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NÁVRHY
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1.

opětovně potvrzuje legitimní zájem EU v oblasti sportu, zejména v souvislosti s jeho
sociálními a kulturními aspekty i se vzdělávacími a sociálními hodnotami, které sport
zprostředkovává, jako je sebekázeň, překonávání sama sebe, solidarita, týmový duch,
tolerance a fair-play;

2.

zdůrazňuje význam provádění amsterdamského i niceského prohlášení, zejména
v souvislosti se specifickými charakteristikami evropského sportu a jeho sociálními
funkcemi, jež by měly být zohledňovány při provádění společných politik;

3.

uznává, že sportovní kluby a sdružení hrají ve svých místních a národních společenstvích
nenahraditelnou sociální a kulturní úlohu; domnívá se, že by se školy, výcviková
střediska, sportovní kluby a sdružení měly více podílet na různých způsobech zapojení a
účasti místní populace prostřednictvím lepšího sociálního dialogu;

4.

domnívá se, že sportovní výchova a výcvik jsou účinnými nástroji v oblasti sociálního
začlenění znevýhodněných skupin a multikulturního dialogu, jakož i v oblasti podpory
dobrovolnické práce, a hrají aktivní úlohu v boji proti diskriminaci, nesnášenlivosti,
rasismu, xenofobii a násilí;

5.

vybízí členské státy, aby modernizovaly a zlepšily své politiky v oblasti tělovýchovy,
investovaly do kvalitních sportovních zařízení ve školách a výcvikových střediscích a
přijaly vhodná opatření za účelem zpřístupnění sportovních prostor a učebních plánů
ve školách všem studentům; vyzývá členské státy, aby podporovaly uznávání institucí a
organizací, které přispívají k lepšímu začlenění sportovních aktivit do škol; vyslovuje se
pro poskytování finančních výhod sportovním klubům, které uzavřely se školami dohodu
o spolupráci;

6.

vyzývá Komisi, aby vypracovala jasné pokyny pro uplatňování pravidel pro poskytování
státní podpory, jež by stanovily, jaká forma státní podpory, jako je např. finanční nebo
jiná podpora poskytovaná veřejnými orgány za účelem vybudování nebo zlepšování
školních sportovních zařízení, je přijatelná a legitimní, aby byla naplněna role sportu
v sociální, kulturní, zdravotní i vzdělávací oblasti;

7.

vyzývá Komisi, aby určila oblasti, ve kterých může být činnost EU přínosem s ohledem
na činnosti, které již provádějí sportovní organizace a orgány členských států; domnívá
se, že otevřená metoda koordinace je vhodnou cestou, jak dosáhnout lepší spolupráce na
evropské úrovni v konkrétní oblasti tělovýchovné politiky;

8.

vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby v plném souladu se zásadou subsidiarity
stanovily vhodný právní rámec a nástroje, které mohou být použity k navýšení investic do
sportovní výchovy a výcviku mladých lidí;
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9.

vyzývá Komisi, aby zajistila, že se právní předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti
a zaměstnanosti použijí také pro poskytování služeb v odvětví sportu, stejně jako tomu je
u jiných činností v rámci EU;

10. domnívá se, že by zavedení evropských licencí a diplomů pro poskytování služeb
v odvětví sportu bylo významným krokem vpřed a přispělo by k volnému pohybu
pracovníků.
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