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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της
τις ακόλουθες προτάσεις:
1.

Επιβεβαιώνει το θεμιτό ενδιαφέρον της ΕΕ στον αθλητισμό, ιδιαίτερα δε στις κοινωνικές
και πολιτιστικές του πτυχές, καθώς και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές αξίες που
μεταδίδει ο αθλητισμός όπως η αυτοπειθαρχία, η διερεύνηση των προσωπικών ορίων, η
αλληλεγγύη, το ομαδικό πνεύμα, η ανεκτικότητα, και το τίμιο παιγνίδι,

2.

Τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των δηλώσεων του Άμστερνταμ και της Νίκαιας,
ιδιαίτερα όσον αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού στην Ευρώπη και της
κοινωνικής του λειτουργίας, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή
των κοινών πολιτικών,

3.

Αναγνωρίζει τον ζωτικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των αθλητικών λεσχών και
συλλόγων στις τοπικές και εθνικές κοινότητες· θεωρεί ότι τα σχολεία, τα κέντρα
εκπαίδευσης, οι αθλητικές λέσχες και σύλλογοι θα πρέπει να αναμειγνύονται
περισσότερο σε διάφορες μορφές υποχρεώσεων και συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού
μέσω ενός καλύτερου κοινωνικού διαλόγου·

4.

Θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση στον τομέα του αθλητισμού αποτελούν
αποτελεσματικά μέσα για την κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων και τον
πολυπολιτισμικό διάλογο, και για την προαγωγή της εθελοντικής εργασίας· επιπλέον,
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων, της αδιαλλαξίας, του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της βίας·

5.

Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους
στον τομέα της φυσικής αγωγής, να επενδύσουν σε ποιοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
στα σχολεία και τα κέντρα εκπαίδευσης και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
είναι προσιτές σε όλους τους μαθητές οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και τα
σχολικά αθλητικά προγράμματα· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αναγνώριση
των ιδρυμάτων και οργανώσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των
αθλητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία· τάσσεται υπέρ της παροχής οικονομικών
πλεονεκτημάτων στις αθλητικές λέσχες που έχουν συμφωνίες συνεργασίας με τα
σχολεία·

6.

Ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την
εφαρμογή των κανόνων κρατικής ενίσχυσης, αναφέροντας ποιό είδος κρατικής στήριξης
είναι αποδεκτό και νόμιμο προκειμένου να εκπληρωθεί ο κοινωνικός, πολιτιστικός,
σημαντικός για την υγεία και εκπαιδευτικός ρόλος του αθλητισμού, όπως οικονομική και
άλλη ενίσχυση που παρέχεται από τις κρατικές αρχές για την πρόβλεψη ή αναβάθμιση
των σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων·

7.

Καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς όπου η δράση της ΕΕ μπορεί να
παράσχει προστιθέμενη αξία αναφορικά με την δράση που έχει ήδη αναληφθεί από
αθλητικές οργανώσεις και τις αρχές των κρατών μελών· θεωρεί ότι η ανοικτή μέθοδος
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συντονισμού αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον συγκεκριμένο τομέα της πολιτικής φυσικής αγωγής·
8.

Καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να καθορίσουν, σεβόμενοι
απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας, το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και τα όργανα που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των επενδύσεων στην αθλητική
εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων·

9.

Ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία στον τομέα της υγείας, της
ασφάλειας και της απασχόλησης εφαρμόζεται για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του
αθλητισμού κατά τον ίδιο τρόπο με άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΕΕ·

10. Θεωρεί ότι η εισαγωγή ευρωπαϊκών αδειών και διπλωμάτων για την παροχή υπηρεσιών
στον τομέα του αθλητισμού θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη και θα συνέβαλε στην
ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων.
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