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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. vahvistaa, että EU:lla on legitiimi syy olla kiinnostunut liikunnasta ja erityisesti sen 
sosiaalisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä liikunnan välittämistä kasvatuksellisista 
ja sosiaalisista arvoista, kuten itsekurista, henkilökohtaisiin haasteisiin vastaamisesta, 
solidaarisuudesta, joukkuehengestä, suvaitsevaisuudesta ja reilusta pelistä;

2. korostaa, että Amsterdamin ja Nizzan julistusten täytäntöönpano on tärkeää erityisesti kun 
otetaan huomioon urheilun erityispiirteet ja sen sosiaalinen tehtävä Euroopassa, jotka olisi 
pidettävä mielessä yhteisiä politiikkoja täytäntöönpantaessa;

3. tunnustaa urheiluseurojen ja -järjestöjen tärkeän sosiaalisen ja kulttuurisen roolin 
paikallisissa ja kansallisissa yhteisöissä; katsoo, että koulujen, koulutuskeskusten, 
urheiluseurojen ja -järjestöjen olisi osallistuttava aikaisempaa aktiivisemmin paikallisen 
väestön kanssa käytävään sosiaaliseen vuoropuheluun;

4. katsoo, että liikuntakasvatus on tehokas tapa lisätä epäsuotuisassa asemassa olevien 
ryhmien sosiaalista osallisuutta ja monikulttuurista vuoropuhelua sekä vapaaehtoistyön 
edistämistä ja lisäksi sillä on aktiivinen osuus torjuttaessa syrjintää, suvaitsemattomuutta, 
rasismia, muukalaisvihaa ja väkivaltaa;

5. kannustaa jäsenvaltioita nykyaikaistamaan ja parantamaan liikuntakasvatuspolitiikkojaan, 
investoimaan koulujen ja koulutuskeskusten laadukkaisiin liikuntamahdollisuuksiin ja 
ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta koulujen liikuntatilat ja -ohjelmat olisivat 
kaikkien oppilaiden saatavilla; kehottaa jäsenvaltioita edistämään sellaisten laitosten ja 
järjestöjen tunnistamista, jotka edistävät liikunnan integroimista koulujen toimintaan; 
kannattaa taloudellisen tuen myöntämistä urheiluseuroille, joilla on yhteistyösopimuksia 
koulujen kanssa;

6. pyytää komissiota laatimaan selkeät suuntaviivat valtiontukia koskevien määräysten 
soveltamiseksi, joista käy ilmi, millainen julkinen tuki on hyväksyttävää ja oikeutettua 
liikunnan sosiaalisen, kulttuurisen, terveyttä edistävän ja kasvatuksellisen roolin 
täyttämiseksi esimerkiksi julkisten viranomaisten koulujen liikuntamahdollisuuksien 
tarjoamiseksi tai nykyaikaistamiseksi myöntämän taloudellisen tai muun tuen tapauksessa;

7. kehottaa komissiota tunnistamaan alat, joilla EU:n toimilla voidaan aikaansaada lisäarvoa 
urheilujärjestöjen ja jäsenvaltioiden viranomaisten jo toteuttamiin toimiin; katsoo, että 
avoin yhteensovittaminen on asianmukainen tapa parantaa yhteistyötä Euroopan tasolla 
liikuntakasvatuspolitiikan erityisalalla;

8. kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita määrittelemään toissijaisuusperiaatetta 
täysin kunnioittaen asianmukaisen oikeuskehyksen ja välineet, joiden avulla voitaisiin 
lisätä nuorten liikuntakasvatukseen tehtäviä investointeja;
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9. pyytää komissiota varmistamaan, että terveyden, turvallisuuden ja työllisyyden alan 
lainsäädäntöä sovelletaan liikuntasektorin palvelujen tarjoamiseen samalla tavalla kuin 
muihin EU:n yhteydessä toteutettaviin toimiin;

10. katsoo, että liikuntasektorin palvelujen tarjoamisen edellyttämien eurooppalaisten 
lisenssien ja todistusten käyttöönotto olisi huomattava kehitysaskel ja edistäisi 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.
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