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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla uzasadnione zainteresowanie UE sportem, w szczególności jego aspektami 
społecznymi i kulturowymi oraz przekazywanymi przezeń wartościami wychowawczymi 
i społecznymi, takimi jak samodyscyplina, pokonywanie własnych ograniczeń, 
solidarność, tolerancja i fair-play; 

2. podkreśla znaczenie realizacji amsterdamskich i nicejskich deklaracji szczególnie 
dotyczących  specyficznej charakterystyki europejskiego sportu i jego funkcji społecznej, 
którą należy uwzględnić przy realizacji wspólnych polityk; 

3. uznaje ważną rolę społeczną i kulturową, którą kluby i zrzeszenia sportowe odgrywają 
dla lokalnych i narodowych społeczności; jest zdania, że szkoły, ośrodki treningowe , 
kluby i zrzeszenia sportowe powinny zostać bardziej włączone w różne formy 
zaangażowania i udziału społeczności lokalnych poprzez poprawę dialogu społecznego;

4. uważa, że wychowanie sportowe i trening są skutecznymi instrumentami wspierania 
dialogu kultur i integracji społecznej grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
promują pracę społeczną i odgrywają czynną rolę w przeciwdziałaniu dyskryminacji, 
nietolerancji, rasizmowi, ksenofobii i przemocy; 

5. zachęca państwa członkowskie do modernizacji i poprawy polityki w zakresie 
wychowania fizycznego, do inwestowania w dobrej jakości urządzenia sportowe w 
szkołach i ośrodkach treningowych oraz do podjęcia odpowiednich środków 
zapewniających w szkołach dostęp wszystkich uczniów do pomieszczeń i zajęć 
sportowych; wzywa państwa członkowskie do szerszego uznania instytucji i organizacji, 
które przyczyniają się do lepszej integracji zajęć sportowych w szkołach; opowiada się za 
przyznaniem korzyści finansowych klubom sportowym, które mają umowy o współpracy 
ze szkołami; 

6. zwraca się do Komisji o opracowanie przejrzystych zasad przyznawania pomocy 
państwowej, takiej jak pomoc finansowa lub inna udzielana przez władze publiczne 
szkołom  w celu modernizacji szkolnych sal i urządzeń sportowych, określających 
kwalifikujące się do niej dziedziny sportu w celu urzeczywistnienia społecznej, 
kulturowej, zdrowotnej i edukacyjnej roli sportu;

7. wzywa Komisję do określenia dziedzin, w których działania UE mogą przyczynić się do 
powstania wartości dodanej działań prowadzonych przez organizacje sportowe i władze 
państw członkowskich; uważa, że otwarta metoda koordynacji jest właściwym sposobem 
osiągnięcia lepszej współpracy na płaszczyźnie europejskiej w specyficznej dziedzinie 
polityki wychowania fizycznego;



PE 386.722v01-00 4/4 PA\661719PL.doc

PL

8. wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie do określenia, przy pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości, odpowiednich ram prawnych i instrumentów służących 
zwiększeniu inwestycji w wychowanie sportowe i trening młodych ludzi; 

9. zwraca się do Komisji o zapewnienie, że prawo w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i 
pracy obejmie również świadczenie usług w sektorze sportu w ten sam sposób, w który 
odnosi się do innych dziedzin w ramach UE; 

10. jest zdania, że wprowadzenie europejskich licencji i dyplomów uprawniających do 
świadczenia usług w sektorze sportowym byłoby znacznym postępem i przyczyniłoby się 
do swobodnego przepływu pracowników.
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