
E. mając na uwadze, że Komisja rozważa szereg możliwości zmiany zakazu (rozporządzenie (WE) 
nr 1185/2003), 

F. mając na uwadze, że w 2006 r. Parlament zwrócił się do Komisji z wnioskiem o wypełnienie luk 
prawnych w zakazie obcinania płetw rekinom, 

G. mając na uwadze, że większość naukowców, a także Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej 
Zasobów (IUCN) zalecają, aby rekiny były wyładowywane z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do 
tuszy, 

H. mając na uwadze, że Kostaryka opowiedziała się w ONZ za metodą „ naturalnie przytwierdzonych 
płetw”, która znajduje szerokie zastosowanie w rybołówstwie Ameryki Środkowej i Północnej, 

1. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie wprowadzenia zakazu odcinania płetw rekinom 
na pokładach statków do czasu drugiej rocznicy wspólnotowego programu działania dotyczącego rekinów 
(luty 2011 r.); 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) Komisji. 

( 1 ) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 1 do protokółu z dnia 16 grudnia 2010 r. (P7_PV(2010)12- 
16(ANN1)). 

Większe wsparcie Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie 
podstawowym 

P7_TA(2010)0498 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie większego wsparcia 
Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym 

(2012/C 169 E/19) 

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 aktyw
ność 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;
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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 upra
wianych na poziomie podstawowym, mając na uwadze ewentualną inicjatywę UE dotyczącą gier losowych; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) Komisji i parlamentom państw członkowskich. 

( 1 ) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 2 do protokółu z dnia 16 grudnia 2010 r. (P7_PV(2010)12- 
16(ANN2)). 

Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności 

P7_TA(2010)0499 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie strategii UE na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności 

(2012/C 169 E/20) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając swoje oświadczenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozwiązania kwestii bezdom
ności ulicznej ( 1 ), 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że zjawisko bezdomności dotyka ludzi we wszystkich państwach członkowskich 
i stanowi przykład niedopuszczalnego naruszenia podstawowych praw człowieka, 

B. mając na uwadze, że rok 2010 jest Europejskim rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecz
nym, 

1. ponownie apeluje do Rady, aby do końca 2010 r. zobowiązała się, że kwestia bezdomności ulicznej 
zostanie rozwiązana do 2015 r.; 

2. wzywa Komisję Europejską do sporządzenia ambitnej strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdom
ności oraz do wspierania państw członkowskich w opracowywaniu skutecznych strategii krajowych 
uwzględniających wytyczne zawarte we wspólnym sprawozdaniu na temat ochrony socjalnej i integracji 
społecznej, przyjętym w marcu 2010 r., które stanowią część strategii UE 2020; 

3. apeluje do Eurostatu o gromadzenie danych dotyczących bezdomności w UE; 

4. popiera następujące priorytety w działaniach mających zapewnić, że: nikt nie będzie spać pod gołym 
niebem, osoby korzystające z zakwaterowania zastępczego w sytuacji nadzwyczajnej nie będą tam mieszkać 
po jej zakończeniu, osoby korzystające z tymczasowego zakwaterowania będą tam przebywać tylko tak 
długo, jak jest to niezbędne do powrotu do normalnego życia, nikt nie opuści instytucji, jeżeli nie ma gdzie 
zamieszkać, oraz że żadne młode osoby nie staną się bezdomne w wyniku rozpoczęcia samodzielnego 
życia; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 2 ) Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.
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( 1 ) Dz.U. C 259 E z 29.10.2009, s. 19. 
( 2 ) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 3 do protokółu z dnia 16 grudnia 2010 r. (P7_PV(2010)12- 

16(ANN3)). 

Czwartek, 16 grudnia 2010 r.
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