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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. w celu zbliżenia Europy do obywateli wyraża zadowolenie z faktu, że Traktat z Lizbony 
(art. 2 ust. 124) wprowadza sport do podstaw prawnych Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), zmieniając w związku z tym art. 149 traktatu WE;

2. podkreśla mianowicie, że w dziedzinie sportu Unia może prowadzić działania mające na 
celu, między innymi, rozwój europejskiego wymiaru sportu poprzez ścisłe powiązanie 
jego funkcji społecznej i edukacyjnej, promowanie uczciwości i dostępności we 
współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między organizacjami 
odpowiedzialnymi za sport, a także poprzez ochronę integralności fizycznej i psychicznej 
sportowców, w szczególności młodych; 

3. wyraża zadowolenie z objęcia dziedziny kultury procedurą podejmowania decyzji 
kwalifikowaną większością głosów, która będzie również stosowana w dziedzinie sportu, 
w ramach zwykłej procedury prawodawczej, w dziedzinie środków wspierających, 
koordynacyjnych lub uzupełniających decyzje krajowe, z wyjątkiem wszelkich środków 
harmonizacji wewnętrznych przepisów prawnych;

4. przyjmuje z zadowoleniem zmianę art. 149 traktatu WE mającą na celu rozszerzenie 
zakresu działania Unii Europejskiej w dziedzinie młodzieży, tak aby ująć zachęcanie 
młodych ludzi do udziału w życiu demokratycznym Europy oraz podkreśla, z myślą o 
lepszym włączaniu młodych obywateli w życie publiczne, znaczenie inicjatyw UE i 
rozwijania polityki promującej i ułatwiającej uczestnictwo młodych ludzi w życiu 
demokratycznym na wszystkich szczeblach;

5. podtrzymuje zasady i działania zatwierdzone przez Parlament w rezolucji z dnia 10 
kwietnia 2008 r. w sprawie europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji11 w 
odniesieniu do włączania kultury do agendy lizbońskiej, a propos komunikatu Komisji na 
ten sam temat dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Regionów i Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego;

6. wyraża zadowolenie z faktu, że TFUE zachował przekrojowy charakter art. 151 ust. 4 
traktatu WE, który stanowi, że „Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne w swoim 
działaniu na podstawie innych postanowień niniejszego Traktatu, zwłaszcza w celu 
poszanowania i popierania różnorodności jej kultur”;

7. uważa, że ta przekrojowa klauzula w dziedzinie kultury, podobnie jak nowe przekrojowe 
klauzule wprowadzone przez TFUE odnośnie do społecznego wymiaru jednolitego rynku, 
zrównoważonego rozwoju i zwalczania wszelkich form dyskryminacji, sprzyjać będzie 
powstawaniu ogólnych programów działania określających cele do osiągnięcia w 
dziedzinie kultury;

                                               
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0124
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8. uważa, że takie programy działania powinny podkreślać specyfikę kultury w Europie, z 
jednej strony jako czynnika tożsamości, wzajemnego poznania i obywatelstwa, a także 
jako siły napędowej integracji europejskiej, a z drugiej strony jako charakterystycznej 
cechy należnego jej miejsca w kontekście światowym;

9. uważa, że konieczne jest przedsięwzięcie wszelkich działań w celu opracowania 
europejskiej polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz ponawia swoje wezwanie do 
zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego określającego wspólne zasady, które 
mogłyby rządzić współpracą między instytucjami europejskimi w tej dziedzinie;

10. mając na uwadze istotną innowację TFUE polegającą na umożliwieniu parlamentom 
krajowym stanięcia na straży prawidłowego podziału kompetencji między Unią 
Europejską a jej państwami członkowskimi zgodnie z zasadą pomocniczości, zachęca 
parlamenty krajowe do przyjęcia, jeżeli okaże się to konieczne, kalendarzy i metod pracy 
w celu zapewnienia stosowania zasady pomocniczości przy rozpatrywaniu wszelkich 
wniosków legislacyjnych Unii – która musi w danym przypadku uwzględnić regionalny i 
lokalny wymiar planowanych działań – w dziedzinie kultury, w sektorze audiowizualnym, 
edukacji, młodzieży i sportu.
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