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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale solicită Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, în calitate de comisie responsabilă, să încorporeze următoarele sugestii în cadrul 
moţiunii sale de rezoluţie:

1. Reafirmă interesul legitim al UE pentru sport, în special pentru aspectele sociale şi 
culturale ale acestuia, precum şi pentru valorile educaţionale şi sociale pe care le 
transmite, ca auto-disciplina, provocarea depăşirii limitelor personale, solidaritatea, 
spiritul de echipă, toleranţa şi fair-play;

2. Subliniază semnificaţia aplicării declaraţiilor de la Amsterdam şi Nisa, în special în ceea 
ce priveşte caracteristicile specifice ale sportului în Europa şi funcţia sa socială, care 
trebuie avute în vedere în aplicarea politicilor comune; 

3. Recunoaşte rolul social şi cultural vital pe care cluburile şi asociaţiile sportive îl joacă în 
comunităţile locale şi naţionale; consideră că şcolile, centrele de antrenament, cluburile şi 
asociaţiile sportive trebuie să implice mai mult în diverse forme de angajament şi 
participare a populaţiei locale prin intermediul unui dialog social avansat;

4. Consideră că educaţia pentru sport şi instruire reprezintă un instrument eficient pentru 
includerea din punct de vedere social a grupurilor defavorizate şi dialogul multicultural, 
şi pentru promovarea voluntariatului, şi joacă un rol activ în combaterea discriminării, 
intoleranţei, rasismului, xenofobiei şi violenţei; 

5. Încurajează statele membre să-şi modernizeze şi să-şi îmbunătăţească politicile de 
educaţie fizică, să investească în calitatea amenajărilor sportive în şcoli şi centre de 
antrenament şi să ia măsurile necesare pentru a face clădirile pentru sport şi programa de 
învăţământ accesibilă tuturor elevilor; cere statelor membre să promoveze recunoaşterea 
instituţiilor şi organizaţiilor care contribuie la o mai bună integrare a activităţilor sportive 
în şcoli; este în favoarea acordării unor avantaje financiare cluburilor sportive care au 
acorduri de colaborare cu şcolile; 

6. Solicită Comisiei să realizeze orientări clare cu privire la aplicarea reglementărilor 
ajutorului de stat, indicând ce tip de ajutor public este acceptabil şi legitim pentru a 
îndeplini rolul social, cultural, de întărire a sănătăţii şi educaţional al sportului, precum 
ajutorul financiar sau alt tip de ajutor acordat de autorităţile publice pentru echiparea sau 
actualizarea amenajărilor sportive ale şcolilor;

7. Solicită Comisiei să identifice domeniile unde activitatea UE poate aduce valoare 
adăugată în ceea ce priveşte măsurile deja luate de organizaţiile sportive sau autorităţile 
statelor membre; consideră că metoda deschisă de coordonare reprezintă o modalitate 
potrivită de a obţine o mai bună cooperare la nivel european în domeniul specific al 
politicilor pentru sport;

8. Solicită Comisiei, Consiliului şi statelor membre să determine, respectând deplin 
principiul subsidiarităţii, cadrul legal potrivit şi instrumentele care ar trebui utilizate 
pentru sporirea investiţiilor în educaţia pentru sport şi antrenament a persoanelor tinere; 
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9. Solicită Comisiei să se asigure că legislaţia în sectorul sănătăţii, siguranţei şi muncii se 
aplică furnizării de servicii în sectorul sportiv în aceeaşi modalitate ca în cadrul altor 
activităţi UE; 

10. Consideră că introducerea certificatelor şi diplomelor europene pentru furnizarea de 
servicii în sectorul sportiv va constitui un progres considerabil şi va contribui la libera 
circulaţie a forţei de muncă.


