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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1.

atkārtoti apstiprina ES likumīgās intereses sporta jomā, jo īpaši ņemot vērā tā sociālos un
kultūras aspektus, kā arī sporta radītās izglītojošās un sociālās vērtības, piemēram,
pašdisciplīnu, personisko ierobežojumu pārvarēšanu, solidaritāti, komandas garu,
iecietību un godīgu spēli;

2.

uzsver Amsterdamas un Nicas deklarāciju īstenošanas svarīgumu, īpaši saistībā ar sporta
specifiskajām iezīmēm Eiropā un tā sociālo funkciju, kas jāņem vērā, īstenojot kopējo
politiku;

3.

atzīst sporta klubu un biedrību svarīgo lomu to vietējās kopienās un valstīs; uzskata, ka
skolām, mācību centriem, sporta klubiem un biedrībām vajadzētu aktīvāk iesaistīt
vietējos iedzīvotājus dažādu veidu pasākumos, veidojot labāku sociālo dialogu;

4.

uzskata, ka sporta izglītība un apmācība ir efektīvs līdzeklis nelabvēlīgu iedzīvotāju
grupu sociālai integrācijai un daudzkultūru dialoga veidošanai, kā arī brīvprātīgā darba
veicināšanai un ka tai ir liela nozīme diskriminācijas, neiecietības, rasisma, ksenofobijas
un vardarbības novēršanā;

5.

mudina dalībvalstis modernizēt un uzlabot sporta izglītības politiku, ieguldīt līdzekļus
skolu un mācību centru sporta aprīkojumā un veikt nepieciešamos pasākumus, lai
padarītu sporta telpas un sporta mācību programmas pieejamas visiem skolēniem; aicina
dalībvalstis veicināt tādu iestāžu un organizāciju atpazīstamību, kuras sniedz savu
ieguldījumu labākā sporta aktivitāšu iekļaušanā skolu dzīvē; atbalsta finansiālu
priekšrocību piešķiršanu sporta klubiem, kuriem ir sadarbības līgumi ar skolām;

6.

aicina Komisiju izstrādāt skaidras vadlīnijas par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu,
norādot, kāda veida valsts atbalsts ir pieņemams un likumīgs, lai sports pildītu savu
sociālo, kulturālo, veselību uzlabojošo un izglītojošo lomu, piemēram, finansiāls vai cita
veida atbalsts, ko piešķir valsts iestādes, lai uzturētu vai modernizētu skolu sporta
aprīkojumu;

7.

aicina Komisiju identificēt jomas, kurās ES rīcība var radīt pievienoto vērtību sporta
organizāciju un dalībvalstu institūciju veiktai rīcībai; uzskata, ka atklāta koordinācijas
metode ir pienācīgs veids, kā uzlabot Eiropas līmeņa sadarbību specifiskajā sporta
izglītības politikas jomā;

8.

aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis, pilnībā respektējot subsidiaritātes principu,
noteikt piemērotu tiesisko regulējumu un instrumentus, kurus varētu izmantot, lai
palielinātu ieguldījumu jauniešu sporta izglītībā un apmācībā;

9.

lūdz Komisiju nodrošināt to, ka veselības aprūpes, drošības un nodarbinātības sektora
tiesību akti tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanai sporta sektorā tādā pašā veidā kā citām
aktivitātēm ES;
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10. uzskata, ka Eiropas licenču un diplomu ieviešana pakalpojumu sniegšanai sporta sektorā
radītu ievērojamas pozitīvas izmaiņas un uzlabotu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību.
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