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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Cultura e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o desporto constitui um instrumento de saúde pública fundamental e um 
factor eficaz de redução da despesa médica pública;

2. Exorta os Estados-Membros a atribuírem um papel importante à actividade física nos 
programas educativos nacionais, desde a infância; solicita ao Conselho que elabore uma 
recomendação nesse sentido; 

3. Salienta que o desporto pode contribuir de uma forma útil para a consecução dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 de um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo; acrescenta que, a este título, o desporto deve ser plenamente incluído nesta 
estratégia;

4. Considera que a União Europeia deve desempenhar um papel mais activo na defesa da 
integridade do desporto, sendo que as organizações desportivas não podem assegurá-la 
sozinhas; 

5. Considera que a dopagem apresenta riscos sanitários graves; defende que a luta contra a 
dopagem sofre actualmente de uma falta de coerência e de coordenação; recorda que a 
União Europeia deve zelar pela protecção da integridade física e moral dos desportistas; 

6. Defende a adesão da UE à Convenção contra a Dopagem do Conselho da Europa; 

7. Exorta a Comissão a estudar a oportunidade de uma directiva relativa aos alimentos 
adaptados a um esforço muscular intenso, assegurando uma informação satisfatória dos 
consumidores, nomeadamente em relação às regras antidopagem; convida a Comissão a 
elaborar uma estratégia de prevenção contra a dopagem, destinada especialmente aos 
jovens desportistas;

8. Apela à definição de infracções penais e de sanções contra o tráfico de substâncias 
dopantes;

9. Apela à criação de uma Agência Europeia da Integridade e da Equidade Desportivas, 
estabelecida no respeito dos artigos 6.º, 83.º e 165.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, cuja missão consistiria na coordenação da luta contra a fraude e a 
corrupção no desporto, bem como no combate contra a dopagem, sem prejuízo das regras 
e dos procedimentos da Agência Mundial de Antidopagem. 


