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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Sempre no objectivo de aproximar a Europa dos seus cidadãos, congratula-se pelo facto 
de o Tratado de Lisboa (artigo 2.º, ponto 124) ter introduzido o desporto entre as bases 
jurídicas do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia" (TFUE), alterando, para 
o efeito, o artigo 149.º do Tratado CE; 

2. Sublinha nomeadamente que, no domínio do desporto, a União pode agir no sentido de 
desenvolver, designadamente, a dimensão europeia do desporto, vinculando estreitamente 
a sua função social e educativa, promovendo a equidade e a abertura nas competições 
desportivas e a cooperação entre os organismos responsáveis pelo desporto, bem como 
protegendo a integridade física e moral dos desportistas, nomeadamente dos mais jovens 
de entre eles;

3. Congratula-se com a extensão da tomada de decisão por maioria qualificada no domínio 
da cultura, procedimento previsto também para o desporto no quadro do processo 
legislativo ordinário, para "acções de apoio, de coordenação ou de complemento" das 
decisões nacionais,  com exclusão das medidas de harmonização das legislações 
nacionais; 

4. Congratula-se com a alteração ao artigo 149.º do Tratado CE, que se destina a alargar o 
campo de acção da União Europeia no domínio da juventude e a fomentar a participação 
dos jovens na vida democrática da Europa; e sublinha ainda, com o objectivo de reforçar o 
grau de envolvimento dos jovens cidadãos na vida pública, a importância das iniciativas 
da União Europeia e do aprofundamento das políticas que estimulam e favorecem a 
participação activa dos jovens na vida democrática a todos os níveis;

5. Reafirma os princípios e os tópicos aprovados pelo Parlamento na sua Resolução de 10 de 
Abril de 2008 sobre uma agenda europeia para a cultura num mundo globalizado1, quanto 
à inclusão da cultura na Agenda de Lisboa, a propósito da Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité das Regiões e ao Comité Económico e 
Social Europeu sobre o mesmo assunto;

6. Manifesta a sua satisfação pelo facto de o TFUE ter mantido o carácter horizontal do n.° 4 
do artigo 151.º do Tratado CE que estipula que "na sua acção ao abrigo de outras 
disposições do presente Tratado, a Comunidade terá em conta os aspectos culturais, a fim 
de, nomeadamente, respeitar e promover a diversidade das suas culturas"; 

7. Considera que esta cláusula horizontal em matéria de cultura, à semelhança de outras 
novas cláusulas horizontais introduzidas pelo TFUE sobre a dimensão social do mercado 
único, o desenvolvimento sustentável e a luta contra todas as formas de discriminação, 
permitirá a criação de programas de acção de carácter geral com objectivos claramente 

                                               
1 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2008)0124.
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definidos a atingir no domínio da cultura; 

8. Considera que os referidos programas de acção devem, por um lado, salientar a 
especificidade da cultura na Europa, enquanto factor de identidade, de conhecimento 
recíproco e de cidadania, e também enquanto motor da construção europeia, e, por outro 
lado, como característica do lugar que lhe cabe no contexto mundial;

9. Considera que é necessário envidar todos os esforços que garantam o desenvolvimento de 
uma política europeia de informação e de comunicação e reitera o seu pedido de 
celebração de um acordo interinstitucional, que defina os princípios comuns susceptíveis 
de regular a cooperação entre as instituições europeias sobre esta matéria;

10. Incentiva os parlamentos nacionais, tendo em conta a inovação essencial que representa o 
facto de o TFUE conferir aos parlamentos nacionais a possibilidade de se constituírem 
em garantes da correcta repartição das competências entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, em aplicação do princípio de subsidiariedade, a adaptarem, se 
necessário, os seus calendários e métodos de trabalho no sentido de garantir a aplicação 
do princípio de subsidiariedade na apreciação de qualquer proposta legislativa da União 
nos domínios da cultura, do audiovisual, da educação, da juventude e do desporto, que, se 
necessário, deve ter em conta as dimensões regional e local das acções pretendidas.
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