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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je šport pomemben instrument javnega zdravja in odločilen dejavnik za 
zmanjšanje javnih izdatkov za zdravstvo;

2. poziva države članice, naj telesno dejavnost uvrstijo med pomembne elemente nacionalnih 
izobraževalnih programov, in sicer v čim zgodnejši starosti; poziva Svet, naj pripravi 
priporočilo v zvezi s tem; 

3. poudarja, da lahko šport koristno prispeva k doseganju ciljev strategije Evropa 2020 glede 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti; dodaja, da je treba šport v tem smislu v celoti 
vključiti v to strategijo;

4. meni, da mora imeti Evropska unija dejavnejšo vlogo pri zaščiti integritete športa, ki je 
športne organizacije same ne morejo zagotoviti; 

5. meni, da nedovoljena poživila resno ogrožajo zdravje; meni, da boj proti nedovoljenim 
poživilom zdaj ni dovolj dosleden in usklajen; opozarja, da mora Evropska unija zaščititi 
telesno in moralno integriteto športnikov;

6. podpira pristop EU h konvenciji Sveta Evrope proti dopingu v športu; 

7. poziva Komisijo, naj preuči možnost sprejetja direktive o živilih, namenjenih osebam z 
visoko energijsko porabo, za zagotovitev ustreznega obveščanja potrošnikov, zlasti kar 
zadeva protidopinška pravila; poziva Komisijo, naj pripravi strategijo za boj proti 
nedovoljenim poživilom, zlasti kar zadeva mlade športnike;

8. poziva k opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij zaradi trgovanja z nedovoljenimi poživili;

9. poziva, da se na podlagi členov 6, 83 in 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije ustanovi 
evropska agencija za integriteto in enakost v športu, ki bi bila pristojna za usklajevanje 
boja proti goljufijam in korupciji v športu ter boja proti nedovoljenim poživilom, pri 
čemer ne bi posegala v pravila in način delovanja Svetovne protidopinške agencije. 


