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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. с оглед приближаване на Европа до гражданите й, изразява задоволство от факта, че 
Договорът от Лисабон (чл. 2, точка 124) въвежда спорта сред правните основи на 
договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), като в този смисъл 
променя член 149 от Договора за ЕО;  

2. подчертава по-специално, че в областта на спорта Съюзът може да действа с оглед  
разгръщане на европейското измерение на спорта, свързвайки тясно социалната му 
и възпитателна функция, поощрявайки равнопоставеността и принципа на 
откритост в спортните състезания  и сътрудничеството между организациите, 
отговарящи за спорта, както и чрез закрила на физическата и морална 
неприкосновеност на спортистите, по-специално на най-младите сред тях;

3. приветства разширяването на вземането на решения с квалифицирано мнозинство в 
областта на културата - процедура, предвидена също така и за спорта, в рамките на 
обикновената законодателна процедура, за "мерки за подкрепа, координиране или 
допълване" на националните решения с изключение на всякаква мярка за 
хармонизиране на националното законодателство; 

4. изразява задоволството си от факта, че ДФЕС е съхранил хоризонталния характер 
на член 151, параграф 4 от Договора за ЕС, който гласи, че "Общността взема 
предвид културните аспекти при своята дейност по силата на други разпоредби на 
настоящия договор, по-специално, за да зачита и развива разнообразието на нейните 
култури";

5. счита, че тази хоризонтална клауза в областта на културата, по примера на нови 
хоризонтални клаузи, въведени от ДФЕС относно социалното измерение на единния 
пазар, устойчивото развитие и борбата срещу всякаква форма на дискриминация, 
може да генерира основни програми за действие, определящи целите, които трябва 
да бъдат постигнати в областта на културата;

6. счита, че подобни програми за действие трябва да подчертават спецификата на 
културата в Европа - от една страна като двигател на европейската интеграция и от 
друга - като характерна черта на мястото, което й е присъщо в световен мащаб;

7. като взе предвид важното нововъведение на ДФЕС, което се състои в това, че дава 
възможност на националните парламенти да бъдат гаранти за правилното 
разпределение на правомощията между Европейския съюз и държавите-членки при 
прилагането на принципа на субсидиарност, насърчава националните парламенти, 
ако е необходимо, да адаптират графиците и методите си на работа, за да гарантират 
прилагането на принципа на субсидиарност при разглеждането на всяко 
законодателно предложение на Съюза в областта на културата, аудиовизията, 
образованието, младежта  и спорта. 
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