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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att man, för att föra Europa närmare medborgarna, har 
infört idrott i Lissabonfördraget (artikel 2.124) bland de rättsliga grunderna för fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, genom en ändring i detta avseende av artikel 149 i 
EG-fördraget.

2. Europaparlamentet understryker särskilt att unionen, på idrottsområdet, kan agera för att 
utveckla bl.a. idrottens europeiska dimension, genom en nära koppling mellan dess sociala 
och pedagogiska funktion, genom att främja rättvisa och öppna idrottstävlingar och 
samarbete mellan de ansvariga idrottsorganisationerna samtidigt som man skyddar 
idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt de yngsta.

3. Europaparlamentet välkomnar utvidgningen av beslutsfattandet med kvalificerad majoritet 
inom kulturområdet, som också ska tillämpas för idrotten, inom ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, för ”åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera” de 
nationella besluten, dock ej för någon åtgärd för harmonisering av den inre lagstiftningen.

4. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att man i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt har behållit den övergripande karaktären i artikel 151.4 
i EG-fördraget där det stadgas att ”gemenskapen skall beakta de kulturella aspekterna då 
den handlar enligt andra bestämmelser i detta fördrag, särskilt för att respektera och 
främja sin kulturella mångfald”.

5. Europaparlamentet anser att denna övergripande klausul på kulturområdet, i likhet med de 
nya övergripande klausuler som införts genom fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt om den inre marknadens sociala dimension, hållbar utveckling och kampen 
mot varje form av diskriminering, kan ge upphov till allmänna handlingsprogram med mål 
inom kulturområdet.

6. Europaparlamentet anser att sådana handlingsprogram bör framhäva särarten hos den 
europeiska kulturen, dels som en motor för den europeiska integrationen, dels som ett 
kännetecken för dess plats i ett globalt sammanhang.

7. Mot bakgrund av den främsta nyheten i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
nämligen att de nationella parlamenten ges möjligheten att garantera en riktig fördelning 
av befogenheter mellan EU och dess medlemsstater genom tillämpning av 
subsidiaritetsprincipen, uppmuntrar Europaparlamentet de nationella parlamenten att, om 
nödvändigt, anta tidsplaner och arbetsmetoder för att se till att subsidiaritetsprincipen 
tillämpas vid handläggningen av varje lagstiftningsförslag från unionen på kulturområdet, 
det audiovisuella området samt utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet.
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