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JAVASLATOK 

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

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

1. úgy véli, hogy a kulturális örökség tekintetében integrált megközelítésre van szükség, 

amennyiben kulturális párbeszédet és kölcsönös megértést kívánunk megvalósítani; 

meggyőződése, hogy egy ilyen megközelítés fokozott gazdasági, társadalmi és területi 

kohéziót eredményezhet, ugyanakkor hozzájárulhat az Európa 2020 stratégiában 

meghatározott célkitűzések megvalósításához; 

2. megjegyzi, hogy a kulturális örökség értékének növelésére irányuló projektek gyakran 

olyan innovatív és fenntartható gazdasági tevékenységek, amelyek képesek minőségi 

munkahelyeket létrehozni és erősíteni a kkv-k vállalkozási és kutatási készségét, ami az 

uniós gazdaság fontos motorja; megjegyzi, hogy a kulturális örökség olyan közös közjó, 

amely pozitív hatást gyakorol a társadalmi innovációra, az intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedésre, a versenyképességre és a munkahelyteremtésre; ezért felhívja a 

Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a kulturális örökségbe való beruházásra, 

továbbá arra, hogy segítsenek megvédeni és megőrizni a regionális, nemzeti és európai 

kulturális identitást; 

3. hangsúlyozza, hogy a kulturális örökség részét képező értékek megőrzésének és a 

fenntartható idegenforgalmi termékekbe való bevonásuknak az előmozdítása vonzza az 

embereket és segít megerősíteni a helyi/regionális gazdaságot; felhívja a Bizottságot – 

tekintettel a kulturális örökség gazdasági jelentőségére, illetve a kulturális örökség és a 

fenntartható idegenforgalom közötti kapcsolatra –, hogy többek között az Európai 

Stratégiai Beruházási Alappal kapcsolatos közelmúltbeli kezdeményezés fényében 

alakítsa ki a kulturális örökség finanszírozásának átfogó megközelítését, például végezzen 

városi infrastrukturális fejlesztéseket és hajtsa végre az (újjá)építési célból és a 

műemlékvédelemhez szükséges szabványosítást és harmonizálást, ugyanakkor vegye 

figyelembe, hogy a történelmi örökség sokfélesége és különleges jellemzői egyedi 

megoldásokat és módszereket igényelnek; 

4. kéri az Európai Bizottságot, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és az 

Európa 2020 stratégia felülvizsgálata keretében ösztönözze azokat a többek között nagy 

volumenű projekteket az európai kulturális örökség támogatása területén, amelyek 

képesek valamennyi régióban munkahelyeket létrehozni – különösen a fiatalok számára – 

és hozzájárulni a társadalmi kohézióhoz; megjegyzi, hogy a kulturális örökségbe tett 

beruházások – amelyek javítják az európai kulturális örökség belső értékét – számos 

előnnyel járnak, és hangsúlyozza a köz- és magánszféra közötti partnerségek 

finanszírozási célokból való megszilárdításának szükségességét;  

5. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje annak a lehetőségét, hogy az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapon (ESBA) belül előmozdítsanak egy tematikus beruházási platformot az 

köz- és magánforrásoknak az alkalmazott kutatáshoz a kulturális örökség megőrzése és 

javítása érdekében való bevonzása céljából; megjegyzi továbbá, hogy a kulturális 

örökségnek az EU strukturális és beruházási alapjai keretében való integrált 

megközelítését tovább kell erősíteni; ezért hangsúlyozza az uniós strukturális alapok, a 
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keretprogramok és a kulturális ágazat számára rendelkezésre álló egyéb erőforrások 

közötti szinergiák kialakításának jelentőségét; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 

nyomon és segítse a tagállamokat a kulturális örökségnek a helyi és regionális gazdasági 

fejlesztésbe való integrálásában a maximális hatékonyság és eredményesség elérése 

érdekében, és tegyen jelentést a Parlamentnek a kulturális örökségbe tett beruházásokról 

és az elért eredményekről; 

6. megjegyzi, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) szóló rendelet 

felülvizsgálatának szellemét – és különösen az integrált finanszírozás elvét különleges 

esetekben – a nagy volumenű projektek támogatásával is át lehet ültetni a gyakorlatba; 

elismeri azonban, hogy elő kell mozdítani és támogatni kell az olyan kis léptékű kulturális 

kezdeményezéseket is, amelyek kifejezett jelentőséggel bírnak a belső fejlődés 

szempontjából, és amelyek elősegíthetik a kulturális örökség megőrzését és 

előmozdíthatják a helyi és regionális fejlesztést és általában véve a társadalmi és 

gazdasági növekedést; 

7. úgy véli, hogy a fent említett integrált finanszírozás és az európai kulturális örökség értéke 

növelésének példái a nagy volumenű projektek, és ezt tükrözi, hogy a Bizottság 

közvetlenül és állandó részt vesz a projektek végrehajtásában és felügyeli azokat; 

hangsúlyozza, hogy el kell ismerni a projekt abbéli jelentőségét, hogy az első lépést jelenti 

abban, hogy interkulturális kapcsolatokat alakítsanak ki Európai régiói között, illetve e 

régiók egyesítésében;  

8. megjegyzi, hogy az 3/2013/EU rendelet 1. cikke (1) bekezdésének e) pontja a kulturális 

infrastruktúrák „kis mértékű” finanszírozására utal; nagyra értékeli a kulturális 

szolgáltatások finanszírozási lehetőségeit, amelyeket ugyanezen rendelet 5. cikke (9) 

bekezdésének a) pontja biztosít; 

9. megállapítja, hogy a regionális operatív programok meghatározásának tárgyalási 

szakaszában az Európai Bizottság 5 millió euróra becsülte az ilyen infrastrukturális 

beruházások teljes költségét (az UNESCO-helyszínek tekintetében 10 millió euró); 

10. megjegyzi, hogy az ilyen számszerűsítés – különösen a teljes költségre való hivatkozás – 

nagy mértékben korlátozhatja a tagállamokat abban, hogy ilyen, integrált, a kulturális 

örökség megőrzéséhez és javításához hozzájáruló projekteket tudjanak finanszírozni; 

rámutat azonban, hogy a kulturális infrastruktúrára irányuló projekteket össze lehetne 

kapcsolni a kulturális oktatási projektekkel (teljes mértékben kihasználva a digitalizálás 

nyújtotta lehetőségeket) és a kis- és középvállalatokat célzó projektekkel, ami lehetővé 

tenné, hogy a teljes befektetett összeg jóval meghaladja az 5 millió eurót; 

11. kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a régiókkal folytatott konzultációt követően, a 

tagállamoknak az ERFA-finanszírozás hatékony felhasználásával kapcsolatos valódi 

képességét akadályozó esetleges negatív hatások fényében fontolja meg az 5 millió eurós 

összeg növelését; továbbá kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a kulturális projektek 

finanszírozására fordított különböző források hatékony kombinálását, és vezessen be 

rugalmasságot olyan konkrét projektek esetében, amelyeknél az infrastruktúrába tett 

beruházás túllépi az 5 millió eurós határt; 

12. hangsúlyozza, hogy a kulturális örökség értékének növeléséhez kapcsolódó ERFA-
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projektek a többszintű kormányzás megvalósításának és a szubszidiaritás elve megfelelő 

alkalmazásának példái, és az ERFA-kiadások fontos elemét képezik; hangsúlyozza a 

határokon átnyúló olyan projektek jelentőségét, amelyek hozzájárulnak a gazdasági és 

társadalmi kohézió növeléséhez és ösztönzik a befogadást; ebben az összefüggésben kéri, 

hogy hozzanak intézkedéseket a finanszírozásnak a köz- és magánszféra partnerségein 

keresztül való megerősítése és kibővítése érdekében;  

13. megjegyzi, hogy ezek a projektek gyakran a városi területek integrált projektjei 

megvalósításának helyes gyakorlatait képviselik és hozzájárulnak a városfejlesztési 

menetrend kialakításához is; hangsúlyozza a városi dimenzióját az európai kulturális tőke 

növelésére irányuló kezdeményezéseknek, amelyek hozzájárulnak a városok kulturális 

hálózatainak kialakításához és hosszú távon előmozdítják a kreatív kezdeményezéseket, 

például a különböző helyi és regionális kulturális hagyományok identitásának megőrzését; 

ösztönzi továbbá integrált fejlesztési/stratégiai terven alapuló teljes körű idegenforgalmi 

termékek létrehozását és az IKT-eszközök, marketing-eszközök és egyéb innovatív 

módszerek használatát a kulturális örökség láthatóságának javítása érdekében; 

14. úgy véli, hogy az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságnak a kulturális örökség 

megőrzésére szakosodott tudományos és innovációs társulást (TIT) kell létrehoznia az 

Európai Innovációs és Technológiai Intézetben (EIT) és ennek közvetlenül támogatnia 

kell a kutatás és innováció átfogó megközelítését; 

15. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy az információk terjesztése 

érdekében létrehozza a VALOR platformot, ugyanakkor kéri a Bizottság szervezeti 

egységeit, hogy ez a platform tartalmazza a kulturális örökség értékének növelése 

területén a 2000–2006 és a 2007–2013 közötti programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap keretében már végrehajtott projektek helyes gyakorlatainak 

példáit is; javasolja, hogy végezzenek műszaki elemzést az adatok portálra való 

feltöltésének konkrét módszerei vonatkozásában; felhívja a figyelmet arra, hogy létre kell 

hozni egy olyan egységes uniós adatbázist/portált, amely információt tartalmaz 

valamennyi uniós programnak és kezdeményezésnek a kulturális örökség értékének 

növelésére irányuló, finanszírozott projektjéről, és felhívja a Bizottságot, hogy a 

lehetséges kedvezményezetteknek a meglévő európai támogatási keretekről való 

tájékoztatása érdekében hozzon létre egy egységes uniós adatbázist/portált; 

16. úgy véli, hogy a városi integrált és fenntartható stratégiák (az 1301/2013/EU ERFA-

rendelet 7. cikke), a közösségi irányítású, helyi fejlesztési kezdeményezések (a közös 

rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendelet 37. cikke) végrehajtásában meg kell 

erősíteni a kulturális örökség megőrzésére vonatkozó politikákat (a történelmi 

központokra vonatkozó különleges politikákban), intelligens szakosodást kell 

végrehajtani, a lakhatást az éghajlatváltozás által támasztott kihívásokhoz kell igazítani, 

meg kell erősíteni az IKT-eszközök használatát, továbbá marketing eszközöket és egyéb 

innovatív módszereket kell használni a kulturális örökség láthatóságának javítása 

érdekében; 

17. felszólítja a Bizottságot, hogy jelölje ki a kulturális örökség európai évét; 
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