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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. dar kartą patvirtina, kad ES turi pagrįstų interesų sporto srityje, ypač turint mintyje 
kultūrinius ir socialinius sporto aspektus, ir kad sportas perteikia mokomąsias ir 
socialines vertybes, kaip antai savidrausmė, savo galimybių ribų išbandymas, 
solidarumas, kolektyviškumo dvasia, tolerancija ir sąžiningo žaidimo principai,

2. pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti Amsterdamo ir Nicos deklaracijas, ypač nuostatas, 
susijusias su išskirtinėmis sporto savybėmis Europoje ir socialine jo funkcija, į kurias turi 
būti atsižvelgta įgyvendinant bendrą politiką,

3. pripažįsta, kad sporto klubai ir asociacijos atlieka svarbų socialinį ir kultūrinį vaidmenį
vietos ir nacionalinėse bendruomenėse; mano, kad mokyklos, sporto centrai, sporto 
klubai ir asociacijos galėtų prisiimti įvairiapusiškesnių įsipareigojimų ir į savo veiklą
labiau įtraukti vietos gyventojus, skatindami socialinį dialogą,

4. mano, kad sportinis ir fizinis lavinimas yra veiksmingos priemonės, siekiant socialiai 
remtinų asmenų grupių socialinės įtraukties daugiakultūrio dialogo ir skatinant 
savanorišką darbą, ir atlieka svarbų vaidmenį kovoje su diskriminacija, nepakantumu, 
rasizmu, ksenofobija ir prievarta,

5. ragina valstybes nares modernizuoti bei gerinti sportinio lavinimo politiką, investuoti į
geros kokybės sporto įrangą mokyklose ir sporto centruose bei imtis atitinkamų
priemonių, kad sporto salės ir sporto mokymo programos visose mokyklose būtų
prieinamos visiems mokiniams; ragina valstybes nares skatinti institucijų ir organizacijų, 
prisidedančių prie didesnės sportinės veiklos integracijos mokyklose, pripažinimą;
pritaria, kad sporto klubai, sudarę bendradarbiavimo sutartis su mokyklomis, būtų
skatinami finansiškai,

6. prašo Komisijos parengti aiškias rekomendacijas dėl valstybės pagalbos naudojimo 
taisyklių ir nurodyti, kokia viešoji parama yra laikoma priimtina ir teisėta, pvz., finansinė
ar kita valstybės institucijų suteikta parama mokyklų sportinės įrangos pirkimui ir 
atnaujinimui, kad būtų atliktas socialinis, kultūrinis, sveikatos stiprinimo ir mokomasis 
sporto vaidmuo,

7. ragina Komisiją nurodyti sritis, kuriose ES veiksmai gali būti naudingi, atsižvelgiant į
veiksmus, kurių jau ėmėsi sporto organizacijos ir valstybių narių valdžios institucijos;
mano, kad atviras koordinavimo metodas yra tinkamas būdas siekti glaudesnio 
bendradarbiavimo Europos lygmeniu išskirtinėje fizinio lavinimo politikos srityje,

8. ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares, visapusiškai remiantis subsidiarumo principu, 
sukurti tinkamą teisinį pagrindą ir numatyti tinkamų priemonių, kurios skatintų
investicijas į jaunimo sportinį ir fizinį lavinimą,
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9. prašo Komisijos užtikrinti, kad teisės aktai, susiję su sveikatos, saugumo ir užimtumo 
sektoriais, būtų taikomi ir paslaugų sporto sektoriuje teikimui lygiai taip pat, kaip jie 
taikomi kitų ES teisyne numatytų rūšių veiklai,

10. mano, kad Europos paslaugų sporto sektoriuje teikimo licencijų ir diplomų nustatymas 
būtų didelė pažanga ir prisidėtų prie laisvo darbuotojų judėjimo.
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