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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните
предложения:
1.

Потвърждава основателния интерес на ЕС към спорта, по-специално неговите
социални и културни аспекти, както и образователните и социални ценности, които
спортът предава, като самодисциплина, предизвикателни лични ограничения ,
солидарност, дух на колективност, толерантност и феърплей;

2.

Подчертава важността от това да се прилагат декларациите от Амстердам и Ница,
особено засягащите специфичните характеристики на спорта в Европа и неговата
социална функция, които трябва да се имат предвид при прилагането на общите
политики;

3.

Признава съществената социална роля, която имат спортните клубове и асоциации
в местните и национални общности; счита, че училищата, центровете за
тренировки, спортните клубове и асоциации трябва да бъдат в по-голяма степен
включени в различни форми на ангажиране и участие на местното население
посредством по-добър социален диалог;

4.

Счита, че спортното образованието и тренировки са ефективен инструмент за
социална интеграция на непривилегировани групи и на мултикултурален диалог,
както и за насърчаването на доброволен труд, и играят активна роля при
противопоставянето на дискриминацията, нетолерантността, расизма,
ксенофобията и насилието;

5.

Насърчава държавите-членки да модернизират и подобрят политиките си в
областта на физическото възпитание, да инвестират в качествени спортни
съоръжения в училищата и центровете за тренировки, както и да предприемат
подходящи мерки с цел спортните помещения и спортните програми в училище да
бъдат достъпни за всички ученици; призовава държавите-членки да насърчават
признаването на институции и организации, които допринасят за по-добрата
интеграция на спортните дейности в училищата; подкрепя отпускането на
финансови предимства за спортни клубове, които имат споразумения за
сътрудничество с училища;

6.

Призовава Комисията да изготви ясни насоки относно прилагането на правилата за
държавни помощи, като посочи какъв вид обществена подкрепа е приемлива и
основателна, за да отговори на социалната, културна, укрепваща здравето и
образователна роля на спорта, като например финансова или друга помощ,
отпусната от публичните органи за предоставяне или осъвременяване на спортните
училищни съоръжения;

7.

Призовава Комисията да определи областите, в които действието на ЕС може да
осигури добавена стойност по отношение на предприетото вече действие от страна
на спортните организации и органите на държавите-членки; счита, че откритият
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метод на координация е подходящ начин за постигане на по-добро сътрудничество
на европейско равнище в специфичната област на политиката за физическо
възпитание;
8.

Призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да определят, като изцяло
спазват принципа на субсидиарност, подходящата правна рамка и инструментите,
които биха могли да се използват за увеличаване на инвестициите в спортното
образование и подготовка на млади хора;

9.

Призовава Комисията да гарантира, че законодателството в областта на здравето,
безопасността и заетостта се прилага при предоставянето на услуги в спортния
сектор по същия начин, както при други дейности в рамките на ЕС;

10. Счита, че въвеждането на европейски разрешителни и свидетелства за
предоставяне на услуги в областта на спорта би представлявало съществено
развитие и би допринесло за свободното движение на работници.
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