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EHDOTUKSET

Kulttuurin ja koulutuksen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen, että Lissabonin sopimuksessa (2 artiklan 124 kohta) on muutettu EY:n 
perustamissopimuksen 149 artiklaa liittämällä urheilu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen oikeudelliseen kehykseen, mikä auttaa lähentämään Euroopan unionia 
kansalaisiinsa;

2. korostaa erityisesti, että urheilun alalla EU voi kehittää muun muassa urheilun 
eurooppalaista ulottuvuutta yhdistämällä läheisesti urheilun sosiaalisen ja kasvatuksellisen 
merkityksen edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta 
vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, 
erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta;

3. on tyytyväinen, että niin kulttuurin kuin urheilunkin alalla päätökset kansallisia päätöksiä 
koskevista tuki-, yhteensovittamis- ja täydentämistoimenpiteistä, kansallisten 
lainsäädäntöjen yhdenmukaistamistoimet pois luettuina, tehdään määräenemmistöllä 
tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn puitteissa;

4. on tyytyväinen, että sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta on säilytetty EY:n 
perustamissopimuksen 151 artiklan 4 kohdan horisontaalinen luonne, jonka mukaisesti 
"yhteisö ottaa kulttuuriin liittyvät näkökohdat huomioon muiden tämän sopimuksen 
määräysten mukaisessa toiminnassaan, erityisesti kulttuuriensa monimuotoisuuden 
vaalimiseksi ja edistämiseksi";

5. katsoo, että kulttuurin alalla tämä horisontaalinen lauseke, samoin kuin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyllä sopimuksella käyttöön otetut sisämarkkinapolitiikan sosiaalisia 
näkökohtia, kestävää kehitystä ja kaikenlaisen syrjinnän torjumista koskevat uudet 
horisontaaliset lausekkeet, voi tuottaa yleisiä toimintaohjelmia, joissa määritetään 
kulttuurin alalla saavutettavat tavoitteet;

6. ottaa huomioon, että toimintaohjelmissa on tuotava esiin eurooppalaisen kulttuurin 
omalaatuisuus toisaalta Euroopan yhdentymisen edistäjänä ja toisaalta tietyn alueen 
muusta maailmasta erottavana erityispiirteenä;

7. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen merkittävin 
innovaatio on antaa kansallisille parlamenteille mahdollisuus varmistaa, että 
toissijaisuuden periaatetta sovellettaessa toimivalta jaetaan oikein Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden kesken; kannustaa kansallisia parlamentteja mukauttamaan tarvittaessa 
aikataulujaan ja työskentelymenetelmiään varmistaakseen toissijaisuusperiaatteen 
soveltamisen kulttuuria, audiovisuaalialaa, koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevien 
EU:n säädösehdotusten tarkastelussa.
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