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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det
beslutningsforslag, det vedtager:
1.

bekræfter EU's berettigede interesse i sport, herunder især dens sociale og kulturelle
aspekter, samt de uddannelsesmæssige og sociale værdier, som sport viderebringer, f.eks.
selvdisciplin, udfordring af personlige grænser, solidaritet, holdånd, tolerance og fairplay;

2.

understreger betydningen af gennemførelsen af Amsterdam- og Nice-erklæringerne, især
med hensyn til de særlige forhold, der kendetegner sporten i Europa, og dens sociale
funktioner, der skal tages i betragtning ved gennemførelsen af fælles politikker;

3.

anerkender den vitale og kulturelle rolle, som sportsklubber og -foreninger spiller i de
lokale og nationale samfund; finder, at skoler, uddannelsescentre, sportsklubber og
sportsforeninger skal inddrages yderligere i forskellige former for engagement og
deltagelse blandt lokalbefolkningen gennem bedre social dialog;

4.

mener, at sportsundervisning og -træning er et effektivt instrument til social integration af
dårligt stillede grupper og multikulturel dialog og til fremme af frivilligt arbejde, og at
sportsundervisning og -træning spiller en aktiv rolle i bekæmpelsen af diskrimination,
intolerance, racisme, fremmedhad og vold;

5.

opfordrer medlemsstaterne til at modernisere og forbedre deres politikker for fysisk
uddannelse, at investere i sportsfaciliteter på skoler og træningscentre af høj kvalitet og at
træffe passende foranstaltninger med henblik på at gøre sportsanlæg og
sportsundervisning på skoler tilgængelig for alle; opfordrer medlemsstaterne til at
fremme anerkendelse af institutioner og organisationer, der bidrager til bedre integration
af sportsaktiviteter i skoler; er fortaler for finansiel begunstigelse af sportsklubber, der
indgår samarbejdsaftaler med skoler;

6.

anmoder Kommissionen om at udarbejde klare retningslinjer for anvendelsen af
statsstøttereglerne med angivelse af, hvilken type offentlig støtte der er acceptabel og
berettiget med henblik på at opfylde sportens sociale, kulturelle, sundhedsforbedrende og
uddannelsesmæssige rolle, f.eks. finansiel eller anden støtte, der ydes af offentlige
myndigheder til etablering eller opdatering af sportsfaciliteter på skoler;

7.

opfordrer Kommissionen til at udpege de områder, hvor en EU-indsats kan sikre
forbedringer med hensyn til handlinger, der allerede er iværksat af sportsorganisationer
og myndigheder i medlemsstaterne; mener, at den åbne koordinationsmetode er en
passende metode til at forbedre samarbejdet på europæisk niveau inden for netop området
for politik for fysisk uddannelse;

8.

opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til under fuld overholdelse af
subsidiaritetsprincippet at fastlægge en passende retlig ramme og instrumenter, der kan
bruges til at forøge investeringerne i sportsuddannelse og -træning af unge;
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9.

beder Kommissionen sikre, at lovgivningen inden for sundhed, sikkerhed og
beskæftigelse finder anvendelse for leveringen af tjenester i sportssektoren på samme
måde som for andre aktiviteter inden for EU's rammer;

10. mener, at indførelsen af europæiske licenser og eksamensbeviser for levering af tjenester
inden for sportssektoren vil være et væsentligt trin i udviklingen og vil bidrage til den frie
bevægelighed for arbejdstagere.
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