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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
1.

opätovne zdôrazňuje zákonný záujem EÚ o šport, najmä zo sociálneho a kultúrneho
hľadiska, ako aj výchovné a spoločenské zásady, ktoré sa šíria prostredníctvom športu,
ako napríklad sebadisciplína, prekonávanie samého seba, solidarita, kolektívny duch,
tolerancia a čestná hra;

2.

zdôrazňuje význam uplatňovania vyhlásení z Amsterdamu a z Nice, najmä tých, ktoré sa
týkajú osobitných čŕt príznačných pre šport v Európe a jeho sociálnej funkcie, ktoré by sa
mali zohľadniť pri realizácii spoločných politík;

3.

uznáva dôležitú sociálnu a kultúrnu úlohu, ktorú športové kluby a združenia zohrávajú vo
svojich miestnych a národných spoločenstvách; domnieva sa, že školy, tréningové centrá,
športové kluby a združenia by sa mali viac zapájať do rozličných foriem angažovanosti a
účasti miestneho obyvateľstva prostredníctvom lepšieho sociálneho dialógu;

4.

domnieva sa, že vzdelávanie prostredníctvom športu je účinným nástrojom na sociálne
začlenenie znevýhodnených skupín, na multikulturálny dialóg a na podporu práce
dobrovoľníkov a zohráva aktívnu úlohu v boji proti diskriminácii, neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbii a násiliu;

5.

povzbudzuje členské štáty k modernizácii a vylepšeniu ich politiky týkajúcej sa telesnej
výchovy, k investíciám do kvalitných športových zariadení a tréningových centier a k
prijatiu náležitých opatrení k tomu, aby sa športové strediská a šport v rámci učebných
osnov sprístupnili všetkým študentom; vyzýva členské štáty k tomu, aby presadzovali
uznanie inštitúcií a organizácií, ktoré prispievajú k lepšej integrácii športových aktivít v
školách; podporuje priznanie finančného zvýhodnenia športovým klubom, ktoré so
školami uzavreli dohody o spolupráci;

6.

žiada Komisiu, aby vypracovala jasné usmernenia o uplatňovaní predpisov o štátnej
pomoci, s uvedením druhu verejnej podpory, ktorý je prijateľný a zákonný, aby sa plnila
spoločenská, kultúrna, zdraviu prospešná a výchovná funkcia športu, ako napríklad
finančná alebo iná podpora od orgánov verejnej moci;

7.

vyzýva Komisiu, aby určila oblasti, v ktorých činnosť EÚ môže byť prínosom k
aktivitám, ktoré už vyvinuli športové organizácie a orgány členských štátov; zastáva
názor, že otvorený spôsob koordinácie je vhodným prostriedkom na dosiahnutie lepšej
spolupráce na európskej úrovni v špecifickej oblasti politiky telesnej výchovy;

8.

vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby pri úplnom dodržiavaní zásady subsidiarity
určili vhodný právny rámec a nástroje, ktoré by sa mohli použiť na zvýšenie investícií do
vzdelávania mladých ľudí prostredníctvom športu a tréningu;
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9.

žiada Komisiu, aby zabezpečila, že právne predpisy v oblasti zdravia, bezpečnosti a
zamestnania sa budú vzťahovať na poskytovanie služieb v športovom odvetví rovnakým
spôsobom ako ostatné činnosti v rámci EÚ;

10. domnieva sa, že zavedenie európskych licencií a diplomov na poskytovanie služieb v
športovom odvetví by znamenal výrazný pokrok a prispel by k voľnému pohybu
pracovníkov.
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