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Parlament Europejski, 

uwzględniając art. 116 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że organizowane w Europie Olimpiady Specjalne zapewniają osobom dorosłym oraz 
dzieciom z upośledzeniami umysłowymi dostęp do możliwości rozwojowych o charakterze sportowym 
i społecznym, 

B. mając na uwadze, że programy Olimpiad Specjalnych ustanawiane są we wszystkich państwach człon
kowskich UE i zrzeszają pół miliona atletów, 

C. mając na uwadze, że organizacja Olimpiad Specjalnych wdraża w życiu codziennym politykę UE, 
zarówno poprzez propagowanie ponadgranicznych działań z zakresu sportu i wolontariatu, jak 
i poprzez łamanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością, przyczynianie się do dobra zdrowia 
publicznego oraz włączanie osób marginalizowanych w działalność społeczną, 

D. mając na uwadze, że organizowane w przyszłości w Europie Olimpiady Specjalne obejmują dwa 
znaczące wydarzenia, tj. Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (Warszawa, Polska, 2010) 
oraz Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (Ateny, Grecja, 2011), 

E. mając na uwadze, że UE wsparła finansowo Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych organizo
wane w Irlandii w roku 2003, 

1. wyraża przekonanie, że zapewnienie na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym usług 
związanych z Olimpiadami Specjalnymi wymaga znacznego wkładu finansowego; 

2. przyjmuje do wiadomości, że organizacja Olimpiad Specjalnych w Europie ubiega się o wsparcie ze 
strony Komisji Europejskiej w celu zapewnienia właściwego finansowania Europejskich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych (Warszawa, 2010) oraz Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych (Ateny, 2011); 

3. uznaje płynące ze zorganizowania wspomnianych wydarzeń w Europie korzyści na rzecz atletów, ich 
rodzin oraz szerszej społeczności; 

4. wzywa Komisję Europejską do udzielenia wsparcia finansowego na rzecz igrzysk organizowanych 
w roku 2010 w Warszawie oraz w roku 2011 w Atenach; 

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