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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet bekräftar EU:s befogade intresse för idrott, särskilt för dess sociala 
och kulturella aspekter, liksom för de fostrande och sociala värden som idrotten överför, 
såsom självdisciplin, prövande av personliga gränser, solidaritet, laganda, tolerans och 
rent spel.

2. Europaparlamentet betonar vikten av att genomföra Amsterdamförklaringen och 
Niceförklaringen, särskilt när det gäller de särskilda kännetecken för idrott och idrottens 
sociala funktion i Europa som bör beaktas vid genomförande av den gemensamma 
politiken.

3. Europaparlamentet erkänner den viktiga sociala och kulturella roll som idrottsklubbar och 
idrottsföreningar spelar i samhället lokalt och nationellt. Parlamentet anser att skolor, 
utbildningscentrum, idrottsklubbar och idrottsföreningar i högre grad bör medverka till att 
på olika sätt engagera lokalbefolkningen och öka dess deltagande genom en bättre social 
dialog.

4. Europaparlamentet anser att idrottslig utbildning och fostran är ett effektivt instrument för 
social integration av mindre gynnade grupper och mångkulturell dialog och för främjande 
av frivilligarbete och aktivt bidrar till att motverka diskriminering, intolerans, rasism, 
främlingsfientlighet och våld.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att modernisera och förbättra sin politik 
inom gymnastik och idrott, att satsa på idrottshjälpmedel av god kvalitet i skolor och 
utbildningscentrum och att vidta lämpliga åtgärder för att göra idrottslokaler och 
idrottsämnen i skolor tillgängliga för alla elever. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att främja erkännandet av institutioner och organisationer som bidrar till en bättre 
integrering av idrottsaktiviteter i skolor. Parlamentet är för att bevilja ekonomiska 
fördelar till idrottsklubbar som har samarbetsavtal med skolor.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta tydliga riktlinjer för 
tillämpningen av reglerna om statligt stöd och ange vilket slags offentligt stöd som är 
godtagbart och befogat i syfte att fullgöra idrottens sociala, kulturella, hälsoförbättrande 
och fostrande roller, såsom ekonomiskt eller annat stöd som beviljas av offentliga 
myndigheter för anskaffning eller modernisering av idrottshjälpmedel i skolor.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa områden där EU:s verksamhet 
kan ge ett mervärde i förhållande till åtgärder som redan vidtagits av idrottsorganisationer 
och medlemsstaters myndigheter. Parlamentet anser att den öppna samordningsmetoden 
är ett lämpligt sätt att uppnå bättre samarbete på EU-nivå på det särskilda området politik 
inom gymnastik och idrott.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att med full 
respekt för subsidiaritetsprincipen bestämma den lämpliga rättsliga ramen och de 
instrument som skulle kunna användas för att stärka satsningarna på ungdomars 
idrottsliga utbildning och fostran.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att lagstiftningen i hälso-, 
säkerhets- och sysselsättningssektorn gäller för tillhandahållandet av tjänster i 
idrottssektorn på samma sätt som för annan verksamhet inom EU:s ram.

10. Europaparlamentet anser att införandet av europeiska licenser och utbildningsbevis för 
tillhandahållande av tjänster i idrottssektorn skulle utgöra en betydande utveckling och 
bidra till den fria rörligheten för arbetstagare.


