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RÖVID INDOKOLÁS

A Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális 
Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet bevezeti azt a keretet, amelybe az 
Unió 2014 és 2020 közötti kohéziós politikája illeszkedik.

A rendeletre irányuló javaslatban az szerepel, hogy a támogatásokat az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020 stratégiához kapcsolódó 
prioritásokra összpontosítsák. Felsorolja az ezekkel a prioritásokkal összhangban álló 
tematikus célokat, és az integrált programozást támogatja. 

Még pontosabban a Bizottság a Közös Stratégiai Keretben meghatározza a prioritások 
konkretizálása érdekében megvalósítandó főbb intézkedéseket, azonosítja a célcsoportokat, és 
egy sor, az összes alapra alkalmazandó elvet megállapítva intézkedés-mintákat javasol 
(partnerségek, többszintű irányítás, az esélyegyenlőség előmozdítása, megkülönböztetés-
mentesség, fenntartható fejlődés stb.). 

Ez a vélemény a rendelet leginkább hiányos vetületeire, például az ifjúságra, a kulturális 
dimenzióra és a sportra kívánja helyezni a hangsúlyt.

Ifjúság

Az ifjúság a tematikus előzetes feltételrendszerről szóló IV. mellékletben jelenik meg, 
amelynek 9. pontja az iskolaelhagyással, a felsőoktatással és az egész életen át tartó tanulással 
foglalkozik. Ennél messzebb kell menni, és a válság középpontjában álló generáció 
szükségleteit prioritásként kell kezelni, többek között biztosítva, hogy az ifjúsággal 
kapcsolatos problémákkal foglalkozó szervezeteket a tagállamok kiemelt partnernek 
tekintsék. 

Kulturális vetület

Az EUMSZ 167. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint „az Unió a Szerződések 
egyéb rendelkezései alá tartozó tevékenysége során […] figyelembe veszi a kulturális 
szempontokat”. A rendeletre irányuló javaslat azonban sajnálatos módon kihagyja a kulturális 
dimenziót. Nem tesz említést arról, hogy a kultúra hozzájárul a helyi és regionális fejlődéshez, 
amely lényegét tekintve összefügg az oktatás, a társadalmi befogadás és az innováció 
kérdéseivel, és ebből kiindulva az Európa 2020 stratégiával. 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 döntően kulturális projektek helyet 
kapjanak a tervezett eszközökben.

Sport
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Az európai társadalmakban a társadalmi kohéziót és az esélyegyenlőséget elősegítő 
eszközként a sport nagy lehetőségeket rejt magában, ahogyan azt az Európai Parlament 
jelentése is leszögezi (2011/2087(INI)). Egyes sportprojekteket tehát a nehéz helyzetben lévő 
csoportok támogatása, az iskolaelhagyás és a megkülönböztetés elleni küzdelem 
szempontjából kell vizsgálni.

KÖVETKEZTETÉSEK

A rendeletre irányuló javaslatban felvetett azon lehetőség, hogy egy projekt finanszírozásához 
több strukturális alapot vegyenek igénybe, nagy előrelépés, és minden bizonnyal elő fogja 
mozdítani a támogatott intézkedések tartósságát. A projektek és eredményeik értékeléséhez 
azonban egy sor mutatót kellene alkalmazni, amelyek nem csak a mennyiségi szempontokra 
korlátozódnak. Például a Bizottság a Kreatív Európa program esetében olyan mutatók és 
adatbázisok bevezetését javasolta, amelyek lehetővé teszik a kulturális ágazat gazdasági és 
társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásának vizsgálatát.1

Tegyük hozzá, hogy az európai polgárok számára minden bizonnyal a kohéziós politika 
nyújtja a legkézzelfoghatóbb eredményeket. A tagállamok feladata, hogy a tervezetből egy 
érthető és alkalmazható jogszabályt alkossanak, amely képes választ adni a polgárok 
igényeire és biztosítani az Európai Unió fellépésének láthatóságát. 

MÓDOSÍTÁS

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel,
állami és magánszférabeli gazdasági és 
társadalmi partnerekkel és a civil 
társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket,
a különböző területeken, például a 

                                               
1 A „Kreatív Európa” keretprogram létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelethez csatolt 
2011.11.23-i hatásvizsgálat, valamint a „Kreatív Európa” keretprogramról szóló bizottsági közlemény az 
Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.
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megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

kultúra, az oktatás és az ifjúság területén 
tevékenykedő partnereket, a nem 
kormányzati szervezeteket, valamint az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét propagáló szervezeteket. Az ilyen 
típusú partnerség célja, hogy tiszteletben 
tartsák a többszintű kormányzást, 
garantálják, hogy van felelőse az érdekelt 
felek által tervezett intervencióknak, és 
építsenek a releváns szereplők 
tapasztalatára és szakismeretére. A 
Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely információkat 
nyújt az összes operatív programról, 
beleértve az egyes operatív programok által 
támogatott műveletek felsorolását.

(72) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása, valamint az 
alapokhoz való hozzáférés 
bonyolultságának csökkentése érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely információkat 
nyújt az összes operatív programról, 
beleértve az egyes operatív programok által 
támogatott műveletek felsorolását.

Módosítás 3
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelem, a kultúra, 
az oktatás az ifjúság és a sport területén 
tevékenykedő partnereket, a civil 
szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció erősítése 1. a kutatás, technológiai fejlesztés, a 

kulturális és kreatív iparágak és az
innováció erősítése;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;

6. környezetvédelem, a természeti örökség 
védelme és az erőforrások hatékony 
felhasználásának előmozdítása, ideértve a 
történelmi, kulturális, művészeti és 
régészeti örökséghez fűződő erőforrásokat 
is;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem;

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység, illetve a társadalmi 
egyenlőtlenségek elleni küzdelem;

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

10. beruházások az oktatás, a kultúra, a
képességfejlesztés, a képesítések és az
élethosszig tartó tanulás terén, ideértve a 
szakképzést, a kutatást és fejlesztést, 
valamint az innovációt és a digitális 
jártasságot;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. a kulturális örökség előmozdítása és 
a kulturális sokféleség megőrzése.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi kulturális és társadalmi-
gazdasági érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
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meghaladó hányadával; meghaladó hányadával;

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) célja a helyi szükségletek és lehetőségek 
figyelembe vétele és a helyi környezet 
innovatív jellemzőinek bevonása,
hálózatépítés és adott esetben 
együttműködés.

d) célja a helyi szükségletek és lehetőségek
figyelembe vétele és a helyi környezet 
innovatív, szociális, kulturális és oktatási
jellemzőinek bevonása, valamint 
együttműködési projektek előmozdítása és 
térségközi hálózatok kialakítása.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyi szereplők fejlesztési és 
végrehajtási kapacitásainak kiépítése;

a) a helyi szereplők fejlesztési és 
végrehajtási kapacitásainak kiépítése egy 
adott régió társadalmi és kulturális 
vetületeinek figyelembevétele mellett 
olyan szakismeret kialakítása érdekében, 
amely innovatív és helyi szinten új 
foglalkoztatási formákat képes létrehozni;

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a helyi fejlesztési stratégia és a 
támogatott műveletek végrehajtásának 
figyelemmel kísérése, és a helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési 
tevékenységek végrehajtása.

g) a helyi fejlesztési stratégia és a 
támogatott műveletek végrehajtásának 
figyelemmel kísérése, és a helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési 
tevékenységek végrehajtása az 
intézkedések minőségi vetületeinek és 
hosszú távú eredményeinek 
figyelembevétele mellett.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A monitoringbizottság az irányító hatóság, 
a közreműködő szervezetek és a partnerek 
képviselőiből áll. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.

A monitoringbizottság az irányító 
hatóság, a közreműködő szervezetek és
az 5. cikkben említett partnerek 
képviselőiből áll. A 
monitoringbizottság minden tagja 
szavazati joggal rendelkezik.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a korosztályok szerinti
munkanélküliségi ráta a kevésbé fejlett 
régiók és az átmeneti régiók esetében;

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, korosztályok 
szerinti munkanélküliségi ráta és
foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság és 
népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben d) a partnerségi szerződésben 
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meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, a fiatalokra és a 
fogyatékossággal élőkre, valamint az 
indikatív forráselosztás;

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – 2 és 3 oszlop – 6.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Előzetes feltételrendszer Teljesítési kritériumok

A Parlament módosítása

Előzetes feltételrendszer Teljesítési kritériumok

(6.2a) A kulturális örökség 
ágazata: a materiális és 
immateriális kulturális örökség 
védelmére, átadására, 
előmozdítására és fejlesztésére 
irányuló projektek kidolgozása.

– Nemzeti, regionális és 
helyi szintű hatékony 
eszközök bevezetése 
annak érdekében, hogy a 
kultúra – elsősorban a 
kulturális és a kreatív 
iparágakon és az 
idegenforgalmon 
keresztül – a gazdasági 
fejlődés közvetítőjévé 
váljon, különösen a 
markáns sajátos 
jellemzőkkel bíró 
régiókban;
– A kultúrához való 
hozzáférés, az aktív 
részvétel és a társadalmi 
befogadás kihívásainak 
leküzdése érdekében az 
Unió kulturális és nyelvi 
sokszínűségének és egész 
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élő örökségének 
kiaknázására irányuló 
intézkedések.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 8 pont – 8.1 pont – 3 oszlop – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Teljesítési kritériumok Teljesítési kritériumok 
– a fenntartható munkahelyekre való 
bejutást előmozdító transzverzális 
készségek elsajátítását lehetővé tevő 
képzések.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 9 pont – 9.1 pont – 3 oszlop – pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Teljesítési kritériumok Teljesítési kritériumok 
– szektorokon átível és a korai 
iskolaelhagyás által érintett minden 
politikai ágazatot és érdekelt felet bevon és 
koordinál.

– szektorokon átível és a korai 
iskolaelhagyás által érintett minden 
politikai ágazatot és érdekelt felet bevon és 
koordinál, különösen a kultúra, a 
művészet és a sport területén.
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