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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje potěšení nad tím, že Lisabonská smlouva (čl. 2 bod 124) s cílem přiblížit 
Evropu jejím občanům začlenila sport mezi právní základy Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) a v tomto smyslu změnila článek 149 Smlouvy o ES;

2. zdůrazňuje zejména, že v oblasti sportu může Unie svou činností rozvíjet mimo jiné 
evropskou dimenzi sportu tím, že spojí jeho sociální a vzdělávací funkci, bude podporovat 
rovnost a otevřenost ve sportovních soutěžích a spolupráci mezi odpovědnými 
sportovními organizacemi a rovněž chránit fyzickou a morální integritu sportovců, 
zejména těch nejmladších;

3. vítá skutečnost, že rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou, které bude uplatňováno 
i pro sport, se v rámci běžného legislativního postupu rozšíří i na oblast kultury, pokud se 
bude jednat o „podpůrná, koordinační nebo doplňující opatření“ k vnitrostátním 
rozhodnutím s výjimkou všech opatření týkajících se harmonizace vnitřních právních 
předpisů;

4. vyjadřuje své zadostiučinění, že Smlouva o fungování Evropské unie zachovala obecně 
platná ustanovení čl. 151 odst. 4 Smlouvy o ES, který stanoví, že „Společenství ve své 
činnosti podle ostatních ustanovení této smlouvy přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména 
s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur“;

5. domnívá se, že na základě těchto obecně platných ustanovení v oblasti kultury podobně 
jako nových obecně platných ustanovení zavedených Smlouvou o fungování Evropské 
unie o sociálním rozměru jednotného trhu, udržitelném rozvoji a boji proti jakékoli formě 
diskriminace mohou být vytvořeny obecné akční programy, které stanoví cíle, jichž má 
být v oblasti kultury dosaženo;

6. domnívá se, že tyto akční programy musí zdůrazňovat schopnost evropské kultury být 
hnací sílou evropské integrace na jedné straně a musí upozorňovat na ty stránky evropské 
kultury, které souvisí s jejím místem ve světovém kontextu na straně druhé;

7. s ohledem na hlavní přínos Smlouvy o fungování Evropské unie, která umožňuje 
vnitrostátním parlamentům, aby se staly zárukou řádného rozdělení pravomocí mezi 
Evropskou unii a její členské státy a uplatňovaly zásadu subsidiarity, vyzývá vnitrostátní 
parlamenty, aby – bude-li to třeba – přizpůsobily své harmonogramy a pracovní postupy s 
cílem zajistit uplatňování zásady subsidiarity při projednávání jakéhokoli legislativního 
návrhu Unie v oblasti kultury, audiovizuálního odvětví, vzdělávání, mládeže a sportu.
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