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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. om Europa dichter bij haar burgers te brengen, is verheugd dat het Verdrag van Lissabon 
(artikel 2, punt 124) sport heeft opgenomen in de rechtsgrondslagen van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) door artikel 149 van het 
EG-Verdrag in die zin aan te passen;

2. benadrukt met name dat de Unie zich op het gebied van sport kan inzetten om onder meer 
de Europese dimensie van sport te ontwikkelen door de sociale en de educatieve functie 
van sport nauw met elkaar te verbinden, door gelijkheid en openheid bij sportwedstrijden 
en samenwerking tussen instanties die verantwoordelijk zijn voor sport te bevorderen, en 
door de fysieke en morele integriteit van sporters, vooral de jongsten onder hen, te 
beschermen;

3. is blij dat de besluitvorming op het gebied van cultuur wordt uitgebreid naar een 
gekwalificeerde meerderheid – een procedure die ook voorzien is voor de sport – in het 
kader van de gewone wetgevingsprocedure, voor “maatregelen ter ondersteuning, 
coördinatie en aanvulling” van nationale besluiten, met uitsluiting van iedere maatregel ter 
harmonisering van de interne wetgevingen;

4. is ingenomen met de wijziging van artikel 149 van het EG-Verdrag die erop gericht is om 
het actieterrein van de Europese Unie op het gebied van jeugd uit te breiden en met name 
om de participatie van jongeren in het democratische bestel van Europa aan te moedigen 
en onderstreept, met het oog op haar doelstelling om jonge burgers sterker bij het 
openbare leven te betrekken, het belang van EU-initiatieven en van de ontwikkeling van 
beleidsmaatregelen ter bevordering en ter vergemakkelijking van de actieve participatie 
van jongeren in het democratische bestel op alle niveaus;

5. bekrachtigt nogmaals de beginselen en maatregelen die door het Parlement zijn 
aangenomen in zijn resolutie van 10 april 2008 over een Europese agenda voor cultuur in 
het licht van de mondialisering1, betreffende de integratie van cultuur in de Lissabon-
agenda, naar aanleiding van de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Comité van de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité over hetzelfde 
onderwerp;

6. spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat het VwEU het horizontale karakter heeft 
behouden van artikel 151, lid 4, van het EG-Verdrag, dat bepaalt dat “[de] Gemeenschap 
[…] bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van dit Verdrag rekening [houdt] 
met de culturele aspecten, met name om de culturele verscheidenheid te eerbiedigen en te 
bevorderen”;

7. is van mening dat deze horizontale bepaling ten aanzien van cultuur, naar analogie van de 
nieuwe horizontale bepalingen die het VwEU invoert inzake de sociale dimensie van de 

                                               
1 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2008)0124.
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interne markt, duurzame ontwikkeling en de bestrijding van iedere vorm van discriminatie, 
waarschijnlijk zal leiden tot de opstelling van algemene actieprogramma’s met 
doelstellingen die op het gebied van cultuur moeten worden nagestreefd;

8. is van mening dat dergelijke actieprogramma’s het specifieke karakter van cultuur in 
Europa op de voorgrond moeten stellen, enerzijds als factor ter bevordering van identiteit, 
wederzijdse kennis en burgerschap alsook als motor van de Europese constructie en 
anderzijds als kenmerk voor de eigen plaats die Europa in de mondiale context inneemt;

9. acht het noodzakelijk alles in het werk te stellen om de ontwikkeling van een Europees 
voorlichtings- en communicatiebeleid te waarborgen en herhaalt haar verzoek met 
betrekking tot de sluiting van een interinstitutioneel akkoord waarin gemeenschappelijke 
beginselen worden vastgelegd ter kanalisering van de samenwerking tussen de Europese 
instellingen op dit gebied;

10. gelet op de zeer belangrijke vernieuwing in het VwEU, namelijk dat de nationale 
parlementen de mogelijkheid krijgen borg te staan voor de correcte verdeling van 
bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten op basis van het 
subsidiariteitsbeginsel, moedigt de nationale parlementen aan om zonodig hun 
werkschema’s en -methoden aan te passen om ervoor te zorgen dat het 
subsidiariteitsbeginsel wordt toegepast bij de bestudering van ieder wetgevingsvoorstel op 
het gebied van cultuur, audiovisuele media, onderwijs, jeugd en sport, waarbij waar nodig 
rekening moet worden gehouden met de regionale en lokale dimensie van de beoogde 
acties.
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