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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. herbevestigt de legitieme interesse van de EU in sport, met name de sociale en culturele 
aspecten ervan, alsmede de opvoedkundige en sociale waarden die sport overbrengt, zoals 
zelfdiscipline, het verleggen van persoonlijke grenzen, solidariteit, teamgeest, tolerantie 
en eerlijk spel;

2. benadrukt het belang van de tenuitvoerlegging van de verklaringen van Amsterdam en 
Nice, met name wat betreft de specifieke kenmerken van sport in Europa en de sociale 
functie ervan, met welk aspecten rekening moet worden gehouden bij de 
tenuitvoerlegging van communautair beleid;

3. erkent de vitale sociale en culturele rol die sportclubs en -verenigingen spelen in hun 
lokale en nationale gemeenschappen; is van mening dat scholen, trainingscentra, 
sportclubs en -verenigingen meer betrokken moeten worden bij verschillende vormen van 
deelname en participatie van de lokale bevolking door middel van een betere sociale 
dialoog;

4. is van mening dat opvoeding en training op sportgebied probate middelen zijn voor de 
sociale integratie van benadeelde groepen, ter bevordering van de multiculturele dialoog 
en ter bevordering van vrijwilligerswerk, en een actieve rol speelt bij het tegengaan van 
discriminatie, intolerantie, racisme, vreemdelingenhaat en geweld;

5. moedigt de lidstaten aan hun beleid inzake lichamelijke opvoeding te moderniseren en te 
verbeteren, te investeren in kwalitatief hoogstaande sportfaciliteiten in scholen en 
sportcentra en passende maatregelen te nemen om sportaccommodaties en sportvakken op 
scholen toegankelijk te maken voor alle leerlingen; verzoekt de lidstaten de erkenning van 
instellingen en organisaties die bijdragen aan een betere integratie van sportactiviteiten op 
scholen te bevorderen; is voorstander van het verlenen van financiële voordelen aan 
sportclubs die samenwerkingsovereenkomsten hebben met scholen;

6. verzoekt de Commissie duidelijke richtsnoeren op te stellen voor de toepassing van regels 
inzake overheidssteun, om aan te geven welke soort overheidssteun aanvaardbaar en 
legitiem is om de sociale, culturele, gezondheidsbevorderende en opvoedkundige rol van 
sport te verwezenlijken, zoals financiële of andere steun van de overheid voor het 
aanbieden of moderniseren van sportfaciliteiten op scholen;

7. verzoekt de Commissie gebieden aan te wijzen waarop acties van de EU een toegevoegde 
waarde kunnen leveren met betrekking tot reeds bestaande activiteiten van 
sportorganisaties en autoriteiten van de lidstaten; is van mening dat de open
coördinatiemethode een passende manier is om een betere coördinatie op Europees niveau 
te bereiken op het specifieke gebied van het beleid inzake lichamelijke opvoeding;

8. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten om, met volledige inachtneming van het 
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subsidiariteitsbeginsel, het juiste juridisch kader vast stellen, alsmede de instrumenten die 
ingezet kunnen worden ter verhoging van de investeringen in sportonderwijs en training 
voor jonge mensen;

9. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de wetgeving in de sector gezondheid, 
veiligheid en werkgelegenheid op dezelfde wijze van toepassing is op de verlening van 
diensten in de sportsector als op andere activiteiten in communautair verband;

10. is van mening dat de invoering van Europese licenties en diploma's voor de verlening van 
diensten in de sportsector een belangrijke ontwikkeling zou vormen en zou bijdragen aan 
het vrij verkeer van werknemers.


