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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. siekdamas suartinti Europą ir jos piliečius, džiaugiasi, kad į Lisabonos sutartį (2 straipsnio 
124 punktas) buvo įrašytas sportas kaip vienas iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) teisinių pagrindų ir taip iš dalies pakeistas EB sutarties 149 straipsnis;

2. pabrėžia, kad Europos Sąjunga, ypač siekdama išplėsti, be kita ko, europinį sporto 
matmenį, gali veikti sporto srityje ir glaudžiai susieti savo socialinį ir šviečiamąjį 
vaidmenį, skatinti nešališkumą bei atvirumą rengiant sporto varžybas ir už sportą 
atsakingų institucijų bendradarbiavimą, taip pat apsaugoti sportininkų, ypač jauniausių, 
fizinį ir moralinį vientisumą;

3. džiaugiasi, kad kvalifikuota balsų dauguma sprendimai bus priimami ir kultūros srityje, ši 
procedūra pagal įprastą teisėkūros procedūrą bus taikoma ir sporto srityje priimant 
nacionalinių sprendimų paramos, bendradarbiavimo ir papildomas priemones išskyrus bet 
kokias vidaus teisės aktų derinimo priemones;

4. išreiškia pasitenkinimą dėl to, kad SESV išsaugojo EB sutarties 151 straipsnio 4 dalies, 
kurioje numatyta, kad „Bendrija į kultūros aspektus atsižvelgia imdamasi veiksmų pagal 
kitas šios Sutarties nuostatas, visų pirma siekdama gerbti ir skatinti savo kultūrų įvairovę“, 
horizontalųjį pobūdį;

5. pažymi, kad remiantis šia horizontaliąja sąlyga kultūros srityje, kaip ir SESV numatytos 
naujos horizontaliosios sąlygos, susijusios su bendros rinkos socialiniu aspektu, tvaria 
plėtra ir kova su bet kokios formos diskriminacija, bus galima rengti bendrąsias veiksmų 
programas, apibrėžiančias siektinus tikslus kultūros srityje;

6. mano, kad tokių programų tikslas – pabrėžti Europos kultūros ypatumus, kurie, viena 
vertus, yra Europos integracijos variklis, o kita vertus, apibūdina Europos kultūros vietą 
pasaulyje;

7. atsižvelgdamas į didelę SESV naujovę, t. y. į nacionaliniams parlamentams suteiktą 
galimybę užtikrinti, kad teisingai būtų paskirstyti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
įgaliojimai taikant subsidiarumo principą, ragina nacionalinius parlamentus prireikus 
parengti darbotvarkes ir darbo metodus, kad būtų užtikrintas subsidiarumo principo 
taikymas svarstant bet kokį Sąjungos teisėkūros pasiūlymą kultūros, garso ir vaizdo, 
švietimo, jaunimo ir sporto reikalų srityse.
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