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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés (2. cikke 124) pontjában) a sportot az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSz) jogalapjai között nevezi meg – e tekintetben 
módosítva az EK-Szerződés 149. cikkét – mivel ez elősegíti az EU és polgárai közötti 
viszony szorosabbra fűzését;

2. külön kiemeli, hogy a sport területén az EU felléphet többek között a sport európai 
dimenziójának megteremtése érdekében, szorosan összekötve annak társadalmi és 
nevelési szerepét, előmozdítva az egyenlőséget és a nyitottságot a sportversenyeken, 
valamint a sportért felelős szervezetek közötti együttműködést, továbbá védve a sportolók 
– kivált a legifjabbak – fizikai épségét és erkölcsi feddhetetlenségét;

3. üdvözli, hogy a minősített többséggel történő döntéshozatalt kiterjesztették a kultúra 
területére, és a sport területén is ezt az eljárást fogják alkalmazni a rendes jogalkotási 
eljárás keretében a nemzeti határozatokat „támogató, összehangoló vagy kiegészítő 
intézkedések” tekintetében, a belső jogszabályok harmonizációjára irányuló intézkedések 
kivételével;

4. megelégedettségének ad hangot amiatt, hogy az EU működéséről szóló szerződés 
megőrizte az EK-Szerződés 151. cikke (4) bekezdésének horizontális jellegét, amely 
előírja, hogy „[a] Közösség az e szerződés egyéb rendelkezései alá tartozó tevékenysége 
során, különösen kultúrái sokszínűségének tiszteletben tartása és támogatása érdekében, 
figyelembe veszi a kulturális szempontokat”.

5. úgy véli, hogy ez a kultúra tekintetében horizontális (megközelítést tükröző) rendelkezés –
az egységes piac szociális dimenziója, a fenntartható fejlődés és a diszkrimináció minden 
formájával szembeni küzdelem vonatkozásában az EU működéséről szóló szerződésbe 
illesztett új horizontális rendelkezésekhez hasonlóan – olyan általános cselekvési 
programok megszületéséhez vezet, amelyek kijelölik a kultúra területén elérendő célokat;

6. úgy véli, hogy az ilyen cselekvési programok vezérelvévé kell tenni az európai kultúra 
egyediségét, egyrészt mint az európai integráció motorját, másrészt mint olyan 
sajátosságot, amely meghatározza a világban elfoglalt helyét;

7. tekintettel az EU működéséről szóló szerződés legnagyobb újítására, amely abban áll, 
hogy lehetőséget ad a nemzeti parlamenteknek arra, hogy a szubszidiaritás elvének 
alkalmazása révén ők kezeskedjenek az illetékességi körök EU és tagállamai közötti 
megfelelő elosztásáért, arra bátorítja a nemzeti parlamenteket, hogy szükség esetén 
alakítsák át ütemtervüket és munkamódszereiket annak érdekében, hogy biztosítani tudják 
a szubszidiaritás elvének alkalmazását a kultúra, az audiovizuális ágazat, az oktatás, az 
ifjúsági ügyek és a sport vonatkozásában előterjesztett minden közösségi jogalkotási 
javaslat értékelése során.
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