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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at sporten med Lissabontraktaten (artikel 2, 124) er blevet indskrevet i 
retsgrundlaget for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten) 
ved at ændre EF-traktatens artikel 149 med henblik på at bringe Europa nærmere på 
borgerne;

2. henviser til, at EU navnlig indenfor sportens område kan gøre en stor indsats for at 
udvikle sportens europæiske dimension, blandt andet ved at den knyttes sammen med 
dens sociale og uddannende funktion, ved at fremme retfærdighed og åbenhed i 
sportskonkurrencer og samarbejde mellem de organisationer og myndigheder, der har 
ansvar for sport, samt ved at beskytte sportsudøvernes, især de yngstes, fysiske og 
moralske integritet;

3. glæder sig over, at beslutningstagning med kvalificeret flertal nu også omfatter 
kulturområdet, en procedure, som også gælder sporten inden for rammerne af den 
almindelige lovgivningsprocedure som "understøttende, koordinerende eller supplerende 
tiltag" til de nationale beslutninger, men uden at der er tale om nogen form for 
harmonisering af indenlandsk lovgivning;

4. udtrykker sin tilfredshed med, at EUF-traktaten har bevaret den horisontale karakter af 
EF-traktatens artikel 151, stk. 4, hvori det hedder, at "Fællesskabet tager hensyn til de 
kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i denne traktat, navnlig 
med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed";

5. mener, at denne horisontale bestemmelse på kulturområdet, i lighed med de nye 
horisontale bestemmelser, som er blevet indført med EUF-traktaten om det indre markeds 
sociale dimension, om den bæredygtige udvikling og om bekæmpelsen af enhver form for 
diskrimination, er egnet til at fremme rammeprogrammer med en definition af forventede 
mål på kulturområdet;

6. mener, at disse handlingsprogrammer bør fremhæve den europæiske kulturs særegenhed, 
på den ene side som drivkraft for den europæiske integration og på den anden side som 
en karakteristik af den plads, der tilkommer den i den globale kontekst;

7. opfordrer de nationale parlamenter til – om nødvendigt – at tilpasse deres tidsplaner og 
arbejdsmetoder i behandlingen af alle EU's lovforslag inden for kultur, den audiovisuelle 
sektor, uddannelse, ungdom og sport, for at sikre anvendelsen af subsidiaritetsprincippet, 
idet den vigtigste nyskabelse i EUF-trakataten er, at de nationale parlamenter kan blive 
garanter for den korrekte kompetencefordeling mellem EU og medlemsstaterne ved at 
anvende subsidiaritetsprincippet. 
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