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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att man, för att föra Europa närmare medborgarna, har 
infört idrott i Lissabonfördraget (artikel 2.124) bland de rättsliga grunderna för fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, genom en ändring i detta avseende av artikel 149 i 
EG-fördraget.

2. Europaparlamentet understryker särskilt att unionen kan agera på idrottsområdet för att 
bl.a. utveckla idrottens europeiska dimension genom att koppla samman dess sociala och 
pedagogiska funktion, främja rättvisa och öppna idrottstävlingar samt samarbete mellan de 
ansvariga idrottsorganisationerna samtidigt som idrottsutövarnas, särskilt de yngsta, 
fysiska och moraliska integritet skyddas.

3. Europaparlamentet välkomnar att beslut med kvalificerad majoritet har utökats till att 
omfatta kulturområdet och är tänkt att även omfatta idrotten, inom ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, för ”åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera” de 
nationella besluten, dock ej för någon åtgärd för harmonisering av den inre lagstiftningen.

4. Europaparlamentet välkomnar den ändring av artikel 149 i EG-fördraget som innebär att 
EU:s verksamhet på ungdomsområdet utvidgas till att omfatta insatser för att stimulera 
ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv, och framhåller att för att få fler unga 
medborgare att delta i samhällslivet måste EU ta initiativ och utveckla politiska strategier 
som främjar och underlättar ungdomars aktiva deltagande i det demokratiska livet på alla 
nivåer.

5. Europaparlamentet upprepar de principer och åtgärder för att införa kulturen på
Lissabonagendan som parlamentet antog i sin resolution av den 10 april 2008 om en 
europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld1, mot bakgrund av 
kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i samma fråga.

6. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att man i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt har behållit den övergripande karaktären i artikel 151.4 
i EG-fördraget där det stadgas att ”gemenskapen skall beakta de kulturella aspekterna då 
den handlar enligt andra bestämmelser i detta fördrag, särskilt för att respektera och 
främja sin kulturella mångfald”.

7. Europaparlamentet anser att denna övergripande klausul på kulturområdet, i likhet med de 
nya övergripande klausuler som införts genom fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt om den inre marknadens sociala dimension, om hållbar utveckling och om 
kampen mot varje form av diskriminering, kan ge upphov till allmänna handlingsprogram 
med mål inom kulturområdet.

                                               
1 Antagna texter av detta datum P6_TA(2008)0124.
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8. Europaparlamentet anser att sådana handlingsprogram bör dels framhäva det som är 
speciellt för den europeiska kulturen, dels sätta fart på den europeiska integrationen och
ge europeisk kultur den särställning som den bör ha i ett globalt sammanhang.

9. Europaparlamentet anser att allt måste göras för att säkra utvecklingen av en europeisk 
informations- och kommunikationspolitik, och upprepar sitt krav på ett interinstitutionellt 
avtal om de gemensamma principerna för EU-institutionernas samarbete på detta område.

10. Den främsta nyheten i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är att de nationella 
parlamenten ges möjlighet att säkerställa att en riktig fördelning av befogenheter mellan 
EU och dess medlemsstater sker genom tillämpning av subsidiaritetsprincipen.
Europaparlamentet uppmuntrar därför de nationella parlamenten att, om nödvändigt, anta 
tidsplaner och arbetsmetoder för att se till att subsidiaritetsprincipen tillämpas vid 
handläggningen av alla lagstiftningsförslag från unionen, som i förekommande fall måste 
beakta de planerade åtgärdernas regionala och lokala dimension, på kulturområdet, det 
audiovisuella området samt på utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet.
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