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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0372) meghatározza az ERFA és a Kohéziós 
Alap keretét a 2021–2027 közötti időszakra.

Előírja, hogy a finanszírozást adott prioritásokra kell összpontosítani, meghatároz egy olyan 
listát, amely tartalmazza az e prioritásokkal összhangban álló tematikus célkitűzéseket, 
valamint ösztönzi az integrált programozást. 

E vélemény a javaslat által figyelmen kívül hagyott kérdésekre – például a kreatív ágazatokra, 
a kultúrára, az ifjúságra és a sportra – kíván összpontosítani.

A kultúra konkrét megemlítésének hiánya a jogilag kötelező erejű szabályozásban továbbra is 
a kulturális beruházások legfőbb akadálya marad. Következésképp sokkal nagyratörőbb 
megközelítésre van szükség, figyelemmel az EUMSZ 167. cikkének (4) bekezdésére, amely 
kimondja, hogy „az Unió a Szerződések egyéb rendelkezései alá tartozó tevékenysége során 
figyelembe veszi a kulturális szempontokat”. Az előadó hangsúlyozza, hogy el kell ismerni a 
kultúrában rejlő teljes potenciált és a kultúra által betöltött szerepet a gazdasági fejlődés, a 
társadalmi befogadás és kohézió támogatásában és előmozdításában. 

Sajnálatos módon a szóban forgó rendeletre irányuló javaslat kitér a kulturális örökség 
kérdésére, de figyelmen kívül hagyja a kultúrát mint egészt. Nem tesz említést a kultúra 
hozzájárulásáról a helyi és regionális fejlődéshez, annak ellenére, hogy ez szorosan összefügg 
az oktatással, a társadalmi befogadással és az innovációval. Az, hogy a készségek és a 
szakismeret fejlesztésén keresztül a kultúra több formában járul hozzá a neveléshez és a 
tanuláshoz, a kreatív és kulturális iparágaknak köszönhetően a gazdasági fejlődéshez, továbbá 
a marginalizálódott közösségekkel kapcsolatos megelőző fellépésnek köszönhetően a 
társadalmi befogadáshoz, indokolttá teszi, hogy a kultúráról konkrétan említést tegyenek a 
tervezett eszközök tematikus célkitűzéseiben. Ezenkívül alapvető fontosságú konkrét 
intézkedések meghatározása és erőforrások elkülönítése a projektek – többek között 
inkubátorházak, digitális (pl. széles sávú) infrastruktúra, és oktatási, kulturális és kutatási 
testületek immateriális infrastruktúrája – számára, figyelembe véve a kultúrához kapcsolódó 
projekteket, amelyek a 2007–2013 és 2014–2020 közötti programozási időszak kohéziós 
politikai kiadásainak legalább 11 milliárd EUR összegű részét tették ki.

Végezetül, a projektek és eredményeik értékelésekor mutatók szélesebb körét kell alkalmazni 
a teljesítményközpontú és eredményorientált megközelítés megerősítése érdekében. Az 
előadó ezért a turisztikai, kulturális és természetes helyek infrastrukturális projektjei esetén új 
mutatók bevezetését javasolja, amelyek jobban tükrözik a támogatott helyszínekre irányuló 
látogatások számának növekedését.

MÓDOSÍTÁS:

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyermekek jogainak a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben meghatározott 
előmozdítása az uniós szakpolitikák 
kifejezett célkitűzése (az EUSZ 3. cikke). 
Az Uniónak és a tagállamoknak megfelelő 
módon fel kell használniuk az ERFA-t 
olyan intézkedések támogatására, amelyek 
elősegítik a gyermekek jogainak 
érvényesítését elősegítő hatékony 
fellépéseket.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Egy egyre inkább összekapcsolt 
világban, és tekintettel a demográfiai és 
migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az 
Unió migrációs politikájához olyan közös 
megközelítésre van szükség, amely 
kiaknázza a különböző finanszírozási 
eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő 
jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés 
terén koherens, erőteljes és következetes 
támogatás legyen biztosítható a tagállamok 
közötti szolidaritási és 
felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az 
ERFA-nak támogatást kell nyújtania a 
migránsok tartós beilleszkedésének 
elősegítésére.

(8) Egy egyre inkább összekapcsolt 
világban, és tekintettel a demográfiai és 
migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az 
Unió migrációs politikájához olyan közös 
megközelítésre van szükség, amely 
kiaknázza a különböző finanszírozási 
eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő 
jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés 
terén koherens, erőteljes és következetes 
támogatás legyen biztosítható a tagállamok 
közötti szolidaritási és 
felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az 
ERFA-nak támogatást kell nyújtania a 
migránsok tartós beilleszkedésének 
elősegítésére, tartózkodási jogállásuktól 
függetlenül. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a helyi és 
regionális hatóságok hozzáférjenek az 
ERFA-forrásokhoz, melyeket megfelelő 
mértékben rendelkezésükre kell bocsátani, 
hogy tehessenek a migránsok helyi és 
regionális szintű integrációjáért.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható gazdaságba 
való igazságos átmenet hozzájárul a 
jövőorientált fejlődési útvonalak 
megszilárdításához azáltal, hogy jobban 
összehangolja a helyi és regionális 
készségeket és stratégiákat a 
dekarbonizációs célkitűzésekkel, valamint 
erre irányuló kapacitásokat és támogatási 
rendszereket alakít ki. Az igazságos 
átmeneti folyamatok hosszú távúak, 
erősen függenek az oktatási 
intézkedésektől és 
kötelezettségvállalásoktól, és azokat 
alulról felfelé építkező megközelítést 
alkalmazva kell kidolgozni az érintett 
közszférabeli, gazdasági és szociális 
partnerekkel, valamint a társadalmi 
szervezetekkel együttműködésben.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok és a régiók új 
kihívások kezelésére és polgáraik számára 
magas fokú biztonság és a radikalizálódás 
megelőzésének biztosítására irányuló 
erőfeszítéseinek támogatása céljából, a más 
uniós szakpolitikákkal való szinergiák és 
kiegészítő jelleg kiaknázásával, az ERFA 
keretében végrehajtott beruházásoknak 
hozzá kell járulniuk a biztonsághoz olyan 
területeken, ahol biztonságos 
közterületeket és kritikus infrastruktúrát 
kell biztosítani, mint például a közlekedés 

(9) A tagállamoknak és a régióknak az 
új kihívások kezelésére és polgáraik 
számára a magas fokú biztonság, valamint
a befogadás valamennyi polgár számára 
való biztosítására – többek között a 
marginalizálódás és radikalizálódás 
elkerülését szolgáló megelőzési 
szakpolitikára – irányuló erőfeszítései
támogatása céljából, a más uniós 
szakpolitikákkal – többek között a kultúr-, 
oktatás-, ifjúság- és sportpolitikákkal, 
különösen a Kreatív Európa programmal 
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és az energiaügy területén. (a „kiválósági pecsét” révén is), az 
Erasmusszal és az Európai Szolidaritási 
Testülettel – való szinergiák és kiegészítő 
jelleg kiaknázásával, az ERFA keretében 
végrehajtott beruházásoknak elő kell 
segíteniük a színvonalas oktatáshoz és az 
alulról építkező sporttevékenységekhez 
való hozzáférést azáltal, hogy támogatják 
a hatóságokat az infrastruktúra 
korszerűsítésében, valamint hozzá kell 
járulniuk a biztonsághoz olyan területeken, 
ahol biztonságos közterületeket és kritikus 
infrastruktúrát kell biztosítani, mint például 
a közlekedés és az energiaügy területén, 
valamint az összetartó társadalmakhoz, 
biztosítva a nyílt kulturális és nyilvános 
tereket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tagállami szakértők nyitott 
koordinációs módszer keretében 
létrehozott munkacsoportjának 2018.évi, a 
közpolitikákról és a kulturális és kreatív 
iparágakban rejlő lehetőségekről szóló 
jelentése hangsúlyozza, hogy a kulturális 
és kreatív iparágak jelentős szerepet 
töltenek be a kultúra és a kreativitás, 
illetve az innováció, a társadalmi kohézió, 
a regionális és a vállalkozói fejlődés 
összekapcsolásában. A regionális 
intelligens szakosodási stratégiák nagy 
száma – köztük a kultúra és a kreativitás –
lehetőséget kínál a közös munka 
javítására.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ennek a rendeletnek meg kell 
határoznia azon különféle 
tevékenységtípusokat, amelyek költségei 
az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az 
EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik 
alapján – támogatott beruházások révén 
támogathatók. A Kohéziós Alap számára 
lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat 
támogasson a környezetvédelem és a TEN-
T területén. Az ERFA tekintetében a 
tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, 
és az ERFA számára lehetővé kell tenni az 
alábbiak támogatását: infrastruktúra-
beruházások, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, a 
kkv-kbe irányuló termelőberuházások, a 
berendezések, szoftverek és immateriális 
javak, valamint tájékoztatással, 
kommunikációval, tanulmányokkal, 
hálózatépítéssel, együttműködéssel, 
tapasztalatcserével kapcsolatos és 
klasztereket érintő tevékenységek. A 
programvégrehajtás támogatása érdekében 
mindkét alap számára lehetővé kell tenni 
technikai segítségnyújtási tevékenységek 
támogatását. Végül, az Interreg 
programokra vonatkozó beavatkozások 
szélesebb körének lehetővé tétele 
érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, 
hogy az magába foglalja az ESZA+ 
hatókörébe tartozó intézkedésekhez 
kapcsolódó létesítmények, emberi 
erőforrások és költségek széles körének 
megosztását.

(19) Ennek a rendeletnek meg kell 
határoznia azon különféle 
tevékenységtípusokat, amelyek költségei 
az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az 
EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik 
alapján – támogatott beruházások révén 
támogathatók. A Kohéziós Alap számára 
lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat
támogasson a környezetvédelem és a TEN-
T területén. Az ERFA tekintetében a 
tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, 
és az ERFA számára lehetővé kell tenni az 
alábbiak támogatását: infrastruktúra-
beruházások, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, 
különös tekintettel a hátrányos, 
marginalizált és szegregált társadalmi 
csoportokra, a kkv-kba – többek között a 
kulturális és kreatív ágazatokba– irányuló 
termelőberuházások, a berendezések, 
szoftverek és immateriális javak, valamint 
tájékoztatással, kommunikációval, 
tanulmányokkal, hálózatépítéssel, 
együttműködéssel, tapasztalatcserével 
kapcsolatos és klasztereket érintő 
tevékenységek. A programvégrehajtás 
támogatása érdekében mindkét alap 
számára lehetővé kell tenni technikai 
segítségnyújtási tevékenységek 
támogatását. Végül, az Interreg 
programokra vonatkozó beavatkozások 
szélesebb körének lehetővé tétele 
érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, 
hogy az magába foglalja az ESZA+ 
hatókörébe tartozó intézkedésekhez 
kapcsolódó létesítmények, emberi 
erőforrások és költségek széles körének 
megosztását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak folyamatosan 
továbbítaniuk kell a Bizottságnak az I. 
mellékletben meghatározott közös 
teljesítmény- és eredménymutatók 
alkalmazásának előrehaladásával 
kapcsolatos információkat. A közös 
teljesítménymutatókat adott esetben 
programspecifikus eredmény- és 
teljesítménymutatókkal lehet kiegészíteni. 
A Bizottságnak a tagállamok által 
szolgáltatott információk alapján kell 
jelentést tennie a teljes programozási 
időszak alatt az egyedi célkitűzések elérése 
felé tett előrelépésről; e jelentéshez pedig a 
II. mellékletben megállapított mutatókat 
kell felhasználnia.

(22) A tagállamoknak folyamatosan 
továbbítaniuk kell a Bizottságnak az I. 
mellékletben meghatározott közös 
teljesítmény- és eredménymutatók 
alkalmazásának előrehaladásával 
kapcsolatos információkat. A közös 
teljesítménymutatókat adott esetben 
programspecifikus eredmény- és 
teljesítménymutatókkal lehet kiegészíteni. 
A Bizottságnak a tagállamok által 
szolgáltatott információk alapján kell 
jelentést tennie a teljes programozási 
időszak alatt az egyedi célkitűzések elérése 
felé tett előrelépésről; e jelentéshez pedig a 
II. mellékletben megállapított mennyiségi 
és minőségi mutatókat kell felhasználnia.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az Alapok 
értékelését egyedi nyomonkövetési 
követelmények útján gyűjtött információ 
alapján kell végezni, kerülve a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként tagállamokra nehezedőket. 
Ezek a követelmények adott esetben az 
alapok hatásainak helyszíni értékeléséhez 
alapul szolgáló mérhető mutatókat is 
magukban foglalhatnak.

(23) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás (22) és 
(23) bekezdése értelmében az Alapok 
értékelését egyedi nyomonkövetési 
követelmények útján gyűjtött információ 
alapján kell végezni, kerülve a 
túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, főként tagállamokra nehezedőket. 
Ezek a követelmények adott esetben az 
alapok hatásainak helyszíni értékeléséhez 
alapul szolgáló mérhető, mennyiségi és 
minőségi mutatókat is magukban 
foglalhatnak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A fenntartható városfejlesztés 
keretén belül támogatni kell az integrált 
területfejlesztést, hogy hatékonyabban 
lehessen kezelni a város térségeket –
ideértve a városok funkcionális egységeit is 
– érintő gazdasági, környezetvédelmi, 
éghajlati, demográfiai és társadalmi 
kihívásokat, figyelembe véve a város és a 
vidék közötti kapcsolatok előmozdításának 
szükségességét. Azon városi térségek 
kiválasztásának elveit, ahol a fenntartható 
városfejlesztés érdekében integrált 
intézkedéseket kell végrehajtani, valamint 
az ezen intézkedésekre vonatkozó indikatív 
összegeket a „Beruházása a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés alá tartozó programokban kell 
meghatározni, és nemzeti szinten az 
ERFA-források legalább 6 %-át e célra kell 
fordítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy 
e százalékot tiszteletben kell tartani a teljes 
programozási időszak során, az egy 
programon belüli vagy programok közötti 
prioritások közötti átcsoportosítás esetén, 
ideértve a félidős felülvizsgálatot is.

(25) A fenntartható városfejlesztés 
keretén belül támogatni kell az integrált
területfejlesztést, hogy hatékonyabban 
lehessen kezelni a város térségeket –
ideértve a városok funkcionális egységeit is 
– érintő gazdasági, környezetvédelmi, 
éghajlati, kulturális, demográfiai és 
társadalmi kihívásokat, figyelembe véve a 
város és a vidék közötti kapcsolatok 
előmozdításának és a digitális szakadék 
csökkentésének szükségességét. Azon 
városi térségek kiválasztásának elveit, ahol 
a fenntartható városfejlesztés érdekében 
integrált intézkedéseket kell végrehajtani, 
valamint az ezen intézkedésekre vonatkozó 
indikatív összegeket a „Beruházása a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés alá tartozó programokban kell 
meghatározni, és nemzeti szinten az 
ERFA-források legalább 6 %-át e célra kell 
fordítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy 
e százalékot tiszteletben kell tartani a teljes 
programozási időszak során, az egy 
programon belüli vagy programok közötti 
prioritások közötti átcsoportosítás esetén, 
ideértve a félidős felülvizsgálatot is.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A kultúra, az oktatás, a képzés, az 
önkéntesség és a sport alapvető 
mozgatórugók az összetartóbb, befogadó 
és innovatív társadalom célkitűzéseinek 
megvalósításában.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Mivel e rendelet célját –
nevezetesen a gazdasági, a társadalmi és a 
területi kohéziónak az Unióban fennálló 
regionális egyenlőtlenségek kiigazításával 
történő megerősítését – a tagállamok a 
különböző régiók fejlettségi szintjei közötti 
eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű 
régiók lemaradásának mértéke, valamint a 
tagállamok és a régiók korlátozott 
pénzügyi forrásai miatt nem tudják 
kielégítően megvalósítani,), az Unió 
szintjén azonban a rendelet léptéke és 
hatása miatt e cél jobban megvalósítható, 
az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

(29) Mivel e rendelet célját –
nevezetesen a gazdasági, a társadalmi és a 
területi kohéziónak az Unióban fennálló 
regionális egyenlőtlenségek kiigazításával, 
az állampolgárokra összpontosító, a 
közösségek által irányított fejlődést 
támogató és az aktív állampolgári 
szerepvállalást elősegítő megközelítés 
révén történő megerősítését – a tagállamok 
a különböző régiók fejlettségi szintjei 
közötti eltérések és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók lemaradásának mértéke, 
valamint a tagállamok és a régiók 
korlátozott pénzügyi forrásai miatt nem 
tudják kielégítően megvalósítani,), az Unió 
szintjén azonban a rendelet léptéke és 
hatása miatt e cél jobban megvalósítható, 
az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az Unió előtt álló egyik fő kihívás 
a demográfiai változás, amely széles körű 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
következményekkel jár. Magában foglalja 
a népesség elöregedését, a fiatalok 
számának csökkenését, az alacsonyabb 
születési arányt, a munkaerő csökkenését 
és az agyelszívást. E tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani azokra a régiókra, 
amelyek súlyos demográfiai válságban 
szenvednek.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a digitalizáció polgárok, 
vállalkozások és kormányok előnyére 
fordítása;

ii. a digitalizáció polgárok, 
vállalkozások, kormányok és 
közintézmények előnyére fordítása;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a kkv-k növekedés és 
versenyképesség előmozdítása;

iii. a kkv-k kreativitásának, 
növekedésének és versenyképességének
előmozdítása;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. készségfejlesztés az intelligens 
szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és 
vállalkozáshoz;

iv. készségfejlesztés és képzési 
programok – beleértve a vegyes tanulást –
az intelligens szakosodáshoz, ipari 
átalakuláshoz és vállalkozáshoz;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a munkaerőpiacok 
hatékonyságának növelése, és a minőségi 
munkavállalás javítása a szociális 
innováció és infrastruktúra fejlesztésével;

i. a munkaerőpiacok 
hatékonyságának növelése, és a minőségi 
munkavállalás javítása – különösen a 
fiatalok számára – a szociális innováció és 
infrastruktúra fejlesztésével;
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. infrastruktúrafejlesztés révén 
hatékonyabb hozzáférés inkluzív és 
minőségi szolgáltatásokhoz az oktatás, a 
képzés és az egész életen át tartó tanulás 
területén;

ii. infrastruktúrafejlesztés, valamint 
színvonalas oktatási és képzési programok 
– köztük a virtuális szabadegyetemek és a 
vegyes tanulás – révén hatékonyabb 
hozzáférés inkluzív és minőségi 
szolgáltatásokhoz a formális, nem 
formális és informális oktatás, a 
kisgyermekkori gondozás, a képzés és az 
egész életen át tartó tanulás területén;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a kultúrához való hozzáférés és a 
kultúrában való részvétel javítása, mivel a 
kulturális és kreatív szerepvállalás a 
kirekesztés kockázatának kitett 
csoportokat – például a gazdaságilag 
hátrányos helyzetű, az idősödő, a 
fogyatékossággal élő személyeket és a 
kisebbségi etnikai csoportokat – a 
társadalom aktív részévé teszi;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a marginalizált közösségek, 
migránsok és hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi-gazdasági integrációjának 
fokozása integrált intézkedések – többek 

iii. a marginalizált közösségek, a 
munkanélküliek, a foglalkoztatásban, 
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 
fiatalok (NEET-fiatalok) és alacsony 
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között lakhatás és szociális szolgáltatások –
révén;

képzettségűek1a , migránsok és hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági 
integrációjának fokozása integrált 
intézkedések – többek között lakhatás és 
szociális szolgáltatások, kulturális és 
sporttevékenységek, helyi oktatás, 
kulturális és sportinfrastruktúra és 
élethosszig tartó tanulás – révén;

_________________

1a Az Európai Parlament jelentése az új 
európai készségfejlesztési programról (A8-
0276/2017)

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. integrált társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi fejlődés, kulturális 
örökség és biztonság előmozdítása városi 
területeken;

i. integrált társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi fejlődés, kultúra, 
kulturális örökség, sport és ezek 
infrastruktúrájának biztosítása, valamint 
a biztonság előmozdítása városi 
területeken; emlékeztetve arra, hogy a 
kulturális örökség megőrzésével, 
helyreállításával, újrafelhasználásával és 
kommunikálásával kapcsolatos összes 
projektnek figyelembe kell vennie a 
kulturális örökség európai éve 2018. évi 
rendezvényei kapcsán kiadott, a kulturális 
örökség helyszíneinek minőségi javítását 
célzó beavatkozásokra vonatkozó 
ajánlásokat;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a kultúrához való hozzáférés 
javítása, valamint a kulturális és kreatív 
ágazatok támogatása a vidéki és a 
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központoktól távolabb eső más területek és 
közösségek rehabilitációjához, valamint a 
városok és régiók vonzerejének 
növeléséhez való hozzájárulás érdekében;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. integrált helyi társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi fejlődés, kulturális 
örökség és biztonság előmozdítása, többek 
között vidéki és part menti területeken, 
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

ii. integrált helyi társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi fejlődés, kultúra, 
kulturális örökség, sport és biztonság 
előmozdítása, többek között vidéki és part 
menti területeken, közösségvezérelt helyi 
fejlesztés révén is; emlékeztetve arra, hogy 
a kulturális örökség megőrzésével, 
helyreállításával, újrafelhasználásával és 
kommunikálásával kapcsolatos összes 
projektnek figyelembe kell vennie a 
kulturális örökség európai éve 2018. évi 
rendezvényei kapcsán kiadott, a kulturális 
örökség helyszíneinek minőségi javítását 
célzó beavatkozásokra vonatkozó 
ajánlásokat;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a – tárgyi és szellemi – kulturális 
örökség megőrzésének, népszerűsítésének
és terjesztésének javítása a városi, vidéki 
és part menti területeken;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) képzési programok, beleértve a 
munkahelyi képzést, a vegyes tanulást és a 
virtuális szabadegyetemet, az egész életen 
át tartó tanulási és oktatási 
tevékenységeket, beleértve a nem formális 
és informális tanulást;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és idegenforgalmi 
infrastruktúrába való beruházás kis 
léptékűnek és támogathatónak minősül, 
amennyiben az ERFA társfinanszírozása 
nem haladja meg a 10 000 000 EUR-t; ez 
a felső határ 20 000 000 euróra 
emelkedik, amennyiben az infrastruktúra 
a világ kulturális és természeti 
örökségéről szóló 1972. évi UNESCO-
egyezmény 1. cikkének értelmében 
kulturális világörökségnek minősül.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 4 pont – 2 oszlop – RCO 70 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCO 70a – A támogatott kulturális 
infrastruktúra kapacitása

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 4 pont – 2 oszlop – RCO 70 b (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCO 70b – A támogatott 
sportinfrastruktúra kapacitása

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 2 oszlop – RCO 77 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCO 77a – Kulturális projektek

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 2 oszlop – RCO 77 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCO 77b – Sporthoz kapcsolódó projektek

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 3 oszlop – RCR 77a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

RCR 77a – Támogatott kulturális 
infrastruktúrák száma

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 3 oszlop – RCR 77 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

RCR 77b – Támogatott turisztikai 
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infrastruktúrák száma

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 3 oszlop – RCR 77 c (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCR 77c – Támogatott természetes helyek 
száma

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 3 oszlop – RCR 77 d (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCR 77d – Támogatott kulturális 
infrastruktúrára irányuló látogatások 
számának növekedése

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 3 oszlop – RCR 77 e (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCR 77e – Támogatott turisztikai 
infrastruktúrára irányuló látogatások 
számának növekedése

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 3 oszlop – RCR 77 f (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCR 77f – Támogatott természetes 
helyekre irányuló látogatások számának 
növekedése

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 3 oszlop – RCR 78 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCR 78a – Kulturális projektek résztvevői 
és kedvezményezettjei

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont – 3 oszlop – RCR 78 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCR 78b – Sporthoz kapcsolódó projektek 
résztvevői és kedvezményezettjei

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 táblázat – 3 oszlop – RCR 86 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  RCR 86a – Kulturális örökség 
helyszíneinek hosszú távon fenntartható 
megőrzését elősegítő és a 2018-ban, a 
kulturális örökség európai éve folyamán 
kiadott, minőségi ellenőrzésekre 
vonatkozó ajánlásokat követő projektek
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