
PA\718526SL.doc PE404.770v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za kulturo in izobraževanje

2008/2063(INI)

14. 4. 2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za ustavne zadeve

o novi vlogi in pristojnostih Parlamenta pri izvajanju lizbonske pogodbe
(2008/2063(INI))

Pripravljavka osnutka mnenja: Maria Badia i Cutchet



PE404.770v01-00 2/3 PA\718526SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\718526SL.doc 3/3 PE404.770v01-00

SL

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ker želi, da se Evropa približa svojim državljanom, pozdravlja dejstvo, da je lizbonska 
pogodba (člen 2, točka 124) med pravne podlage Pogodbe o delovanju Evropske unije
uvedla šport, s čimer se je v tem smislu spremenil člen 149 Pogodbe ES;

2. izpostavlja zlasti, da lahko Unija na področju športa med drugim razvija evropsko 
razsežnost v športu s tesnim povezovanjem svoje socialne in izobraževalne vloge, 
spodbujanjem pravičnosti in odprtosti pri športnih tekmovanjih in sodelovanju med 
organi, odgovornimi za šport, ter varovanjem telesne in moralne integritete športnikov, 
zlasti mladih športnikov;

3. pozdravlja razširitev sprejemanja odločitev s kvalificirano večino na področju kulture, tj. 
postopek, ki je prav tako predviden za šport, v okviru običajnega zakonodajnega postopka 
za podporne, usklajevalne in dopolnilne ukrepe pri sprejemanju nacionalnih odločitev, 
razen ukrepov za uskladitev notranje zakonodaje;

4. je zadovoljen, da je Pogodba o delovanju Evropske unije ohranila horizontalno naravo 
člena 151(4) Pogodbe ES, ki določa, da „Skupnost pri svoji dejavnosti na podlagi drugih 
določb te pogodbe upošteva kulturne vidike, zlasti zaradi spoštovanja in spodbujanja 
raznolikosti svojih kultur“;

5. meni, da se bodo na podlagi te horizontalne klavzule na področju kulture po zgledu novih 
horizontalnih klavzul o socialni razsežnosti enotnega trga, trajnostnem razvoju in boju 
proti vsem oblikam diskriminacije, ki so bile uvedene s Pogodbo o delovanju Evropske 
unije, oblikovali splošni akcijski programi, ki bodo določali cilje, ki jih je treba izpolniti 
na področju kulture;

6. meni, da mora biti v teh akcijskih programih izpostavljena posebnost evropske kulture kot 
dejavnik evropskega združevanja in značilnost položaja, ki ga ima ta kultura v svetovnem 
smislu;

7. ker Pogodba o delovanju Evropske unije uvaja pomembno novost omogočanja 
nacionalnim parlamentom, da zagotovijo ustrezno porazdelitev pristojnosti med Evropsko 
unijo in njenimi državami članicami ob izvajanju načela subsidiarnosti, spodbuja 
nacionalne parlamente, da po potrebi sprejmejo časovne razporede in metode dela za 
zagotavljanje izvajanja načela subsidiarnosti pri preverjanju vseh zakonodajnih predlogov 
Unije na področju kulture, avdiovizualnem področju ter področju izobraževanja, mladine 
in športa.
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