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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megerősíti, hogy az EU-nak a sport, különösen annak társadalmi és kulturális apsektusai, 
valamint az általa közvetített nevelési és szociális értékek, például a fegyelem, a 
személyes korlátok meghaladása, a szolidaritás, a csapatszellem, a tolerancia és a 
tisztességes verseny jogos érdeke; 

2. hangsúlyozza az amszerdami és nizzai nyilatkozatok végrehajtásának fontosságát, 
különösen ami a sport speciális európai jellemzőit és társadalmi szerepét illeti, amelyeket 
figyelembe kell venni a közös politikák végrehajtásakor; 

3. elismeri, hogy a sportklubok és –szervezetek kiemelkedő fontosságú társadalmi és 
kulturális szerepet játszanak a helyi és nemzeti közösségekben; úgy véli, hogy a 
társadalmi párbeszéd javításával az iskolákat, képzési központokat, sportklubokat és –
szervezeteket nagyobb mértékben be kellene vonni a helyi lakosság különböző 
tevékenységeibe;

4. úgy véli, hogy a sportnevelés és edzés eredményes eszköz a hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi integrációja és a multikulturális párbeszéd, valamint az önkéntes munka 
népszerűsítése terén, valamint aktív szerepet játszik a hátrányos megkülönböztetés, az 
intolerancia, a rasszizmus, az idegengyűlölet és az erőszak ellensúlyozásában; 

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy modernizálják és fejlesszék a testnevelés-tanításra 
vonatkozó politikáikat, ruházzanak be az iskolák és sportközpontok sportlétesítményeibe, 
valamint tegyenek megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az iskolai 
sportlétesítmények és a testnevelésórák minden tanuló számára elérhető legyenek; 
felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a sporttevékenységek iskolai integrációjának 
javításához hozzájáruló intézmények és szervezetek elismerését; támogatja, hogy az 
iskolákkal együttműködő sportklubok pénzügyi támogatásban részesüljenek; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan egyértelmű iránymutatásokat az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokról, amelyek tartalmazzák, hogy milyen típusú állami 
támogatás minősül elfogadhatónak és legitimnek a sport társadalmi, kulturális, 
egészségmegőrzési és nevelési szerepének biztosítása érdekében, az állami hatóságok 
által az iskolai sportlétesítmények létrehozására vagy modernizálására megítélt pénzügyi 
vagy egyéb támogatást is beleértve;

7. felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat a területeket, amelyeken az EU fellépése 
hozzáadott értéket jelenthet a sportszervezetek és a tagállami hatóságok tevékenységei 
mellett; úgy véli, hogy a nyílt koordinációs módszer megfelelő eszköz az európai szintű 
együttműködés javítására a testnevelési politika sajátos területén;

8. felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a szubszidiaritás elvének teljes 
tiszteletben tartásával határozzák meg a fiatalok testnevelésébe és edzésébe való 
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beruházások növelésének megfelelő jogi keretét és eszközeit; 

9. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az egészségügyi, biztonsági és foglalkoztatási 
területeken zajló jogszabályok a sport terén nyújtott szolgáltatásokra is ugyanúgy 
vonatkozzanak, mint az EU keretében zajló egyéb tevékenységekre; 

10. úgy véli, hogy a sportszolgáltatások nyújtására vonatkozó európai engedélyek és 
diplomák bevezetése jelentős előrelépést jelentene és hozzájárulna a munkavállalók 
szabad áramlásához.


