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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ker želi, da se Evropa približa svojim državljanom, pozdravlja dejstvo, da je lizbonska 
pogodba (člen 2, točka 124) med pravne podlage Pogodbe o delovanju Evropske unije 
uvedla šport, s čimer se je v tem smislu spremenil člen 149 Pogodbe ES;

2. izpostavlja zlasti, da lahko Unija med drugim razvija evropsko razsežnost športa in v ta 
namen tesno medsebojno poveže svojo socialno in izobraževalno vlogo, spodbuja 
pravičnost in odprtost pri športnih tekmovanjih ter sodelovanje med organi, pristojnimi za 
šport, ter varuje telesno in moralno integriteto športnikov, zlasti mladih//razvijanje 
evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem pravičnosti in odprtosti pri športnih 
tekmovanjih in sodelovanja med organi, odgovornimi za šport, ter z varovanjem telesne in 
moralne integritete športnikov, zlasti najmlajših;

3. izraža zadovoljstvo nad tem, da se bodo na področju kulture, s tem pa tudi športa, 
odločitve sprejemale s kvalificirano večino v okviru rednega zakonodajnega postopka za 
ukrepe za podporo, usklajevanje in dopolnilo nacionalnim odločitvam, pri čemer je 
izključeno kakršno koli usklajevanje domače zakonodaje držav članic;

4. pozdravlja spremembo člena 149 Pogodbe ES, ki razširja območje delovanja Evropske 
unije na področje mladine, spodbuja sodelovanje mladih v demokratičnem življenju v 
Evropi ter za njihovo boljše vključevanje v javno življenje poudarja pomen pobud EU in 
razvoja politik, ki spodbujajo dejavno sodelovanje mladih v demokratičnem življenju na 
vseh ravneh;

5. ponovno potrjuje načela in ukrepe v zvezi z vključitvijo kulture v lizbonsko agendo, ki jih 
je Parlament sprejel v resoluciji z dne 10. aprila 2008 o evropski kulturni agendi v času 
globalizacije1 ob sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu svetu o isti zadevi;

6. je zadovoljen, da je Pogodba o delovanju Evropske unije ohranila horizontalno naravo 
člena 151(4) Pogodbe ES, ki določa, da „Skupnost pri svoji dejavnosti na podlagi drugih 
določb te pogodbe upošteva kulturne vidike, zlasti zaradi spoštovanja in spodbujanja 
raznolikosti svojih kultur“;

7. meni, da se bodo na podlagi te horizontalne klavzule na področju kulture po zgledu novih 
horizontalnih klavzul o socialni razsežnosti enotnega trga, trajnostnem razvoju in boju 
proti vsem oblikam diskriminacije, ki so bile uvedene s Pogodbo o delovanju Evropske 
unije, oblikovali splošni akcijski programi, ki bodo določali cilje, ki jih je treba izpolniti 
na področju kulture;

8. meni, da morajo ti akcijski programi poudarjati posebno naravo evropske kulture kot 
dejavnika identitete, medsebojnega poznavanja, državljanstva in izgradnje Evrope na eni 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0124.
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strani in njeno umestitev v svetovnem merilu na drugi;

9. meni, da je treba po najboljših močeh zagotoviti razvoj evropske informacijske in 
komunikacijske politike, ter ponavlja svojo željo po sklenitvi medinstitucionalnega 
sporazuma, s katerim bi opredelili skupna načela, ki bi se lahko uporabljala za sodelovanje 
med evropskimi institucijami na tem področju;

10. ob pomembni novosti, ki jo uvaja Pogodba o delovanju Evropske unije in po kateri lahko 
nacionalni parlamenti z izvajanjem načela subsidiarnosti jamčijo za ustrezno porazdelitev 
pristojnosti med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, spodbuja nacionalne 
parlamente, da po potrebi sprejmejo časovne razporede in metode dela za izvajanje načela 
subsidiarnosti pri preverjanju vseh zakonodajnih predlogov Unije, saj mora ta upoštevati 
regionalne in lokalne razsežnosti v predvidenih ukrepih s področja kulture, avdiovizualnih 
medijev, izobraževanja, mladine in športa.
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