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Grozījums Nr. 1
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
A. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā sportam ir ļoti nozīmīga sociāla 
un finansiāla loma ES un uz azartspēļu 
pakalpojumiem to specifikas dēļ neattiecas 
ne Pakalpojumu direktīvas (2006/123/EK), 
ne Patērētāju tiesību direktīvas (kuru 
Eiropas Parlaments pieņēma 2011. gada 
23. jūnijā) darbības joma,

A. tā kā sportam ES ir ļoti nozīmīga loma
sociālajā, finanšu un veselības aprūpes 
nozarē un uz azartspēļu pakalpojumiem to 
specifikas dēļ neattiecas ne Pakalpojumu 
direktīvas (2006/123/EK), ne Patērētāju 
tiesību direktīvas (kuru Eiropas Parlaments 
pieņēma 2011. gada 23. jūnijā) darbības 
joma,

Or. da

Grozījums Nr. 2
Damien Abad, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
A. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā sportam ir ļoti nozīmīga sociāla 
un finansiāla loma ES un uz azartspēļu 
pakalpojumiem to specifikas dēļ neattiecas 
ne Pakalpojumu direktīvas (2006/123/EK), 
ne Patērētāju tiesību direktīvas (kuru 
Eiropas Parlaments pieņēma 2011. gada 
23. jūnijā) darbības joma,

A. tā kā sports ir nozare ar dinamisku 
izaugsmi un sociālās kohēzijas 
instruments, un uz azartspēļu 
pakalpojumiem to specifikas dēļ neattiecas 
ne Pakalpojumu direktīvas (2006/123/EK), 
ne Patērētāju tiesību direktīvas (kuru 
Eiropas Parlaments pieņēma 2011. gada 
23. jūnijā) darbības joma,

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Atzinuma projekts
A. apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā sportam ir ļoti nozīmīga sociāla un 
finansiāla loma ES un uz azartspēļu 
pakalpojumiem to specifikas dēļ neattiecas 
ne Pakalpojumu direktīvas (2006/123/EK), 
ne Patērētāju tiesību direktīvas (kuru 
Eiropas Parlaments pieņēma 2011. gada 
23. jūnijā) darbības joma,

A. tā kā sportam ir ļoti nozīmīga sociāla un 
finansiāla loma ES un tās reģionos, kur ar 
sportu var panakt ievērojamu ieguldījumu 
gan vietējās infrastruktūras, gan 
ekonomikas attīstībā un tas var kalpot kā 
tūristu piesaistes objekts; tā kā uz 
azartspēļu pakalpojumiem to specifikas dēļ 
neattiecas ne Pakalpojumu direktīvas 
(2006/123/EK), ne Patērētāju tiesību 
direktīvas (kuru Eiropas Parlaments 
pieņēma 2011. gada 23. jūnijā) darbības 
joma,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Toine Manders

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā ar tiesisko nenoteiktību saistīts 
pārmērīgs komerciālais spiediens kā, 
piemēram, spēļu rezultātu pasūtīšana 
apdraud sporta pārstāvētās vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
B. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā finansējums sportam ir nodrošināts 
tikai gadījumā, ja nepieciešamo azartspēļu 
licenču turētāji, kuri maksā nodokļus un 

B. tā kā finansējums sportam visticamāk 
tiks nodrošināts, ja nepieciešamo 
azartspēļu licenču turētāji, kuri maksā 
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finansē citus sabiedrības interešu mērķus, 
tiek efektīvi aizsargāti pret nelegālu 
konkurenci,

nodokļus un finansē citus sabiedrības 
interešu mērķus, tiek efektīvi aizsargāti 
pret nelegālu konkurenci,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
B. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā finansējums sportam ir nodrošināts 
tikai gadījumā, ja nepieciešamo azartspēļu 
licenču turētāji, kuri maksā nodokļus un 
finansē citus sabiedrības interešu mērķus, 
tiek efektīvi aizsargāti pret nelegālu 
konkurenci,

B. tā kā finansējums masu sportam ir 
nodrošināts tikai gadījumā, ja 
nepieciešamo azartspēļu licenču 
turētājiem, kuri maksā nodokļus un finansē 
citus sabiedrības interešu mērķus, ir 
tiesiski saistošs pienākums maksāt 
nodevas visas sabiedrības interesēs un tie 
tiek efektīvi aizsargāti pret nelegālu 
konkurenci,

Or. de

Grozījums Nr. 7
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
B. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā finansējums sportam ir nodrošināts 
tikai gadījumā, ja nepieciešamo azartspēļu 
licenču turētāji, kuri maksā nodokļus un 
finansē citus sabiedrības interešu mērķus, 
tiek efektīvi aizsargāti pret nelegālu 
konkurenci,

B. tā kā finansējums sportam ir nodrošināts 
tikai gadījumā, ja nepieciešamo azartspēļu 
licenču turētāji, kuri maksā nodokļus un 
finansē citus sabiedrības interešu mērķus, 
tiek efektīvi aizsargāti pret nelegālu 
konkurenci, tomēr uzsver atklāta tirgus 
nozīmi, kas patērētāju interesēs var 
veicināt konkurenci,

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Toine MandersAtzinuma projekts
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumi ir reāls drauds Eiropas sporta 
ilgtermiņa finansējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Toine MandersAtzinuma projekts
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā ES tiesības attiecas tikai uz
sporta ekonomisko dimensiju un sporta 
sacensību organizēšanas noteikumiem 
vajadzētu palikt ārpus to darbības jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina ar finansiālās 
solidaritātes pasākumu palīdzību pārvarēt 
plaisu starp „bagāto” un „nabadzīgo” 
sporta veidiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina sporta federācijas 
ņemt vērā masu sporta finansējuma 
sadalījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Christel Schaldemose

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina ar finansiālās 
solidaritātes pasākumu palīdzību pārvarēt 
plaisu starp „bagāto” un „nabadzīgo” 
sporta veidiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina ar finansiālās
solidaritātes pasākumu palīdzību pārvarēt 
plaisu starp „bagāto” un „nabadzīgo” 
sporta veidiem; uzsver, ka 
nekomerciālajam un masu sportam īpaši 
svarīgi ir, lai iekšējā tirgus noteikumi 
neierobežotu pastāvīgo valsts atbalstu 
sportam;

Or. da

Grozījums Nr. 12
Damien Abad, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina ar finansiālās 
solidaritātes pasākumu palīdzību pārvarēt 
plaisu starp „bagāto” un „nabadzīgo” 
sporta veidiem;

1. norāda — kaut arī krāpšanas risks 
sporta sacensībās ir pastāvējis jau 
vienmēr, tas ir uzliesmojis kopš sporta 
derību izplatības tiešsaistē un tādēļ ir 
uzskatāms par reālu draudu sporta 
integritātei, kas ir saglabājama vērtība;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts



PE472.031v02-00 8/23 AM\877368LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina ar finansiālās 
solidaritātes pasākumu palīdzību pārvarēt 
plaisu starp „bagāto” un „nabadzīgo” 
sporta veidiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina dalībvalstis 
atbalstīt sportu, piešķirot ārkārtas 
finansējumu, kad tas nepieciešams;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina ar finansiālās 
solidaritātes pasākumu palīdzību pārvarēt 
plaisu starp „bagāto” un „nabadzīgo” 
sporta veidiem;

1. atzinīgi vērtē Komisijas pētījumu par 
iekšējā tirgus politikas ietekmi uz masu 
sporta veidiem un aicina ar finansiālās 
solidaritātes pasākumu palīdzību pārvarēt 
plaisu starp „bagāto” un „nabadzīgo” 
sporta veidiem; aicina attīstīt Eiropas 
dimensiju sporta integritātē, galveno 
uzsvaru liekot uz cīņu pret spēļu rezultātu 
pasūtīšanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 15
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju pārbaudīt arī tā 
sauktās „sporta pasākumu organizētāju 
tiesības”, šādu tiesību ieviešanas ES 
līmenī ietekmi uz mazāk komercializētu 
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sporta jomu un, īpaši, amatieru un masu 
sporta finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Marc Tarabella

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izveidot sistēmu brīvprātīgo iegūtu 
kvalifikāciju atzīšanai un 
reglamentētajām, ar sportu saistītajām 
profesijām nepieciešamo kvalifikāciju 
atzīšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Louis Grech

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata — lai nodrošinātu, ka sporta 
nozare pilnībā izmanto iekšējā tirgus 
sniegtās priekšrocības, pastāvīgi 
mainīgajā sporta nozares ekonomiskajā 
dimensijā ir nepieciešami steidzami 
uzlabojumi tādās ar sportu saistītās 
svarīgās jomās kā brīva darbaspēka un 
pakalpojumu aprite, brīvība veikt 
uzņēmējdarbību, profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana, intelektuālā 
īpašuma tiesības un noteikumi par valsts 
atbalstu;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina vairāk novērtēt sporta 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
vispārējo mērķu sasniegšanā, ņemot vērā 
sporta nozares lielās iespējas dot 
ieguldījumu gudrā, ilgtspējīgā un 
iekļaujošā izaugsmē un radīt jaunas 
darba vietas un ņemot vērā šīs nozares 
pozitīvo ietekmi uz sociālo iekļaušanu, 
izglītību un apmācību, kā arī sabiedrības 
veselību un aktīvām vecumdienām;

Or. lt

Grozījums Nr. 19
Toine MandersAtzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a lūdz Komisiju un dalībvalstis divkāršot 
centienus sporta organizāciju intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Damien Abad, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzstāj, ka ekskluzīvu loterijas un citu 
skaitļu spēļu rīkošanas tiesību 

2. uzskata izložu un citu naudas spēļu un 
sporta derību ieguldījumus sporta un īpaši 
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piešķiršanai jāpaliek dalībvalstu pārziņā, 
ņemot vērā, ka ES sporta jumta 
organizācijas uzskata valstu izložu 
ieguldījumus sporta un īpaši masu sporta 
finansēšanā par pilnīgi neatņemamiem;

masu sporta finansēšanā par pilnīgi 
neatņemamiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju piedāvāt konkrētus 
pasākumus, lai nodrošinātu izložu 
ienākumu izmantošanu sporta 
finansēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Damien Abad, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka sports var palīdzēt sasniegt 
mērķus, kas ir noteikti Eiropas gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā „Eiropa 2020”; piebilst, ka, līdz 
ar to, sportu pilnībā jāiekļauj stratēģijā 
„Eiropa 2020”.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Toine MandersAtzinuma projekts
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2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a iesaka dalībvalstīm un sporta 
federācijām gadījumos, kad tas nav jau 
izdarīts, ieviest centralizētu plašsaziņas 
līdzekļu tiesību pārdošanu, kuras 
atbilstību ES tiesībām jau vairākkārt ir 
atzinusi Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. respektē dalībvalstu tiesības noteikt 
sankciju piešķiršanas pasākumus nelegālu 
tiešsaistes azartspēļu rīkotājiem; aicina 
noteikt regulēšanas principu, kas
azartspēļu uzņēmumam ļautu darboties 
(vai pieprasīt nepieciešamo valsts atļauju) 
kādā dalībvalstī tikai gadījumā, ja tas 
nepārkāpj likumu nevienā citā ES 
dalībvalstī;

3. norāda, ka ieguldījumi no azartspēļu 
ieņēmumiem var palīdzēt finansēt sportu 
un respektē dalībvalstu tiesības noteikt 
sankciju piešķiršanas pasākumus nelegālu 
tiešsaistes azartspēļu rīkotājiem, kā arī 
norāda, ka, liberalizējot tirgu, sportam 
varētu nodrošināt lielākus ieņēmumus no 
tiešsaistes azartspēlēm;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Damien Abad, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. respektē dalībvalstu tiesības noteikt 
sankciju piešķiršanas pasākumus nelegālu 
tiešsaistes azartspēļu rīkotājiem; aicina 

3. respektē dalībvalstu tiesības noteikt soda
sankcijas nelegālu tiešsaistes azartspēļu 
rīkotājiem; aicina noteikt regulēšanas 
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noteikt regulēšanas principu, kas azartspēļu 
uzņēmumam ļautu darboties (vai pieprasīt 
nepieciešamo valsts atļauju) kādā 
dalībvalstī tikai gadījumā, ja tas nepārkāpj 
likumu nevienā citā ES dalībvalstī;

principu, kas azartspēļu uzņēmumam ļautu 
darboties (vai pieprasīt nepieciešamo valsts 
atļauju) kādā dalībvalstī tikai gadījumā, ja 
tas nepārkāpj likumu nevienā citā ES 
dalībvalstī;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. respektē dalībvalstu tiesības noteikt 
sankciju piešķiršanas pasākumus nelegālu 
tiešsaistes azartspēļu rīkotājiem; aicina 
noteikt regulēšanas principu, kas 
azartspēļu uzņēmumam ļautu darboties 
(vai pieprasīt nepieciešamo valsts atļauju) 
kādā dalībvalstī tikai gadījumā, ja tas 
nepārkāpj likumu nevienā citā ES 
dalībvalstī;

3. respektē dalībvalstu tiesības noteikt 
sankciju piešķiršanas pasākumus nelegālu 
tiešsaistes azartspēļu rīkotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. respektē dalībvalstu tiesības noteikt 
sankciju piešķiršanas pasākumus nelegālu 
tiešsaistes azartspēļu rīkotājiem; aicina 
noteikt regulēšanas principu, kas azartspēļu 
uzņēmumam ļautu darboties (vai pieprasīt 
nepieciešamo valsts atļauju) kādā 
dalībvalstī tikai gadījumā, ja tas nepārkāpj 
likumu nevienā citā ES dalībvalstī;

3. respektē dalībvalstu tiesības noteikt 
sankciju piešķiršanas pasākumus nelegālu 
tiešsaistes azartspēļu rīkotājiem; aicina 
noteikt regulēšanas principu, kas azartspēļu 
uzņēmumam ļautu darboties (vai pieprasīt 
nepieciešamo valsts atļauju) kādā 
dalībvalstī tikai gadījumā, ja tas nepārkāpj 
likumu nevienā citā ES dalībvalstī, kurā 
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uzņēmums rīko azartspēles;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Damien Abad, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver izglītības nozīmi sportā un 
atbalsta sporta organizāciju un spēļu 
rīkotāju iniciatīvas izglītot sportistus 
pareizā sporta derību praksē;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē finansiāli godīgas rīcības 
principu ieviešanu Eiropas futbola 
nozarē, kas ir nozīmīgs solis finansiālas 
stabilitātes panākšanā un negodīgas 
konkurences novēršanā sportā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Louis Grech

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka arvien konkurētspējīgākā 
globāla mēroga sporta tirgū pienācīga ar 
plašsaziņas līdzekļiem, preču zīmēm un 
komercpaziņojumiem saistīta intelektuālā 
īpašuma tiesību piemērošana ES līmenī 
kopumā uzlabotu sporta pakalpojumu 
kvalitāti un aizsargātu patērētājus, 
nodrošinot tiem piekļuvi sporta 
pasākumiem visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Toine MandersAtzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a pauž bažas par sporta pasākumu 
pārraidīšanu sabiedriskās vietās kanālos, 
kuriem nav retranslācijas tiesību 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Damien Abad, Marielle Gallo, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai tiktu ievērotas intelektuālā 
īpašuma tiesības kā, piemēram, daļēja no
intelektuālā īpašuma tiesībām sporta vai 
tirdzniecības veicināšanas jomā gūtu 
ienākumu pārdale;

4. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka sporta 
derības ir sporta sacensību komerciāla 
izmantošana, un iesaka Komisijai un 
dalībvalstīm pasargāt sporta sacensības 
no jebkādas neatļautas komerciālas 
izmantošanas, jo īpaši, ieviešot sistēmu 
derību rīkošanas tiesību iegūšanai un 
atzīstot sporta organizāciju intelektuālā 



PE472.031v02-00 16/23 AM\877368LV.doc

LV

īpašuma tiesības uz to organizētajām 
sacensībām, lai ne tikai nodrošinātu 
atbilstīgus ienākumus attiecīgajās 
nozarēs, bet arī cīnītos pret spēļu rezultātu 
pasūtīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai tiktu ievērotas intelektuālā 
īpašuma tiesības kā, piemēram, daļēja no 
intelektuālā īpašuma tiesībām sporta vai 
tirdzniecības veicināšanas jomā gūtu 
ienākumu pārdale;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai intelektuālā īpašuma tiesības 
sporta nozarē tiktu uzmanīgi aizsargātas, 
un ņemt vērā šo ieņēmumu nozīmi masu 
sporta finansēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai tiktu ievērotas intelektuālā 
īpašuma tiesības kā, piemēram, daļēja no 
intelektuālā īpašuma tiesībām sporta vai 
tirdzniecības veicināšanas jomā gūtu 
ienākumu pārdale;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai tiktu ievērotas sporta 
pasākumu organizētāju intelektuālā 
īpašuma tiesības, jo no intelektuālā 
īpašuma tiesībām sporta nozarē gūtu 
ienākumu pārdale varētu veicināt masu 
sportu un jauno sportistu izugsmi, kā arī 
palīdzēt aizsargāt sporta integritāti;

Or. de
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Grozījums Nr. 35
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai tiktu ievērotas intelektuālā 
īpašuma tiesības kā, piemēram, daļēja no 
intelektuālā īpašuma tiesībām sporta vai 
tirdzniecības veicināšanas jomā gūtu 
ienākumu pārdale;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai tiktu ievērotas intelektuālā 
īpašuma tiesības kā, piemēram, daļēja no 
intelektuālā īpašuma tiesībām sporta vai 
tirdzniecības veicināšanas jomā gūtu 
ienākumu pārdale; tādējādi 
profesionālajiem klubiem tiek dota iespēja 
iesaistīties labdarības pasākumos, 
atbalstot vietējās kopienas un masu 
sportu;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Toine MandersAtzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atkārtoti apstiprina savu nostāju, ka 
sporta derības ir sporta sacensību 
komerciāla izmantošana, un iesaka 
Eiropas Komisijai un dalībvalstīm 
pasargāt sporta sacensības no jebkādas 
neatļautas komerciālas izmantošanas, jo 
īpaši atzīstot sporta organizāciju īpašuma 
tiesības uz to organizētajām sacensībām;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Emma McClarkin
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt efektīvu Pakalpojumu 
direktīvas 20. panta 2. punkta īstenošanu 
attiecībā uz sporta pasākumu biļešu 
tirdzniecību starptautiskā mērogā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 38
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt efektīvu Pakalpojumu direktīvas 
20. panta 2. punkta īstenošanu attiecībā uz 
sporta pasākumu biļešu tirdzniecību 
starptautiskā mērogā;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt Pakalpojumu direktīvas 
20. panta 2. punkta efektīvu īstenošanu, kā 
arī to, lai valstu iestādes un tiesas pareizi 
piemērotu valstu noteikumus, ar kuriem 
īsteno nediskriminācijas noteikumu, 
dalībvalstu tiesību sistēmās, ņemot vērā
sporta pasākumu biļešu tirdzniecību 
starptautiskā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marc Tarabella

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atbalsta Komisijas iniciatīvu pētījuma 
veikšanā par spēlētāju tirdzniecības 
tiesiskajiem aspektiem, tās ietekmi uz 
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sporta sacensībām un īpaši uz jaunu 
spēlētāju trenēšanas metodēm klubos;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Damien Abad, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka saskaņā ar LESD 
165. pantu Eiropas Savienībai ir 
pienākums veicināt godīgu attieksmi un 
aizsargāt sporta integritāti; tādēļ uzskata, 
ka Eiropas Savienībai vajadzētu izveidot 
Eiropas līmeņa strukturālu sadarbību, lai 
koordinētu cīņu pret krāpšanu un 
korupciju sportā; turklāt arī aicina 
Komisiju izpētīt, vai ir nepieciešams uz 
LESD 114. panta balstīts likumdošanas 
instrumenta, kura mērķis būtu nodrošināt 
Eiropas profesionālo sporta klubu 
pareizas finanšu pārvaldības noteikumu 
saskaņošanu; 

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka Eiropas iedzīvotājiem un 
īpaši jauniem cilvēkiem vajadzētu sniegt 
plašāku informāciju par sporta 
programmu, projektu, stipendiju un 
treniņu pieejamību; aicina Komisiju, 
dalībvalstis un sporta organizācijas 



PE472.031v02-00 20/23 AM\877368LV.doc

LV

apvienot viegli pieejamas informācijas 
mehānismus, kas palīdzēs cilvēkiem 
pilnībā izmantot iekšējā tirgū piedāvātās 
kopienas programmu iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka viens no svarīgākajiem 
mērķiem dinamiska un veselīga 
dzīvesveida nodrošināšanā patērētājiem 
un iedzīvotājiem Eiropā ir nodrošināt 
iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos veselību 
veicinošos sporta un atpūtas pasākumos 
visā Eiropā, īpašu uzsvaru liekot uz 
bērniem, jo aptaukošanās un citas ar 
dzīvesveidu saistītas saslimšanas strauji 
pieaug gados jaunāku grupu vidū; aicina 
Komisiju vairāk veselīga dzīvesveida 
iniciatīvas un finanšu līdzekļus novirzīt 
dažādiem projektiem, īpaši tādiem, kas 
ietver starptautiskas sporta aktivitātes;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a mudina dalībvalstis nodrošināt, ka 
spēļu rezultātu pasūtīšana finansiāla vai 
citāda veida labuma gūšanai ir aizliegtas, 
nosakot kriminālatbildību par jebkādiem 
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draudiem sacensību integritātei, tostarp, 
par tiem, kas saistīti ar derībām;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b Uzsver, ka spēlētāju trenēšana vietējā 
līmenī ir nepieciešama ilgtspējīgai sporta 
attīstībai Eiropā; lūdz Komisiju par 
likumīgiem atzīt veicināšanas pasākumus 
vietējā līmenī trenētu spēlētāju 
kvalifikācijas celšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c skaidri pauž atbalstu licencēšanas 
sistēmām un finansiāli godīgai rīcībai; 
uzskata šādus pasākumus par 
samērīgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.d aicina Komisiju, balstoties uz 
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paziņojumu par sportu, ar vadlīniju 
palīdzību precizēt tiesību kopumu sporta 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.e atzīst specializētu sporta tribunālu 
kompetenci un tiesiskumu, risinot strīdus 
sporta nozarē, kamēr vien tie ievēro 
vispārējās tiesības uz taisnīgu tiesu;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Toine MandersAtzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.f uzskata, ka vajadzētu noteikt 
minimālās kvalifikācijas līmeni futbola 
aģentiem un pārredzamības 
nodrošināšanai izveidot visu aģentu 
sarakstu, ieskaitot visus atlētus, kurus 
pārstāv katrs aģents, un to atalgojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.g aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus sistēmai, saskaņā ar kuru, 
sporta sacensību organizētāji saņemtu
pienācīgu daļu no derību uzņēmumu 
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ieņēmumiem, ja par šīm sacensībām tiktu 
slēgtas derības;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.h aicina Komisiju uzsākt dialogu ar 
Eiropas profesionālā sporta 
organizācijām, lai panāktu vienlīdzīgu 
attieksmi, izveidojot  valsts mēroga 
nodokļu sistēmu sportistiem, vienotus 
noteikumus valsts atbalsta saņemšanai, 
finansiāli godprātīgas rīcības principu, 
minimālo vecumu darba līguma 
parakstīšanai, maksimālo vienā sezonā 
izmantojamo spēlētāju skaitu un pārejas 
posmu gadā pirms sezonas sacensību 
sākuma, kad spēlētāji drīkst mainīt 
komandu, tādējādi padarot viendabīgākus 
gan valsts, gan starptautiskos 
konkurences noteikumus profesionālā 
sporta nozarē Eiropā;

Or. en


