; a 

határrégiókat átfogó, szisztematikusabb együttműködésre szólít fel a fiatalok 

lehetőségeinek javítása érdekében a foglalkoztatás, az oktatás, a képzés, a kultúra, a 
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sport és egyéb szociális politikák területén; 

15. hangsúlyozza, hogy a nyelvi korlátok még mindig jelentős akadályt jelentenek a 

határokon átnyúló együttműködés szempontjából, különösen olyan határrégiók 

esetében, ahol nincs nagy hagyománya az együttműködésnek; megjegyzi, hogy a nyelv 

fontos tényező a bizalom növelésében és a társadalmi-kulturális nehézségek 

enyhítésében; úgy gondolja, hogy az esb-alapok célzottabb használata, valamint a 

nyelvi technológiákra nyújtott finanszírozás növelése javíthatja a kommunikációt és így 

támogathatja a többnyelvűség és az európai nyelvi sokféleség szisztematikus 

előmozdítását a határrégiók oktatásában és képzéseiben, már kora gyermekkortól 

kezdve, többek között sport- és kulturális rendezvények szervezése révén; 

16. úgy véli, hogy erősíteni kell az oktatási és képzési intézmények közötti, határokon 

átnyúló együttműködést a gyermekeknek szóló (már igen fiatal kortól kezdődő) 

határokon átnyúló iskolai látogatások és iskolán kívüli tevékenységek elősegítése révén, 

egyedülálló lehetőséget kínálva a gyermekeknek arra, hogy az osztálytermen kívül, 

közvetlen kapcsolatteremtés útján ismerkedhessenek meg a kultúrák és nyelvek 

sokféleségével vagy a szomszédos országok történelmével; 

17. megállapítja, hogy egyes határ menti területeken olyan közös nyelvet beszélnek, amely 

az Uniónak nem hivatalos nyelve; úgy véli, hogy a határ menti területeken beszélt, 

kevésbé használt nyelvek tanításának és előmozdításának jelentősebb pénzügyi 

támogatása erősítené az együttműködést, növelné a határokon átnyúló mobilitást, és 

gazdagítaná az említett területek kulturális sokféleségét és örökségét; 

18. ismételten kijelenti, hogy elengedhetetlen a kutatói közösség, az üzleti élet, a 

felsőoktatás, a közhatóságok és a civil társadalom kulcsfontosságú szereplőinek 

egybegyűjtése; felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az oktatási és képzési 

intézmények közötti, illetve az ezen intézmények és a vállalatok közötti, határokon 

átnyúló partnerségeket a határrégiókban a tanulók, tanárok, oktatók és az adminisztratív 

személyzet, valamint a doktoranduszhallgatók és kutatók mobilitásának elősegítése 

érdekében, ideértve a szakképzést is; hangsúlyozza, hogy az ilyen, határokon átnyúló 

partnerségekben a többnyelvűség jelenléte segíthet felkészülni a diplomásoknak a 

munkaerő-piacra való belépésre a határ mindkét oldalán; azon a véleményen van, hogy 

figyelmet kell fordítani a regionális kisebbségi nyelvekre is, amelyeket erőteljes nyelvi 

politikák hiányában folyamatosan az eltűnés veszélye fenyeget; úgy véli, hogy a 

regionális kisebbségi nyelvek megőrzésére és támogatására továbbra is uniós szintű 

finanszírozást kell biztosítani; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő a határokon átnyúló kezdeményezéseket és az 

olyan különböző típusú eszmecseréket, illetve interkulturális és oktatási 

tevékenységeket, amelyek célja, hogy jobban felhívják a polgárok figyelmét a 

határrégiók jogszabályi és közigazgatási követelményeire, valamint javítsák a helyi 

hatóságok, illetve a kulturális és oktatási intézmények közötti együttműködést; 

20. sürgeti a tagállamokat, hogy segítsék elő és szorgalmazzák a bizonyítványok, diplomák, 

valamint a szakképzési és szakmai képesítések kölcsönös elismertetését és érthetőbbé 

tételét a szomszédos régiók között; ösztönzi ezért bizonyos konkrét készségeknek a 

tantervbe való felvételét a határon átnyúló foglalkoztatási lehetőségek bővítése 

érdekében, beleértve a készségek érvényesítését és elismerését; 
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21. ösztönzi a közös közszolgáltatások és a szomszédos határrégiókban kifejtett 

erőfeszítések összevonását annak érdekében, hogy egy sor célzott fellépést dolgozzanak 

ki a határrégiókban élő alacsonyan képzett vagy alacsony iskolázottságú felnőttek 

támogatására, és segítsék őket az írni-olvasni tudás, a számolási és a digitális készségek 

javításában azáltal, hogy szélesebb körű kompetenciákat és magasabb képesítést 

szereznek; 

22. ösztönzi a különböző határrégiók közötti kettős szakképzést biztosító határokon átnyúló 

együttműködést és programokat; úgy véli, hogy a határokon átnyúló szorosabb 

együttműködés és a határrégiókban fellelhető készségekbe való beruházás elősegíti a 

meglévő készséghiány megszüntetését, csökkenti a szegénységet, a munkanélküliséget 

és a társadalmi kirekesztést, és megoldást nyújt a szakképzett munkaerő hiányára és az 

agyelszívás jelenségére ezeken a peremterületeken; 

23. úgy véli, hogy a multikulturalizmus különösen fontos a határrégiók számára; erőteljesen 

ösztönzi a határokon átnyúló kulturális együttműködést a határrégiókon belül és azok 

között azáltal, hogy fokozza a kreatív emberek és a kulturális szereplők, például a 

művészek és a kulturális szervezetek képviselői, valamint a közigazgatás és az egyes 

határokon átnyúló és transzeurópai projektek hálózatai közötti együttműködést; 

24. ismételten hangsúlyozza, hogy a művészek és a kulturális szakemberek mobilitása 

felbecsülhetetlen szerepet játszik Európa kulturális és társadalmi fejlődésének 

előmozdításában, valamint a regionális, nemzeti és európai kulturális örökség 

fejlesztésében; úgy véli, hogy a stabil, határokon átnyúló együttműködés a kulturális és 

kreatív ágazatok terén, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (akár 

vállalati csoportosulásokon keresztül is), a nem kormányzati szervezetekre és kisebb 

egyesületekre, segíthet társadalmi és gazdasági értékeket, fenntartható munkahelyeket 

és növekedést teremteni, különösen a fiatalok számára, és elősegíti a kulturális és nyelvi 

sokszínűséget és innovációt; továbbá úgy véli, hogy az ilyen együttműködés segíteni 

fog hidakat építeni a polgárok között, növelni a kölcsönös megértést, választ adni a 

közös kihívásokra, erősíteni a kulturális diplomáciát, továbbá kialakítani egy európai 

identitást a tárgyi és szellemi kulturális örökséggel kapcsolatos projektekre irányuló 

közös kezdeményezéseken keresztül, például közös gyermekgondozási létesítmények, 

elérhető többnyelvű oktatás vagy az oktatási intézmények közötti partnerségek révén; 

hangsúlyozza a kulturális és kreatív ágazatok jelentőségét a kulturális sokszínűség 

előmozdításában és megőrzésében, a társadalmi kohézió erősítésében, Európa 

újraiparosodásának fellendítésében, valamint számos más ágazatban az innováció 

továbbgyűrűző hatásának kiváltásában; 

25. úgy véli, hogy a határokon átnyúló kulturális együttműködés fejlesztése alapvetően 

hozzájárul a határokon átnyúló területek fenntartható fejlődéséhez, hatást gyakorolva a 

gazdaságra, a társadalmi kohézióra és a környezetre; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki közös stratégiai megközelítést a kulturális és kreatív 

ágazatok fejlesztésére és támogatására, hidat építve a kulturális és kreatív ágazatok és a 

társadalom, valamint a gazdaság között az uniós határrégiók intelligens, fenntartható 

növekedésének előmozdítása érdekében; 

26. kiemeli a kulturális és kreatív ágazatok finanszírozáshoz való hozzáférését illetően azok 

jellege és mérete miatt fennálló jelenlegi túlzott korlátokat (a kulturális és kreatív 
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ágazatok túlnyomórészt mikrovállalkozások és kkv-k), valamint néhány határrégió 

gyakran gyengébb gazdasági teljesítménye miatt felmerülő nehézségeket; ismételten 

hangsúlyozza, hogy e strukturális hiányosságok leküzdése érdekében rendkívül fontos a 

kulturális, kreatív és vállalkozói készségek fejlesztése; 

27. hangsúlyozza, hogy a régiók bizonyítottan képesek a kulturális és kreatív ágazatokban a 

határokon átnyúló együttműködés kialakítására, és megemlíti az intelligens szakosodás 

pozitív hatásait; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy e téren tartsák fenn és 

erősítsék meg a meglévő szakpolitikákat, és hatékonyan használják fel az uniós 

programok és az európai strukturális és beruházási alapok keretében rendelkezésre álló 

támogatást; 

28. úgy véli, hogy a kohéziós politika pozitívan járulhat hozzá a határrégiókban a 

múzeumok, zenekarok, illetve a határokon átnyúló rádiós és televíziós projektek közötti 

együttműködéssel kapcsolatos új ötletek és lehetőségek kialakításához azáltal, hogy 

foglalkozik a művészek közös határokon átnyúló projektjeivel járó jogi és pénzügyi 

nehézségekkel; 

29. határozottan támogatja a határokon átnyúló kulturális projekteket és az Európa 

Kulturális Fővárosai és az európai határrégiók közötti együttműködést a kulturális 

„hegesztési pontok” láncolatának és az európai kulturális hálózatok új dimenziójának 

létrehozása érdekében, amelynek keretében a kulturális sokszínűség új gyakorlatait 

dolgozzák ki és integrálják konkrét európai projektek megvalósítása során; 

30. sajnálja, hogy a kulturális és szabadidős tevékenységek gyakran nem vonzzák a 

szomszédos országok különböző határrégióiban élő embereket annak ellenére, hogy e 

területek lakosainak hasonló az érdeklődésük és egymáshoz igen közel vannak; 

támogatja a több határrégióban létrehozott uniós regionális portálokat, amelyek 

hozzáférést biztosítanak a kulturális és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos 

információkhoz, és ösztönzi a hasonló portálok népszerűsítését valamennyi 

határrégióban; 

31. határozottan úgy véli, hogy a határrégiók – a határok ellenkező oldalain elhelyezkedő 

kulturális intézmények, kulturális és kreatív ágazatok és érdekelt felek régóta fennálló 

kapcsolatának köszönhetően – kedvező körülményeket tudnak teremteni a művészeti és 

kulturális mobilitás számára, és ebből adódóan a tematikus turizmus fontos tényezői 

lehetnek, valamint segíthetnek Európa versenyképes és fenntartható úti célként való 

népszerűsítésében, növelve annak nemzetközi vonzerejét, és aktívan élénkíthetik az 

európai integráció folyamatát azáltal, hogy elősegítik az európai polgárok közötti 

kapcsolatokat és ösztönzik az összetartozás érzését; felhívja a Bizottságot, hogy a 

határokon átnyúló fejlesztési kezdeményezésekbe építsen be kulturális dimenziót, amely 

magában foglalja mind a történelmi örökség értékeit, mind pedig a kortárs kreativitást; 

felszólítja ezért a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és beruházásaikat egy 

fenntartható és hosszú távú kulturális idegenforgalmi politika kidolgozása érdekében; 

32. emlékeztet arra, hogy az oktatás és a határokon átnyúló kulturális eszmecsere elősegíti a 

kultúrák közötti párbeszédet, a kölcsönös megértést, a konfliktusrendezést és a 

béketeremtést, különösen a konfliktusokat átélt határrégiókban; ebben az 

összefüggésben kiemeli a brexit által az emberek közötti eszmecserékre és a diákok, 

tanulók, művészek és kulturális szereplők mobilitására jelentett kockázatokat az Észak-
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Írország és az Ír Köztársaság közötti határ menti régiókban; 

33. számos olyan intézkedést ösztönöz, amelyek célja a hátrányos megkülönböztetés 

valamennyi formája elleni küzdelem a határrégiókban, valamint a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő emberek esetében a foglalkoztatás és a társadalomba való beilleszkedés 

útjában álló akadályok lebontása; e tekintetben támogatja a szociális vállalkozások 

ösztönzését és fejlesztését a határrégiókban a munkahelyteremtés forrásaként, 

különösen a kiszolgáltatott embercsoportok, például a fiatal munkanélküliek és a 

fogyatékkal élők számára; 

34. határozottan úgy véli, hogy a média és a kommunikáció a kreatív ágazat révén erősítheti 

az EU határrégióit, és hogy a digitális platformok alkalmasak a társadalmi befogadás 

előmozdítására és a határrégiók kulturális sokszínűségének védelmére; továbbá úgy 

véli, hogy a mozi, a televízió, továbbá a kreatív dokumentumfilmek és az egyéb 

formátumú digitális tartalmak olyan felületek, amelyeket az uniós határrégiók 

örökségének és egyedi jellemzőinek támogatására lehet felhasználni; 

35. határozottan arra ösztönzi a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy javítsák a 

határokon átnyúló kulturális és oktatási tevékenységekre és kérdésekre vonatkozó 

információk terjesztését, és ezeken a területeken erősítsék meg a bevált gyakorlatok 

cseréjét egy erre a célra szolgáló portál és honlap létrehozásával; 

36. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a művészeti és kulturális mobilitással kapcsolatos 

sajátos kihívásokkal olyan területeken, mint a társadalombiztosítás, az adózás (a 

művészek és a kulturális szakemberek kettős adóztatásának elkerülése) és a mobilitási 

lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás (mobilitási ösztöndíjak, bentlakásos programok 

stb.); 

37. hangsúlyozza, hogy a sportturizmus az európai gazdaság egyre fontosabb ágazata; ezért 

a turizmus sporton keresztül történő előmozdítása érdekében kéri, hogy különítsenek el 

pénzügyi forrásokat a sportinfrastruktúra kiépítésére; 

38. megjegyzi, hogy a határokon átnyúló együttműködés – az Unió egyik legfontosabb 

szakpolitikai célkitűzéseként – segített enyhíteni a belső határok káros hatásait, és 

javíthatja az oktatás és a kultúra terén elért, határokon átnyúló eredményeket; 

39. támogatja a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel kapcsolatos intézkedéseket és a több 

érdekelt felet tömörítő platformokat a határrégiókban, amelyek célja a 

tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségének, kínálatának és arculatának 

javítása, valamint a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő fiatalok 

határokon átnyúló mobilitásának előmozdítása; úgy véli, hogy az érintett feleknek a 

tanulószerződéses gyakorlati képzések, szakmai gyakorlatok és gyakornoki álláshelyek 

határokon átnyúló lehetőségeinek megteremtése érdekében való összefogása javítja a 

versenyt, az oktatást, a készségeket és a munkaerőpiacot az említett régiókban, és 

különösen ösztönzi a határokon átnyúló és nemzetközi együttműködésben részt vevő 

regionális és helyi intézményekben a gyakornoki álláshelyek létrehozását; 

40. tudomásul veszi azokat a súlyos migrációs kihívásokat, amelyekkel egyes határrégiók 

szembesülnek; e célból ösztönzi a határokon átnyúló uniós programok számára 

rendelkezésre álló finanszírozás hatékony felhasználását, valamint a bevált módszerek 
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megosztását a határ mentén elhelyezkedő helyi és regionális hatóságok között a 

nemzetközi védelem alatt álló menekültek integrációjának keretén belül; hangsúlyozza 

annak szükségességét, hogy a nemzeti kormányok támogassák a helyi és regionális 

hatóságokat e kihívások leküzdésében; 

41. felhívja a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy működjenek együtt a 

határokon átnyúló oktatási vagy kulturális tevékenységeket akadályozó jogi vagy 

közigazgatási akadályok azonosításában és felszámolásában, többek között a vonatkozó 

szabályozási keretek harmonizációja révén. 
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