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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att idrotten är ett viktigt folkhälsoverktyg och en betydelsefull 
kostnadsminskande faktor i den offentliga sjukvården.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge stort utrymme åt fysisk aktivitet i de 
nationella studieplanerna, redan från tidig ålder. Parlamentet uppmanar rådet att utarbeta 
en rekommendation i detta syfte. 

3. Europaparlamentet understryker att idrott kan bidra till att målen uppnås i 
Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet menar därför att 
idrotten måste ingå i denna strategi.

4. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör spela en aktivare roll i försvaret av 
idrottens integritet, som idrottsorganisationerna inte på egen hand kan försvara. 

5. Europaparlamentet anser att dopning utgör en allvarlig hälsorisk. Parlamentet menar att 
samstämmigheten i och samordningen av kampen mot dopning inte är tillräcklig i dag. 
Parlamentet påminner om att Europeiska unionen måste se till att idrottsutövarnas fysiska 
och psykiska integritet skyddas. 

6. Europaparlamentet stöder EU:s anslutning till Europarådets konvention mot dopning.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten av ett direktiv om 
livsmedel avsedda att intas vid mycket ansträngande muskelarbete, för att garantera en 
god konsumentinformation, med särskild hänsyn till antidopningsbestämmelser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en dopningsförebyggande strategi med 
särskild hänsyn till unga idrottsutövare.

8. Europaparlamentet efterlyser en definition av brott och straff vid smuggling av 
dopningspreparat.

9. Europaparlamentet uppmanar till inrättandet av en europeisk byrå för integritet och 
jämlikhet inom idrotten, med hänsyn till artiklarna 6, 83 och 165 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, vars uppgift skulle vara att samordna kampen mot 
bedrägeri och korruption inom idrotten samt kampen mot dopning, med reservation för 
Internationella antidopningsbyråns bestämmelser och funktionssätt. 


