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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută faptul că Tratatul de la Lisabona (articolul 2 punctul 124), în scopul apropierii 
Europei de cetățenii săi, a inclus sportul printre temeiurile juridice ale Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), modificând în acest sens articolul 149 din 
Tratatul CE;

2. subliniază în special faptul că, în domeniul sportului, Uniunea poate acționa în scopul 
dezvoltării, printre altele, a dimensiunii europene a sportului, prin corelarea strânsă a 
funcțiilor sale sociale și educative, promovarea spiritului de echitate și de deschidere în 
competițiile sportive și a cooperării între organismele cu responsabilități în domeniul 
sportului, precum și prin protejarea integrității fizice și morale a sportivilor, îndeosebi a 
tinerilor sportivi;

3. salută extinderea mecanismului decizional pe baza majorității calificate pentru a include 
domeniul culturii, procedură prevăzută a se aplica de asemenea și în domeniul sportului, 
în cadrul procedurii legislative ordinare, pentru „măsuri de sprijin, de consolidare sau de 
completare” a deciziilor luate la nivel național, cu excepția oricărei măsuri de armonizare 
a legislațiilor naționale;

4. salută modificările articolului 149 din Tratatul CE, vizând extinderea sferei de competență 
a Uniunii Europene în domeniul tineretului și încurajarea participării în mod special a 
tinerilor la viața democratică europeană și, în dorința de a implica mai mult pe tinerii 
cetățenii în viața publică, subliniază importanța inițiativelor Uniunii Europene și a 
elaborării de politici vizând încurajarea și favorizarea participării active a tinerilor la viața 
democratică la toate nivelurile;

5. reafirmă principiile și măsurile aprobate de Parlamentul European în rezoluția sa din 10 
aprilie 2008 privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare1, 
referitoare la integrarea culturii în Agenda de la Lisabona, privitor la comunicarea 
Comisiei Europene pe aceeași temă adresată Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European;

6. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că TFUE a păstrat caracterul orizontal al 
articolului 151 alineatul (4) din Tratatul CE, care prevede că „în acțiunile întreprinse în 
temeiul celorlalte dispoziții ale prezentului tratat, Comunitatea ține seama de aspectele 
culturale, în special pentru a respecta și a promova diversitatea culturilor sale”;

7. consideră că această clauză orizontală în domeniul culturii, urmând exemplul noilor 
clauze orizontale introduse de TFUE privind dimensiunea socială a pieței unice, 
dezvoltarea durabilă și lupta împotriva oricărei forme de discriminare, este de natură să 
genereze programe generale de acțiune care să definească obiectivele de atins din 
domeniul culturii;
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8. consideră că asemenea programe de acțiune trebuie să pună în evidență specificitatea 
culturală a Europei ca element identitar, civic și de cunoaștere reciprocă și, de asemenea, 
ca motor al construcției europene, pe de o parte, ca element definitoriu al locului care îi 
revine pe scena mondială, pe de altă parte;

9. consideră că este necesar să se facă tot posibilul pentru a se asigura elaborarea unei 
politici europene de informare și comunicare și reiterează solicitarea sa având drept obiect 
încheierea unui acord interinstituțional care să stabilească principiile comune ce ar putea 
guverna cooperarea între instituțiile europene în acest domeniu;

10. având în vedere noutatea majoră adusă de TFUE, care constă în a oferi parlamentelor 
naționale posibilitatea de a garanta repartizarea corectă a competențelor între Uniunea 
Europeană și statele sale membre în aplicarea principiului subsidiarității, încurajează 
parlamentele naționale să-și adapteze, dacă este cazul, programul și metodele de activitate 
pentru a asigura aplicarea principiului subsidiarității în examinarea oricărei propuneri 
legislative a Uniunii, care trebuie să țină cont, dacă este cazul, de dimensiunea regională și 
locală a acțiunilor prevăzute în domeniul culturii, audiovizualului, educației, tineretului și 
sportului.
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