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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция,
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че спортът е важен инструмент за обществено здраве и мощен фактор за 
намаляване на публичните медицински разходи;

2. призовава държавите-членки да отредят важно място на физическата активност в 
националните образователни програми, при това още от най-ранна възраст; 
призовава Съвета да изготви препоръка в този смисъл;

3. подчертава, че спортът може да допринесе в значителна степен за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж; добавя, че във връзка с това той трябва да бъде изцяло включен в тази 
стратегия;

4. счита, че Европейският съюз трябва да играе по-активна роля в защитата на 
неприкосновеността на спорта, която спортните организации не могат да гарантират 
сами; 

5. счита, че употребата на допинг носи сериозни рискове за здравето; счита, че 
борбата срещу употребата на допинг днес страда от липса на последователност и 
координация; припомня, че Европейският съюз трябва да насочи вниманието си към 
опазване на физическата и моралната неприкосновеност на спортистите;

6. призовава за присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа срещу 
употребата на допинг; 

7. призовава Комисията да проучи възможността за изготвяне на директива относно 
храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, която 
да предоставя достатъчна информация на потребителите, по-специално по 
отношение на правилата срещу употребата на допинг; призовава Комисията да 
изготви стратегия за предотвратяване на употребата на допинг, в частност сред 
младите спортисти;

8. призовава за определяне на трафика на допингови вещества за престъпление и за 
определяна на санкции срещу него;

9. призовава за създаване на Европейска агенция за спортна неприкосновеност и 
справедливост, при спазване на членове 6, 83 и165 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, чиято задача ще бъде да координира борбата срещу измамите 
и корупцията в спорта, както и борбата срещу употребата на допинг, без да се 
засягат правилата и начинът на функциониране на Световната антидопингова 
агенция. 


