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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig med henblik på at bringe Europa nærmere på borgerne over, at sporten med 
Lissabontraktaten (artikel 2, nr. 124) er blevet indarbejdet i retsgrundlaget for traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten) via en ændring af EF-
traktatens artikel 149 i så henseende;

2. påpeger især, at EU på sportsområdet kan gøre en indsats for at udvikle bl.a. sportens 
europæiske dimension ved nært at forbinde sportens sociale og uddannende funktion, 
ved at fremme retfærdighed og åbenhed i sportskonkurrencer og samarbejde mellem de 
organisationer og myndigheder, der har ansvar for sport, samt ved at beskytte 
sportsudøvernes, især de yngstes, fysiske og moralske integritet;

3. glæder sig over, at beslutningstagning med kvalificeret flertal nu også omfatter 
kulturområdet, en procedure, der også gælder sporten inden for rammerne af den 
almindelige lovgivningsprocedure som "understøttende, koordinerende eller 
supplerende tiltag" til de nationale beslutninger, men uden at der er tale om nogen form 
for harmonisering af indenlandsk lovgivning;

4. glæder sig over ændringen af EF-traktatens artikel 149, der har til formål at udvide Den 
Europæiske Unions aktionsmuligheder på ungdomsområdet og at opfordre de unge til 
navnlig at deltage i EU's demokratiske liv, og understreger ud fra et ønske om bedre at 
inddrage de unge borgere i det offentlige liv betydningen af EU's initiativer og 
udvikling af politiske tiltag, som opmuntrer og begunstiger de unges aktive deltagelse i 
det demokratiske liv på samtlige niveauer;

5. bekræfter de principper og foranstaltninger, som Europa-Parlamentet vedtog i sin 
beslutning af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere 
globaliseret verden1, hvad angår integrationen af kultursektoren i Lissabonstrategien, på 
baggrund af Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om samme emne;

6. udtrykker sin tilfredshed med, at EUF-traktaten har bevaret den horisontale karakter af 
EF-traktatens artikel 151, stk. 4, hvori det hedder, at "Fællesskabet tager hensyn til de 
kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i denne traktat, navnlig 
med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed";

7. mener, at denne horisontale bestemmelse på kulturområdet, i lighed med nye 
horisontale bestemmelser, som er blevet indført med EUF-traktaten om det indre 
markeds sociale dimension, om den bæredygtige udvikling og om bekæmpelsen af 
enhver form for diskrimination, er egnet til at fremme rammeprogrammer med en 
definition af forventede mål på kulturområdet;

                                               
1  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0124.
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8. mener, at sådanne handlingsprogrammer skal fremhæve den europæiske kulturs 
særegenhed, på den ene side som samlingspunkt for skabelsen af identitet, gensidig 
anerkendelse og unionsborgerskab samt som drivkraft for opbygningen af Europa og på 
den anden side som en karakteristik af den plads, der tilkommer den i global
sammenhæng;

9. finder det nødvendigt at gøre alt for at sikre udformningen af en europæisk 
informations- og kommunikationspolitik og gentager sit krav om, at der indgås en 
interinstitutionel aftale, som fastsætter fælles principper for samarbejdet mellem 
institutionerne på dette område;

10. ønsker hermed i betragtning af den store nyskabelse i EUF-traktaten, hvorved de 
nationale parlamenter kan blive garanter for den korrekte kompetencefordeling mellem 
EU og medlemsstaterne ved at anvende nærhedsprincippet, at tilskynde de nationale 
parlamenter til – om nødvendigt – at tilpasse deres tidsplaner og arbejdsmetoder for ved 
behandlingen af alle EU’s lovforslag at sikre anvendelsen af nærhedsprincippet, som i 
givet fald skal tage hensyn til den regionale og lokale dimension i de planlagte 
foranstaltninger inden for kultur, den audiovisuelle sektor, uddannelse, ungdom og 
sport.
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