 
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie większego wsparcia Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym
		
Oświadczenie pisemne 62/2010 złożone przez Joannę Senyszyn, Iva Beleta, Mary Honeyball, Seána Kelly i Hannu Takkulę, w sprawie większego wsparcia Unii Europejskiej da sportów uprawianych na poziomie podstawowym (pkt. 5 protokołu z dnia 16.12.2010 i P7_TA(2010)0498) i podpisane przez 385 posłów:)

Parlament Europejski ,
-   uwzględniając art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-   uwzględniając art. 123 Regulaminu,
A.   mając na uwadze, że sport został jedną z nowych kompetencji UE,
B.   mając na uwadze, że sport jest istotnym czynnikiem wpływającym na spójność społeczną oraz że przyczynia się on do osiągnięcia wielu celów polityki, takich jak promowanie zdrowia, edukacja, integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, promowanie kultury oraz ograniczanie przestępczości i walka z uzależnieniem od narkotyków,
C.   mając na uwadze, że znaczna większość Europejczyków, którzy uprawiają sport i rekreacyjną aktywność fizyczną, robi to na poziomie podstawowym,
D.   mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i presja na ograniczenie wydatków rządowych mogą mieć poważne konsekwencje dla finansowania sportów uprawianych na poziomie podstawowym,

1.   apeluje do Komisji i państw członkowskich o propagowanie sportu dla wszystkich, o wzmacnianie edukacyjnej i integracyjnej roli sportu, przy zwróceniu szczególnej uwagi na zbyt słabo reprezentowane grupy, do których należą kobiety, osoby starsze i osoby niepełnosprawne;

2.   apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie, że sport uprawiany na poziomie podstawowym nie będzie podlegał znaczącym cięciom budżetowym w czasach kryzysu;

3.   apeluje do Komisji o zwrócenie koniecznej uwagi na sport uprawiany
na poziomie podstawowym w przygotowywanym komunikacie w sprawie sportu
oraz o zapewnienie wystarczającego finansowania programu UE na rzecz
sportu począwszy od roku 2012;

4.   apeluje do Komisji o właściwe uwzględnienie wyników analizy na temat finansowania sportów uprawianych na poziomie podstawowym, mając na uwadze ewentualną inicjatywę UE dotyczącą gier losowych;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy do Komisji i parlamentom państw członkowskich.


Lista polskich europosłów, którzy Oświadczenie podpisali :

Adam Bielan, Piotr Borys, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki,  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik,  Jolanta Emilia Hibner, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski,  Michał Tomasz Kamiński, Lena Kolarska -Bobińska, Paweł Robert Kowal,  Jan Kozłowski,  Ryszard Antoni Legutko, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek,  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz,  Marek Henryk Migalski, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak,  Jacek Protasiewicz,  Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Senyszyn,  Czesław Adam Siekierski,  Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Jacek Włosowicz, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke,  Tadeusz Zwiefka




