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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. lai Eiropas Savienību tuvinātu tās iedzīvotājiem, pauž atzinību par to, ka Lisabonas 
līgumā (2. punkta 124. punktā) sports iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) juridiskajā pamatā, šajā nozīmē izdarot grozījumus EK līguma 149. pantā;

2. jo īpaši uzsver, ka sporta jomā Eiropas Savienība var veikt pasākumus, lai cita starpā 
izveidotu Eiropas sporta dimensiju, cieši savienojot sporta sociālo un izglītojošo lomu, 
veicinot taisnīgumu un atklātību sporta sacensībās un sadarbību starp struktūrām, kas ir 
atbildīgas par sportu, kā arī aizsargājot sportistu, jo īpaši jaunu sportistu, fizisko un 
emocionālo neaizskaramību;

3. pauž atzinību par kvalificēta vairākuma plašāku piemērošanu kultūras jomai, tostarp 
sportam, parastajā likumdošanas procedūrā to paredzot piemērot valstu lēmumu „atbalsta, 
koordinācijas vai papildu pasākumiem”, izņemot valstu tiesību aktu harmonizācijas 
pasākumus;

4. pauž apmierinātību, ka LESD ir saglabāts EK līguma 151. panta 4. punkta horizontālais 
raksturs, kas paredz, ka „rīkojoties saskaņā ar citiem šā Līguma noteikumiem, Kopiena 
ņem vērā kultūras aspektus, jo īpaši, lai respektētu un veicinātu kultūru daudzveidību”;

5. uzskata, ka horizontālā klauzula kultūras jomā un citas ar LESD ierosinātās jaunās 
horizontālās klauzulas attiecībā uz vienotā tirgus sociālo aspektu, ilgtspējīgu attīstību un 
visu diskriminācijas veidu apkarošanu pēc savas būtības veicinās vispārējas rīcības 
programmas, definējot sasniedzamos mērķus kultūras jomā;

6. uzskata, ka šādās rīcības programmās ir jāuzsver Eiropas kultūras īpatnība — ka tā, no 
vienas puses, ir Eiropas integrācijas veicinātāja, un, no otras puses, ir svarīga pasaules 
kultūras daļa;

7. ņemot vērā LESD radītos būtiskākos jauninājumus — dot dalībvalstu parlamentiem 
iespēju pareizi sadalīt Eiropas Savienības un dalībvalstu kompetences, piemērojot 
subsidiaritātes principu — mudina valstu parlamentus vajadzības gadījumā pieņemt darba 
grafiku un metodes, lai nodrošinātu subsidiaritātes principa piemērošanu, izskatot Eiropas 
Savienības tiesību aktu priekšlikumus kultūras, audiovizuālajā, izglītības, jaunatnes un 
sporta jomā.


