
PA\871429EL.doc PE467.280v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2011/2087(INI)

23.6.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού
(2011/2087(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sophie Auconie



PE467.280v01-00 2/4 PA\871429EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\871429EL.doc 3/4 PE467.280v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός εξακολουθεί να συνιστά σημαντικό μέσο δημόσιας υγείας 
και ισχυρό παράγοντα για τη μείωση των δημόσιων δαπανών στον τομέα της υγείας·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στη σωματική άσκηση στα εθνικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, και μάλιστα από πολύ νεαρή ηλικία· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει σχετική σύσταση·

3. υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός μπορεί να συνεισφέρει με χρήσιμο τρόπο στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη· προσθέτει ότι, για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται πλήρως στη στρατηγική αυτή·

4. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην 
υπεράσπιση του αδιάβλητου του αθλητισμού, την οποία οι αθλητικοί σύλλογοι δεν 
μπορούν να διασφαλίσουν από μόνοι τους·

5. θεωρεί ότι η φαρμακοδιέγερση προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία· εκτιμά ότι η 
καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης πάσχει σήμερα από έλλειψη συνεκτικότητας και 
συντονισμού· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επαγρυπνεί για την 
προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των αθλητών·

6. τάσσεται υπέρ της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο μιας οδηγίας σχετικά με τα τρόφιμα 
που προορίζονται για την αντιμετώπιση της καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
διασφαλίζοντας την ικανοποιητική ενημέρωση των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τους 
κανόνες κατά της φαρμακοδιέγερσης· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει μια 
στρατηγική πρόληψης της φαρμακοδιέγερσης, η οποία θα απευθύνεται κυρίως στους 
νέους αθλητές·

8. ζητεί τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για εμπορία 
φαρμακοδιεγερτικών ουσιών·

9. ζητεί τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη 
στον αθλητισμό, ο οποίος θα συσταθεί σε συμφωνία με τα άρθρα 6, 83 και 165 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οποίου η αποστολή θα 
συνίσταται στον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς στον 
αθλητισμό, καθώς και της καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης, με την επιφύλαξη των 
κανόνων και του τρόπου λειτουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της 
Φαρμακοδιέγερσης. 
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