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AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA

R (2000) 1. sz. Ajánlás
a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek
határmenti együttmuködésének elomozdításáról
a kultúra területén
(Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2000. január 12-én,
a 693. nagyköveti szintu ülésén)

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapokmányának
alapján;

15.b Cikke

figyelembe véve a Miniszteri Bizottságnak a határmenti együttmuködésrol1989. október 6-án, az Európa Tanács fennállásának 40. évfordulója alkalmával tett Nyilatkozatát;
figyelembe véve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfoinek
1993. október 9-én Bécsben aláírt Nyilatkozatát, amely kiemeli, hogy "A
toleráns és haladó Európa megteremtése nem csupán az államok közötti együttmuködéstol függ. Ugyanúgy alapjául szolgál a határon átnyúló
együttmuködés a helyi és regionális közösségek szintjén, tiszteletben
tartva az egyes államok alkotmányát és területi sérthetetlenségét.";
figyelembe véve a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek
határmenti együttmuködésérol1980.
május 21-én elfogadott európai
Keretegyezményt, valamint az 1995. november 9-i elso, majd 1998.
május 5-én elfogadott 2. Kiegészíto Jegyzokönyvét;
figyelembe véve az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciájának 165 (1985) sz. Határozatát az európai régiók
határmenti együttmuködésérol, amelyben kiemelten szerepel a kulturális területen való határmenti együttmuködés megállapodási modelljének kidolgozása;
figyelembe véve az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának a közigazgatási szervekrol és helyi önkormányzatokról,
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valamint az oktatási területen az államközi és határmenti együttmuködésrol szóló 259 (1994) sz. Határozatát, amely a Keretegyezményhez
csatolt egyezményminták elfogadását eredményezte;
abból a megítélésbol kiindulva, hogy a jószomszédi viszony alapja a
szabadabb és toleranciát megvalósító Európának, és ez dönto fontosságú a demokrácia biztonságának megszilárdításában;
tekintettel arra, hogy a helyi és regionális önkormányzatok határmenti
tevékenysége a belso jogszabályokkal összhangban, illetve az adott
ország nemzetközi kötelezettségeinek pontos figyelembe vételévei
megengedett;
tekintettel arra, hogyahatármenti
kulturális együttmuködés kulturális
formái erosítik a határok mentén élo népek közötti megértést és bizalmat, akár ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanazt a vallást gyakorolják,
akár nem, akár ugyanazon kulturális örökség részesei, vagy más eredetu kultúrához tartoznak;
annak tudatában, hogyahatármenti kulturális együttmuködés megszilárdult formái más területeken is elosegítik az együttmuködés szélesítését és elmélyítését, például a közszolgáltatások, az oktatás, a gazdasági fejlesztés, a környezetvédelem, a területrendezés és a sürgosségi helyzetekben való kölcsönös segítségnyújtás terén, amelyek következésképp a határmenti kapcsolatok legfontosabb alapját képezik;
tekintettel arra, hogy több tagállamban a határmenti kulturális együttmuködés különbözo formái sikerrel valósultak meg;
attól a szándéktói vezérelve, hogy biztosítsa a határmenti együttmuködés
fejlesztését és szélesköru alkalmazását a kultúra terén, bizonyos meghatározó elveket, példákat és végrehajtási intézkedéseket javasolva;

Melléklet az R (2000) 1. sz. Ajánláshoz

Meghatározó elvek a helyi önkormányzatok
és közigazgatási szervek közötti
határmenti együttmuködés elomozdítása érdekében
a kultúra területén

1.Meghatározások
A határmenti együttmuködés
szervek között

a helyi önkormányzatok és közigazgatási

A "határmenti együttmuködés a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek között" kifejezés meghatározását az Európai keretegyezmény a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek határmenti
együttmuködése c. dokumentum 2. Cikke adja, amely a következoket
mondja ki:
,,(...) a határmenti együttmuködés fogalmába tartozik két vagy több Szerzodo Fél joghatóságán belül lévo területi önkormányzatok és közigazgatási szervek között a jószomszédi kapcsolatok erosítése és továbbfejlesztése céljából megvalósuló tevékenység, valamint az e cél megvalósítását szolgáló egyezmény vagy megállapodás megkötése."
A "helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek" kifejezés olyan
helyi önkormányzatokat, közigazgatási szerveket és más szervezeteket jelöl, amelyek helyi vagy regionális szinten megfelelo feladatkört
ellátnak, illetve ezt az egyes országok belso jogrendszere elismeri.

A "határokra" vonatkozó hivatkozás
ajánlást tesz a tagországok részére, hogy alakítsanak ki átfogó politikát a határmenti együttmuködés elomozdítása érdekében a kultúra területén, és támogassák a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek ilyen célú együttmuködésének fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket, a jelen Ajánlás mellékieteként szereplo meghatározó elvek
szerint.
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Azon kifejezések, amelyek a "határokra" vonatkoznak, egyszerre jelentenek szárazföldi és tengeri határokat országok vagy szomszédos
régiók között. Az alábbi irányelvek mutatis mutandis (értelemszeruen)
azon határmenti együttmuködési formákra is alkalmazandók, amelye-
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ket a tagállamoknak egymáshoz szigetként vagy partmenti érintkezéssei kapcsolódó régióiban a területi önkormányzatok és közigazgatási
szervek valósítanak meg.

A kulturális terület
A kultúra területén megvalósuló határmenti együttmuködés magában
foglalja az oktatás (beleértve a nyelvtanulás), a kulturális tevékenység, a muvészi alkotások, az ifjúság és a sport, valamint a kulturális
örökség és a tömegkommunikáció kérdéseit is.

II. A kultúra területén megvalósuló határmenti együttmuködés

elvei

1.

A kultúra területén megvalósuló határmenti együttmuködés célja a
népek közeledésének segítése, amelynek során figyelemmel kell
lenni arra, hogy az mindkét fél számára egyenlo haszonnal járjon.

2.

A határos területi önkormányzatok és közigazgatási szervek kulturális politikájuk meghatározásakor vegyék tekintetbe a határmenti
kapcsolatok mértékét, és kulturális intézményeiket ösztönözzék a
kapcsolatfelvételre a szomszéd országok hasonló intézményeivel.

3.

4.

5.
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A rendszeres információcsere tervezése szükséges az együttmuködési tevékenységet folytató területi önkormányzatok és közigazgatási szervek, valamint az illetékes minisztériumok között abból
a célból, hogy megbízhatóan követheto legyen a nemzeti politika
végrehajtása és a nemzetközi kötelezettségek betartása.
Szükséges a kulturális intézményeknek (múzeumok, színházak,
könyvtárak, levéltárak, iskolák, tömegkommunikáció) lehetséges
szám ú bekapcsolása a határmenti kulturális tevékenység megvalósításába.
A kultúra területén megvalósuló határmenti együttmuködésnek
keresnie kell a fenntartható megoldásokat.

6.

A központi közigazgatási szervek alkossák meg a szükséges jogszabályokat, ha ezt az adott ország közjogi vagy alkotmányos úton
korábban nem rendezte, azzal a céllal, hogy a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek az adott lehetoségek közt megvalósítsák a határmenti együttmuködést a kultúra területén, a kölcsönös együttmuködés elve szerint.

lll. Tevékenységi területek
A határmenti együttmuködés átfogó pOlitikája a kultúra területén különbözo tevékenységeket foglal magába, példaként az alábbiakat:
i. Az oktatás terén

A határmenti együttmuködés gyakorlatának az oktatásba való beépítése a fiatal korosztályok tagjaiban korán tudatosíthatja a kölcsönös tisztelet és megértés, valamint a szomszédos népek iránti tolerancia fogalmait.
A kulturális téren való határmenti együttmuködés oktatási szempontjait illetoen a következo megoldások lehetségesek:
diák- és pedagóguscserék
ösztönzése a testvériskolák
és a
határmenti partner oktatási intézmények együttmuködésének keretében;
határmenti közös kirándulások szervezése;
a határmenti iskolák tanterveiben kapjon nagyobb teret a szomszéd országok nyelvének, történelmének és kultúrájának oktatása;
kétnyelvu oktatási programok beindítása;
a határon túli iskolák elérésének megkönnyítése, egyebek közt a
kedvezményes közlekedési viteldíjak biztosításával;
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olyan iskolai tantervek, vagy ha lehetoség van rá, közös képzési
formák létrehozása, amelyek a két határmenti terület gyermekei
számára lehetové teszik a közös beiskolázást, valamint az azonos oktatást, amelyet a határ két oldalán muködo illetékes tanügyi
hatóságok tanárai arányosan biztosítanak;
a határmenti egyetemek átjárhatóságának növelése, valamint a
határos területek egyetemei közti együttmuködés elosegítése;
a felszerelések és a berendezések

közös használatának feltárá-

sa, beleértve az Internet rendszer lehetoségeit, valamint a kutatás
és az oktatás közös megszervezése a határmenti területek felsooktatási intézményeiben.

iH. Az ifjúság és

a sport területén

A határmenti tevékenységben való részvétel a fiatalok számára a határokon átívelo felfogást teszi lehetové, valamint tudatosulhat bennük a
kulturális és történelmi hagyományok gazdagsága és különbözosége.
Az ifjúságot tehát arra kell ösztönözni, hogy vegyenek részt az Ajánlásban említett különbözo határmenti együttmuködési formák megvalós ításában.
Ez a fajta kulturális területen megvalósuló határmenti együttmuködés
különféle szervezési munkákban is kifejezodhet:
rendezvények és sportversenyek
iskolákkal;

partner iskolák között vagy más

ii. Kulturális tevékenység
a határos területek fiataljainak közös táborozása.
A szomszédos országok kulturális tevékenysége megismerésének lehetosége elosegíti a párbeszédet, valamint a pszichológiai gátak felszámolását a határmenti népcsoportok között, miközben segítséget
nyújt a közös kulturális örökség megértéséhez.
E területen a következo kezdeményezésekre

van lehetoség:

közös tájékoztató anyagok terjesztése a határ mindkét oldalán
színházi és koncert programokról, a múzeumok és kiállítások, történelmi központok, muemlékek, valamint hagyományos népi rendezvények és vidéki ünnepek programjairól;
közösen szervezett fesztiválok, koncertek, színházi eloadások és
képzomuvészeti kiállítások a régiók kultúrájáról;
barátsági napok a határmenti területek között;
együttmuködés

iv. A közös kulturális örökség területén
Bizonyos határvidékeken a korábban létezo hagyományos kultúrát
megosztja a politikai szétválasztás. Ezen területek építészeti és régészeti öröksége történelmi és kulturális értékeken nyugszik, amelyeken
sok esetben az érintett népcsoportok közösen osztoznak. Határmenti
együttmuködési tevékenységet lehetne indítani azzal a céllal, hogy
együttesen megóvják és támogassák e kulturális örökséget, egyebek
közt a következo módokon:
kulturális útvonalak létrehozása és fejlesztése, amelyek a régiók
közös kulturális jellemzo it helyezik elotérbe;
határmenti együttmuködési programok a szakmai képzés, valamint az információcsere és a technikai ismeretek terén, az építészeti örökség megorzése érdekében;

többféle kulturális intézmény között.
együttmuködés a határmenti örökségi helyszínek - ide értve a tájakat is - kezelésének összehangolására;
közös politika kialakítása a határmenti kulturális turizmus fejlesztésére.
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v. A tömegkommunikációs

eszközök terén

Az alábbi intézkedéseket

A határmenti területek helyi és regionális médiumai hathatós eszközök
lehetnek nemcsak azzal, hogy elosegítik a közeledést, illetve kiépítik
az e területek népességei közötti bizalmi viszonyt, hanem azzal is,
hogy ösztönzik a határmenti együttmuködés fejlesztését különbözo
területeken.
A következo tevékenységek

lehet meghozni:

kulturális egyesületek létesítése regionális vagy helyi szinten,
amelyek a határmenti kulturális együttmuködés célját szolgálják;
olyan kulturális központok létrehozása a nemzeti törvényhozás és
az eljárási szabályok tiszteletben tartása mellett, amelyek a
határmenti népesség közötti kapcsolatok fejlesztését tuzik célul;

ösztönzése és támogatása szükséges:

a helyi, regionális vagy nemzeti televíziók határmenti együttmuködése azzal a céllal, hogy határmenti érdekeket szolgáló musorokat
hozzanak létre, illetve sugározzanak;
helyi és regionális rádióállomások
közötti együttmuködés
a
határmenti térség egészét érinto információk továbbítása érdekében;
a határmenti térséget érinto kétnyelvu napilapok és információs
magazinok megjelentetése;
határmenti sajtóklubok létesítése a szomszédos régió(k) híreinek
objektív továbbítása érdekében;
a szomszédos ország nyelvét oktató programok közvetítése a helyi
vagy regionális rádiókon;
az Internet hálózat használata a kulturális téren megvalósuló
határmenti együttmuködésben
(különös tekintettel kétnyelvu
határmenti sajtótermékek létrehozására).

közös vezetés alatt álló intézetek felállítása,
határmenti közös kultúra tanulmányozása;

amelyek

célja a

rendszeres találkozók szervezése a helyi és regionális közigazgatási szervek között az éves határmenti kulturális programok fejlesztése és végrehajtása érdekében;
rendszeres konferenciák szervezése a határmenti régiók kulturális
együttmuködésének elosegítésére;
a határmenti régiók és városok testvérkapcsolatainak

II. Javasolt intézkedések a jogi, közigazgatási
lyok kiküszöbölésére

kialakítása.

és technikai akadá-

A tagállamokat felkérjük, hogy minden jogi, közigazgatási és technikai
akadályt küzdjenek le, amely esetleg útjában áll a határmenti kulturális
együttmuködésnek, és e téren muködjenek együtt a szomszédos államo kkal.
Ennek végrehajtásához az alábbi kezdeményezések tervbevétele ajánlatos:

Ill. Javasolt intézkedések a határmenti együttmuködés
szervezeti felépítésének ösztönzése érdekében

szerkezeti és

A határmenti együttmuködés a kultúra területén nem szorítkozhat alkalmi vagy elszigetelt tevékenységre. Ösztönözni kell az állandó kapcsolattartás és együttmuködés intézményeinek kialakítását a határmenti
régiók között.
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külön rendelkezés szóljon a szomszéd államok között meg lévo
barátsági és jószomszédi, valamint a kormányközi kulturális együttmuködési egyezményekben a határmenti együttmuködés elosegítésérol a kultúra területén;
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fogadjanak el új jogszabályokat, amelyek megkönnyítik a kulturális rendezvényekre érkezo határmenti lakosok határátkelését (például a kötelezo vízum, illetve a vízum beszerzési költségeinek
eltörlése, a határátkelési ellenorzés egyszerusítése, stb.);

elhárítani mindazon akadályokat, amelyek a határmenti kulturális
együttmuködés céljára a helyi vagy regionális költségvetésben
szereplo összegek felvételét hátráltat ja;

a kulturális tevékenység végzésére szánt eszközök (például hangszerek) vámeljárásának megkönnyítése;

kormányközi, kétoldalú megállapodások keretében pénzügyi alapok létrehozása a szomszédos államok minisztériumai között, a
határmenti kulturális együttmuködési programok pénzügyi támogatásának céljára;

határmenti iskolai együttmuködési megállapodások kialakítása (tanár- és diákcserék), amely általános keretként modell értéku lehet
az egyes helyi megállapodásokhoz;
a minosítések kölcsönös elismerésének kezdeményezése a nemzetek eljárási jogával összhangban, például a diplomák és az iskolai bizonyítványok területén.

VI. Pénzügyi intézkedések a kulturális téren megvalósuló határmenti
együttmuködés ösztönzése érdekében

a határmenti önkormányzatok és közigazgatási szervek részére
információk közvetítése a határmenti együttmuködési projektek európai pénzügyi támogatási rendszerérol, mint például az Európa
Tanács bizalomerosíto programjai vagy az Európai Unió ide kapcsolódó, a határmenti együttmuködéssei foglalkozó programjai, mint
példaként az Interreg, a Phare és a Tacis.

Fordította: dr. Bratinka József

A tagállamokat felhívjuk, vizsgálják meg, milyen pénzügyi támogatást
tudnak nyújtani azon határmenti területi önkormányzatok és közigazgatási szervek részére, amelyek a kultúra területén közös kísérleti programokban vesznek részt, valamint tevékenységük pozitív hatással van
a jószomszédi kapcsolatokra.
Pénzügyi téren

az alábbi néhány megoldás lehetséges:

a közszolgálati és/vagy magántulajdonú helyi vagy regionális rádió- és televízió társaságok támogatásának elonyben részesítése,
a sokszínuségnek a média útján való bemutatása céljából;
a határmenti területeken olyan intézményrendszer kiépítése, a kereskedelmi, ipari, illetve vállalkozói kamarák bevonásával, amely
képes pénzügyi segítséget nyújtani a határmenti kulturális együttmuködéshez;
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