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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kinnitab veel kord ELi õigustatud huvi spordi ja eriti selle sotsiaalsete ja kultuuriliste 
aspektide vastu ning hariduslike ja sotsiaalsete väärtuste vastu, mida sport edasi kannab, 
nagu enesekontroll, isiklike piirangute trotsimine, solidaarsus, meeskonnavaim, sallivus 
ja aus mäng; 

2. rõhutab Amsterdami ja Nice’i deklaratsioonide rakendamise tähtsust, eriti pidades silmas 
spordi eriomast iseloomu Euroopas ja selle sotsiaalset funktsiooni, mida tuleks arvesse 
võtta ühiste poliitikate rakendamisel; 

3. tunnistab olulist sotsiaalset ja kultuurilist rolli, mida spordiklubid ja -liidud oma 
kohalikes ja rahvuslikes kogukondades mängivad; on seisukohal, et koolid, 
treeningukeskused, spordiklubid ja -liidud tuleks rohkem kaasata kohaliku elanikkonna 
erinevatesse tegevus- ja osalemisvormidesse parema sotsiaalse dialoogi kaudu;

4. on seisukohal, et spordialane haridus ja koolitus on tõhus vahend ebasoodsas olukorras 
olevate rühmade sotsiaalseks kaasamiseks ja mitmekultuuriliseks dialoogiks ning 
vabatahtliku töö edendamiseks ja mängib aktiivset rolli diskrimineerimise, sallimatuse, 
rassismi, ksenofoobia ja vägivalla takistamisel; 

5. ergutab liikmesriike kaasajastama ja täiustama oma kehalise kasvatuse poliitikat, 
investeerima kvaliteetsetesse spordirajatistesse koolides ja treeningukeskustes ning võtma 
sobivaid meetmeid, et teha spordirajatised ja spordi õppekavad koolides kättesaadavaks 
kõigile õpilastele; kutsub liikmesriike üles aitama kaasa nende institutsioonide ja 
organisatsioonide tunnustamisele, kes aitavad sportlikku tegevust kooliellu paremini 
integreerida; pooldab finantssoodustuste andmist spordiklubidele, kellel on 
koostöölepingud koolidega; 

6. palub komisjonil töötada välja selged riigiabi eeskirjade rakendamise suunised, mis 
näitavad, millist liiki riiklik toetus – näiteks ametivõimude rahaline või muu toetus 
koolide spordirajatiste rajamiseks või ajakohastamiseks – on vastuvõetav ja õiguspärane 
spordi sotsiaalse, kultuurilise, tervistparandava ja haridusliku rolli täitmiseks;

7. kutsub komisjoni üles tegema kindlaks valdkondi, kus ELi meetmed võivad pakkuda 
lisaväärtust spordiorganisatsioonide ja liikmesriikide ametivõimude poolt juba võetud 
meetmete suhtes; on seisukohal, et avatud koordineerimismeetod on sobiv viis parema 
koostöö saavutamiseks Euroopa tasandil kehalise kasvatuse poliitika erivaldkonnas;

8. kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles tegema kindlaks – austades täielikult 
subsidiaarsuse põhimõtet – sobivat õiguslikku raamistikku ja vahendeid, mida võiks 
kasutada investeeringute suurendamiseks noorte spordialasesse haridusse ja koolitusse;
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9. palub komisjonil tagada, et tervise, ohutuse ning tööhõive valdkonna õigusakte 
kohaldatakse spordisektoris pakutavate teenuste suhtes samal viisil nagu muude tegevuste 
suhtel ELi raames; 

10. on seisukohal, et Euroopa litsentside ja diplomite kasutuselevõtmine teenuste osutamise 
puhul spordisektoris tähendaks märkimisväärset arengut ja aitaks kaasa töötajate vabale 
liikumisele.


