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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab seoses Euroopa Liidu lähendamisega oma kodanikele heameelt asjaolu üle, et 
Lissaboni lepinguga (artikli 2 punkt 124) on lisatud sport Euroopa Liidu toimimise 
lepingu õiguslike aluste hulka, muutes sellega EÜ asutamislepingu artiklit 149;

2. rõhutab eelkõige asjaolu, et lõpuks saab liit panustada spordiküsimuste edendamisse, 
sealhulgas Euroopa mõõtme edendamisse spordis, ühendades selle sotsiaalse ja 
kasvatusliku funktsiooni, edendades spordivõistluste ausust ning avatust ja sporditöö eest 
vastutavate asutuste omavahelist koostööd ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste 
füüsilise ja vaimse terviklikkuse kaitsmist;

3. tervitab asjaolu, et seadusandliku tavamenetluse raames on kvalifitseeritud häälteenamuse 
kohaldamist laiendatud otsuste tegemisele kultuuri, sealhulgas ka spordi valdkonnas, et 
võtta meetmeid liikmesriikide otsuste „toetamiseks, koordineerimiseks või 
täiendamiseks”, välja arvatud igasugune siseriiklike õigusnormide ühtlustamine; 

4. väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et ELi toimimise lepingus on säilitatud horisontaalne 
lähenemine, mis on sätestatud EÜ asutamislepingu artikli 151 lõikes 4: „Käesoleva 
lepingu teiste sätete kohaselt tegutsedes võtab ühendus arvesse erinevaid kultuuriaspekte, 
eriti selleks, et respekteerida ja edendada oma kultuuride mitmekesisust.”;

5. on seisukohal, et horisontaalne lähenemisviis kultuuri valdkonnale, mis on kooskõlas ELi 
toimimise lepingus sisalduvate ning ühisturu sotsiaalset mõõdet, säästvat arengut ja 
diskrimineerimise kõigi vormide vastu võitlemist käsitlevate uute horisontaalklauslitega, 
võimaldab luua üldisi tegevuskavasid, millega seatakse eesmärgid, mida soovitakse 
kultuuri valdkonnas saavutada;

6. on seisukohal, et sellised tegevuskavad peaksid tooma välja Euroopa kultuuri eripära, mis 
ühelt poolt on Euroopa integratsiooni liikumapanev jõud ning teisalt teda muust maailmast 
eristav joon;

7. kutsub liikmesriikide parlamente, võttes arvesse ELi toimimise lepingu peamisi 
uuenduslikke muudatusi, mis võimaldavad riikide parlamentidel tagada ülesannete 
nõuetekohase jaotamise Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, vajaduse korral kohandama 
oma tegevuse ajakava ja töömeetodeid, et tagada subsidiaarsuse põhimõtte järgimine kõigi 
kultuuri, audiovisuaalsektorit, haridust, noorsugu ja sporti käsitlevate ELi õigusloomega 
seotud ettepanekute arutamisel.
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