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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. v záujme priblíženia Európy svojim občanom víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva 
(článok 2 bod 124) uvádza šport medzi právnymi základmi Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, čím sa v tomto zmysle mení a dopĺňa článok 149 Zmluvy o ES; 

2. zdôrazňuje najmä, že v športovej oblasti môže Únia okrem iného konať v záujme rozvoja 
európskeho rozsahu športu a úzko prepájať jeho sociálnu a výchovnú funkciu, podporovať 
spravodlivosť a otvorenosť pri športových zápasoch a spoluprácu medzi orgánmi 
zodpovednými za šport, ako aj chrániť fyzickú a morálnu integritu, najmä najmladších 
ľudí; 

3. víta rozšírenie rozhodovania na základe kvalifikovanej väčšiny v oblasti kultúry, pretože 
tento postup je stanovený aj pre šport v rámci riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide 
o „ podporné, koordinačné a doplnkové opatrenia“ k rozhodnutiam členských štátov, 
s výnimkou opatrení na harmonizáciu vnútorných právnych predpisov;   

4. vyjadruje spokojnosť s tým, že Zmluva o fungovaní Európskej únie zachovala 
horizontálny charakter článku 151 ods. 4 Zmluvy o ES, ktorý stanovuje, že „Spoločenstvo 
zohľadní kultúrne aspekty vo svojej činnosti podľa iných ustanovení tejto zmluvy, a to 
predovšetkým tak, aby sa rešpektovala a podporovala rozmanitosť jej kultúr“;

5. domnieva sa, že tento horizontálny prístup v oblasti kultúry má podľa vzoru nového 
horizontálneho prístupu uvedeného v Zmluve o fungovaní Európskej únie, ktorý sa 
týka sociálneho rozsahu jednotného trhu, trvalo udržateľného rozvoja a boja proti všetkým 
formám diskriminácie, taký charakter, ktorý umožňuje vytvárať všeobecné akčné 
programy a vymedziť ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti kultúry; 

6. domnieva sa, že takéto akčné programy musia zdôrazňovať osobitosť kultúry v Európe 
ako integračnej európskej sily a ako charakteristiky miesta, ktoré zaberá vo svetovom 
kontexte;

7. so zreteľom na rozsiahlu inováciu Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá spočíva 
v tom, že umožňuje národným parlamentom, aby boli garantmi správneho rozdelenia 
právomocí medzi Európsku úniu a jej členské štáty uplatnením zásady subsidiarity, 
povzbudzuje národné parlamenty, aby v prípade potreby, prispôsobili svoje časové plány 
a pracovné metódy, tak aby sa mohlo zabezpečiť uplatňovanie zásady subsidiarity pri 
posúdení každého legislatívneho návrhu Únie v oblasti kultúry, audiovizuálnej oblasti, 
oblasti vzdelávania, mládeže a športu.


	718526sk.doc

