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Amendement 1
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de sport in de EU een 
uiterst belangrijke sociale functie vervult 
en niet weg te cijferen financiële 
consequenties heeft en tevens overwegende 
dat gokdiensten wegens hun specifieke 
karakter niet vallen onder het 
toepassingsterrein van de dienstenrichtlijn 
(2006/123/EG) en de nieuwe richtlijn 
inzake consumentenrechten (die op 23 juni 
2011 door het Europees Parlement werd 
goedgekeurd),

A. overwegende dat de sport in de EU een 
uiterst belangrijke sociale functie vervult 
en niet weg te cijferen consequenties heeft 
voor de economie en de volksgezondheid,
en tevens overwegende dat gokdiensten 
wegens hun specifieke karakter niet vallen 
onder het toepassingsterrein van de 
dienstenrichtlijn (2006/123/EG) en de 
nieuwe richtlijn inzake 
consumentenrechten (die op 23 juni 2011 
door het Europees Parlement werd 
goedgekeurd),

Or. da

Amendement 2
Damien Abad, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de sport in de EU een 
uiterst belangrijke sociale functie vervult
en niet weg te cijferen financiële 
consequenties heeft en tevens 
overwegende dat gokdiensten wegens hun 
specifieke karakter niet vallen onder het 
toepassingsterrein van de dienstenrichtlijn 
(2006/123/EG) en de nieuwe richtlijn 
inzake consumentenrechten (die op 23 juni 
2011 door het Europees Parlement werd 
goedgekeurd),

A. overwegende dat de sportsector een 
dynamische groei kent en sport als echt 
instrument voor sociale cohesie kan 
worden ingezet, en tevens overwegende 
dat gokdiensten wegens hun specifieke 
karakter niet vallen onder het 
toepassingsterrein van de dienstenrichtlijn 
(2006/123/EG) en de nieuwe richtlijn 
inzake consumentenrechten (die op 23 juni 
2011 door het Europees Parlement werd 
goedgekeurd),

Or. fr
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Amendement 3
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de sport in de EU een 
uiterst belangrijke sociale functie vervult 
en niet weg te cijferen financiële 
consequenties heeft en tevens
overwegende dat gokdiensten wegens hun 
specifieke karakter niet vallen onder het 
toepassingsterrein van de dienstenrichtlijn 
(2006/123/EG) en de nieuwe richtlijn 
inzake consumentenrechten (die op 23 juni 
2011 door het Europees Parlement werd 
goedgekeurd),

A. overwegende dat de sport in de EU en 
haar regio’s, waar de sport een grote 
bijdrage kan leveren aan de lokale 
ontwikkeling van zowel de infrastructuur 
als de economie, en als een belangrijke 
toeristische trekpleister kan dienen, een 
uiterst belangrijke sociale functie vervult
en niet weg te cijferen financiële 
consequenties heeft; overwegende dat 
gokdiensten wegens hun specifieke 
karakter niet vallen onder het 
toepassingsterrein van de dienstenrichtlijn 
(2006/123/EG) en de nieuwe richtlijn 
inzake consumentenrechten (die op 23 juni 
2011 door het Europees Parlement werd 
goedgekeurd),

Or. en

Amendement 4
Toine Manders

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de waarden die 
door de sport belichaamd worden, onder 
te grote commerciële druk komen te staan 
in het licht van juridische onzekerheid, 
zoals gekochte wedstrijden;

Or. en
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Amendement 5
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de sport alleen over de 
nodige financiële middelen kan beschikken 
als de houders van de noodzakelijke 
nationale gokvergunningen, die belasting 
betalen en andere algemeen nuttige 
voorzieningen in de lidstaten financieren, 
effectief tegen illegale concurrentie worden 
beschermd,

B. overwegende dat de sport meer kans 
heeft om over de nodige financiële 
middelen te beschikken als de houders van 
de noodzakelijke nationale 
gokvergunningen, die belasting betalen en 
andere algemeen nuttige voorzieningen in 
de lidstaten financieren, effectief tegen 
illegale concurrentie worden beschermd,

Or. en

Amendement 6
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de sport alleen over de 
nodige financiële middelen kan beschikken 
als de houders van de noodzakelijke 
nationale gokvergunningen, die belasting 
betalen en andere algemeen nuttige 
voorzieningen in de lidstaten financieren, 
effectief tegen illegale concurrentie worden 
beschermd,

B. overwegende dat de amateursport
alleen over de nodige financiële middelen 
kan beschikken als de houders van de 
noodzakelijke nationale gokvergunningen, 
die belasting betalen en andere algemeen 
nuttige voorzieningen in de lidstaten 
financieren, wettelijk worden verplicht om 
belastingen voor het algemeen nut te 
betalen en effectief tegen illegale 
concurrentie worden beschermd,

Or. de

Amendement 7
Morten Løkkegaard
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Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de sport alleen over de 
nodige financiële middelen kan beschikken 
als de houders van de noodzakelijke 
nationale gokvergunningen, die belasting 
betalen en andere algemeen nuttige 
voorzieningen in de lidstaten financieren, 
effectief tegen illegale concurrentie worden 
beschermd,

B. overwegende dat de sport alleen over de 
nodige financiële middelen kan beschikken 
als de houders van de noodzakelijke 
nationale gokvergunningen, die belasting 
betalen en andere algemeen nuttige 
voorzieningen in de lidstaten financieren, 
effectief tegen illegale concurrentie worden 
beschermd; onderstreept tegelijkertijd het 
belang van een open markt, die tot meer 
concurrentie kan leiden, waar 
consumenten profijt van hebben,

Or. en

Amendement 8
Toine Manders

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat inbreuken op 
intellectuele-eigendomsrechten een reële 
bedreiging vormen voor de financiering 
van de Europese sport op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 9
Toine Manders

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat alleen de 
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economische dimensie van de sport onder 
de EU-wetgeving valt en dat de regels die 
inherent zijn aan de organisatie van 
sportcompetities, buiten het 
toepassingsgebied moeten blijven vallen;

Or. en

Amendement 10
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de kloof 
tussen "rijke" en "arme" sportsoorten 
met behulp van financiële 
solidariteitsmechanismen wordt 
overbrugd;

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de 
sportfederaties rekening houden met de 
verdeling van financiële middelen voor de 
amateursport;

Or. en

Amendement 11
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de kloof 
tussen "rijke" en "arme" sportsoorten met 
behulp van financiële 
solidariteitsmechanismen wordt overbrugd;

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de kloof 
tussen "rijke" en "arme" sportsoorten met 
behulp van financiële 
solidariteitsmechanismen wordt 
overbrugd; benadrukt dat het voor de 
niet-commerciële en de amateursport van 
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groot belang is dat internemarktregels de 
mogelijkheden voor overheidssteun aan 
de sport in de toekomst niet in de weg 
staan.

Or. da

Amendement 12
Damien Abad, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de kloof 
tussen "rijke" en "arme" sportsoorten 
met behulp van financiële 
solidariteitsmechanismen wordt 
overbrugd;

1. stelt vast dat het risico van fraude bij 
sportwedstrijden, ook al heeft dit risico 
altijd wel bestaan, door de groei van de 
sector van onlinesportweddenschappen 
sterk is toegenomen; en dat hier dus 
duidelijk sprake is van een risico voor de 
integriteit van de sport, die gewaarborgd 
moet zijn;

Or. fr

Amendement 13
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de kloof 
tussen "rijke" en "arme" sportsoorten 
met behulp van financiële 
solidariteitsmechanismen wordt 
overbrugd; 

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de 
lidstaten sportsoorten die in een precaire 
financiële positie verkeren, indien nodig 
ondersteunen;

Or. de
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Amendement 14
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de kloof 
tussen "rijke" en "arme" sportsoorten met 
behulp van financiële 
solidariteitsmechanismen wordt overbrugd;

1. is verheugd over de studie van de 
Commissie over de gevolgen van het 
interne-marktbeleid voor de financiering 
van de amateursport en wenst dat de kloof 
tussen "rijke" en "arme" sportsoorten met 
behulp van financiële 
solidariteitsmechanismen wordt overbrugd; 
roept op een Europese dimensie van de 
integriteit van de sport te ontwikkelen met 
als eerste aandachtspunt de bestrijding 
van wedstrijdvervalsing;

Or. lt

Amendement 15
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis verzoekt de Commissie om tevens de 
zogenaamde “rechten van de 
organisatoren van sportevenementen” te 
onderzoeken en de effecten die dergelijke 
rechten op EU-niveau zouden hebben op 
de financiering van minder 
gecommercialiseerde sportsoorten en met 
name de amateursport;

Or. en
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Amendement 16
Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
een systeem in het leven te roepen voor 
erkenning van de door vrijwilligers 
verworven kwalificaties en de voor 
gereguleerde sportgerelateerde beroepen 
vereiste kwalificaties;

Or. fr

Amendement 17
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat er in de 
economische dimensie van de sportsector, 
die voortdurend in beweging is, 
onmiddellijke verbeteringen nodig zijn 
met betrekking tot sportgerelateerde 
problemen op cruciale gebieden als het 
vrije verkeer van werknemers en diensten, 
vrijheid van vestiging, erkenning van 
beroepskwalificaties, intellectuele-
eigendomsrechten en regels voor 
staatssteun, om ervoor te zorgen dat de 
sportsector de voordelen van de interne 
markt ten volle kan benutten;

Or. en

Amendement 18
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de bijdrage van 
sport meer waardering moet krijgen in het 
kader van de algemene doelstellingen van 
de "Europa 2020"-strategie, daar deze 
sector een grote bijdrage levert aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en 
nieuwe werkgelegenheid, en een positief 
effect heeft op sociale inclusie, onderwijs 
en opleiding, evenals op de 
volksgezondheid en actief ouder worden;

Or. lt

Amendement 19
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich krachtiger in te spannen om 
de intellectuele-eigendomsrechten van 
sportorganisaties te beschermen;

Or. en

Amendement 20
Damien Abad, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. blijft bij zijn standpunt dat de lidstaten 
de bevoegdheid moeten behouden om 
exclusieve rechten voor loterijen en andere 

2. acht de bijdragen van loterijen en 
andere gokdiensten en 
sportweddenschappen aan de financiering 
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cijferspellen te verlenen, gezien het feit 
dat koepelorganisaties in de sport in de 
EU de bijdragen van nationale loterijen
aan de financiering van de sport en met 
name de amateursport onmisbaar achten;

van de sport en met name de amateursport 
onmisbaar;

Or. fr

Amendement 21
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie concrete 
maatregelen voor te stellen om de door 
loterijen gegenereerde financiering van 
sport veilig te stellen;

Or. en

Amendement 22
Damien Abad, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de sport een nuttige 
bijdrage kan leveren aan het behalen van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie gericht op slimme, duurzame en 
inclusieve groei; voegt daaraan toe dat de 
sport daarom volledig in die strategie 
moet worden opgenomen;

Or. fr
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Amendement 23
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. raadt lidstaten en sportfederaties 
aan om, voor zover dit nog niet is 
gebeurd, de gecentraliseerde verkoop van 
mediarechten in te voeren, waarvan de 
verenigbaarheid met de EU-wetgeving 
meerdere malen door de Commissie is 
erkend;

Or. en

Amendement 24
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. eerbiedigt het recht van de lidstaten 
strafmaatregelen in te voeren om het 
illegale online gokken tegen te gaan; wenst 
dat bij de regelgeving wordt uitgegaan 
van het principe dat een gokbedrijf alleen 
in een lidstaat kan opereren (of een bod 
ten behoeve van de noodzakelijke 
nationale vergunning kan doen) als het de 
wet in een andere lidstaat van de EU niet 
overtreedt;

3. merkt op dat bijdragen uit 
gokactiviteiten de sport kunnen helpen 
financieren en eerbiedigt het recht van de 
lidstaten strafmaatregelen in te voeren om 
het illegale online gokken tegen te gaan;
merkt op dat voor een toename van 
inkomsten voor de sport uit online 
gokactiviteiten zou kunnen worden 
gezorgd door de markt te liberaliseren;

Or. en

Amendement 25
Damien Abad, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. eerbiedigt het recht van de lidstaten 
strafmaatregelen in te voeren om het 
illegale online gokken tegen te gaan; wenst 
dat bij de regelgeving wordt uitgegaan van 
het principe dat een gokbedrijf alleen in 
een lidstaat kan opereren (of een bod ten 
behoeve van de noodzakelijke nationale 
vergunning kan doen) als het de wet in een 
andere lidstaat van de EU niet overtreedt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 26
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. eerbiedigt het recht van de lidstaten 
strafmaatregelen in te voeren om het 
illegale online gokken tegen te gaan; wenst 
dat bij de regelgeving wordt uitgegaan 
van het principe dat een gokbedrijf alleen 
in een lidstaat kan opereren (of een bod 
ten behoeve van de noodzakelijke 
nationale vergunning kan doen) als het de 
wet in een andere lidstaat van de EU niet 
overtreedt;

3. eerbiedigt het recht van de lidstaten 
strafmaatregelen in te voeren om het 
illegale online gokken tegen te gaan;

Or. en

Amendement 27
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. eerbiedigt het recht van de lidstaten 
strafmaatregelen in te voeren om het 
illegale online gokken tegen te gaan; wenst 
dat bij de regelgeving wordt uitgegaan van 
het principe dat een gokbedrijf alleen in 
een lidstaat kan opereren (of een bod ten 
behoeve van de noodzakelijke nationale 
vergunning kan doen) als het de wet in een 
andere lidstaat van de EU niet overtreedt;

3. eerbiedigt het recht van de lidstaten 
strafmaatregelen in te voeren om het 
illegale online gokken tegen te gaan; wenst 
dat bij de regelgeving wordt uitgegaan van 
het principe dat een gokbedrijf alleen in 
een lidstaat kan opereren (of een bod ten 
behoeve van de noodzakelijke nationale 
vergunning kan doen) als het de wet in een 
andere lidstaat van de EU, waar het ook 
weddenschappen aanneemt, niet 
overtreedt;

Or. de

Amendement 28
Damien Abad, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van onderwijs 
in de sport en moedigt initiatieven van 
sportorganisaties en gokexploitanten aan 
om spelers goede praktijken op het gebied 
van sportweddenschappen bij te brengen;

Or. fr

Amendement 29
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is verheugd over de invoering van 
het financiële fair play-systeem in het 
Europese voetbal als een belangrijke stap 
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voorwaarts richting financiële stabiliteit 
en het voorkomen van oneerlijke 
concurrentie in de sport;

Or. en

Amendement 30
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat in een steeds 
competitievere wereldwijde sportmarkt, 
voldoende toezicht en passende 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten op EU-niveau met 
betrekking tot o.a. media, handelsmerken 
en commerciële communicatie uiteindelijk 
de kwaliteit van sportdiensten zou 
verhogen en consumenten zou 
beschermen door hun toegang tot 
sportevenementen in de gehele EU te 
garanderen;

Or. en

Amendement 31
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. uit haar bezorgdheid over de 
uitzending van sportevenementen in 
openbare ruimten op kanalen die 
uitzenden op het grondgebied van een 
lidstaat waarvoor zij niet over 
uitzendrechten beschikken;
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Or. en

Amendement 32
Damien Abad, Marielle Gallo, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de intellectuele-
eigendomsrechten, zoals de gedeeltelijke 
herverdeling van inkomsten afkomstig 
van de exploitatie van deze rechten bij 
sport en merchandising;

4. blijft bij het standpunt dat 
sportweddenschappen een commercieel 
gebruik van wedstrijden vormen en 
beveelt de Commissie en de lidstaten aan 
sportwedstrijden buiten elk 
ongeautoriseerd commercieel gebruik te 
houden, onder andere door het invoeren 
van een “gokrecht” en het erkennen van 
de intellectuele-eigendomsrechten van 
sportorganen op de door hen 
georganiseerde wedstrijden, niet alleen 
om ervoor te zorgen dat de financiële 
middelen op een eerlijke manier bij de 
keten terugkomen, maar ook ter 
bestrijding van sportfraude;

Or. fr

Amendement 33
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de intellectuele-
eigendomsrechten, zoals de gedeeltelijke 
herverdeling van inkomsten afkomstig van 
de exploitatie van deze rechten bij sport en 
merchandising;

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de intellectuele-
eigendomsrechten op het gebied van sport 
strikt worden beschermd, en om rekening 
te houden met het belang van deze
inkomsten voor de financiering van de 
amateursport;
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Or. en

Amendement 34
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de intellectuele-
eigendomsrechten, zoals de gedeeltelijke
herverdeling van inkomsten afkomstig van 
de exploitatie van deze rechten bij sport en 
merchandising;

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat intellectuele-
eigendomsrechten van sportorganisatoren 
in acht worden genomen, omdat de 
herverdeling van de inkomsten afkomstig 
van de exploitatie van deze rechten in de 
sport de amateursport en ten goede komen 
aan de aanmoediging van jong talent en 
kunnen bijdragen aan een betere 
bescherming van de integriteit van de 
sport; 

Or. de

Amendement 35
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de intellectuele-
eigendomsrechten, zoals de gedeeltelijke 
herverdeling van inkomsten afkomstig van 
de exploitatie van deze rechten bij sport en 
merchandising;

4. vraagt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de intellectuele-
eigendomsrechten, zoals de gedeeltelijke 
herverdeling van inkomsten afkomstig van 
de exploitatie van deze rechten bij sport en 
merchandising, aangezien professionele 
verenigingen hierdoor op hun beurt 
vrijwilligerswerk kunnen verrichten ten 
behoeve van lokale gemeenschappen en 
de amateursport;
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Or. en

Amendement 36
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. bevestigt zijn standpunt dat 
sportweddenschappen een vorm van 
commercieel gebruik van sportwedstrijden 
zijn, en beveelt de Europese Commissie en 
de lidstaten aan om sportwedstrijden 
tegen iedere vorm van ongeoorloofd 
commercieel gebruik te beschermen, met 
name door de erkenning van de 
eigendomsrechten van sportorganen aan 
de door hun georganiseerde wedstrijden;

Or. en

Amendement 37
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van artikel 20, lid 2, van 
de dienstenrichtlijn ten aanzien van de 
grensoverschrijdende verkoop van tickets 
voor sportevenementen;

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Eija-Riitta Korhola
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van artikel 20, lid 2, van 
de dienstenrichtlijn ten aanzien van de 
grensoverschrijdende verkoop van tickets 
voor sportevenementen;

5. vraagt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van artikel 20, lid 2, van 
de dienstenrichtlijn, en erop toe te zien dat 
de nationale autoriteiten en rechtbanken 
de nationale bepalingen ter omzetting van 
de non-discriminatieregel in de 
rechtsstelsels van de lidstaten correct 
toepassen, ten aanzien van de 
grensoverschrijdende verkoop van tickets 
voor sportevenementen;

Or. en

Amendement 39
Marc Tarabella

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. steunt het initiatief van de 
Commissie om een studie te laten 
uitvoeren naar de economische en 
juridische aspecten van de transfers van 
spelers en het effect daarvan op 
sportwedstrijden, en met name op het 
beleid op het gebied van de opleiding van 
jonge spelers binnen de clubs;

Or. fr

Amendement 40
Damien Abad, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. brengt in herinnering dat het 
bevorderen van de rechtvaardigheid en 
het beschermen van de integriteit van de 
sport krachtens artikel 165 VWEU tot de 
taken van de Europese Unie behoort; is 
daarom van mening dat de EU moet 
overgaan tot structurele samenwerking op 
Europese schaal om de strijd tegen fraude 
en corruptie in de sport te coördineren; 
vraagt de Commissie daarnaast onderzoek 
te doen naar de vraag of wetgeving op de 
grondslag van artikel 114 VWEU zinvol 
zou kunnen zijn, zodat er 
geharmoniseerde regels komen voor een 
goed financieel beheer voor Europese 
professionele sportclubs;

Or. fr

Amendement 41
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat er meer 
informatie aan Europese burgers en met 
name jongeren moet worden verstrekt 
over de beschikbaarheid van 
sportprogramma’s, -projecten, -beurzen 
en -trainingen; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en sportorganisaties om 
eenvoudig toegankelijke 
informatiemechanismen te consolideren, 
waardoor mensen de kansen die geboden 
worden door communautaire 
programma’s in de interne markt, 
gemakkelijker volledig kunnen benutten;

Or. en
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Amendement 42
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat het een van de 
belangrijkste doelstellingen is met het oog 
op een dynamische, goede gezonde 
levensstijl voor Europese consumenten en 
burgers om ervoor te zorgen dat burgers 
in heel Europa zich actief bezighouden 
met gezondheidsverbeterende sport- en 
recreatieactiviteiten, met name kinderen, 
gezien het feit dat zwaarlijvigheid en 
andere aan gezondheid gerelateerde 
kwalen in jongere leeftijdscategorieën 
toenemen; verzoekt de Commissie meer 
aan de gezondheid gerelateerde 
stimuleringsmaatregelen en fondsen voor 
projecten toe te wijzen, met name 
projecten op het gebied van 
grensoverschrijdende sportactiviteiten;

Or. en

Amendement 43
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
ervoor te zorgen dat de frauduleuze 
manipulatie van wedstrijdresultaten voor 
geldelijk of ander gewin wordt verboden 
door iedere bedreiging van de integriteit 
van wedstrijden, inclusief de daarmee 
samenhangende weddenschappen, 
strafbaar te stellen;
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Or. en

Amendement 44
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat het trainen van 
spelers op lokaal niveau noodzakelijk is 
voor de blijvende ontwikkeling van de 
Europese sport; vraagt de Commissie de 
wettigheid van maatregelen die de 
promotie van lokaal getrainde spelers 
ondersteunt, te erkennen;

Or. en

Amendement 45
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. uit nadrukkelijk haar steun voor 
vergunningenstelsels en het financiële 
fair play-systeem; is van mening dat 
dergelijke maatregelen evenredig zijn;

Or. en

Amendement 46
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie het 
acquis communautaire te verduidelijken 
op het gebied van sport door middel van 
richtsnoeren, zich daarbij baserend op de 
mededeling over sport;

Or. en

Amendement 47
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. erkent de deskundigheid en 
legitimiteit van gespecialiseerde 
sporttribunalen voor de beslechting van 
geschillen op het gebied van sport, voor 
zover als deze het recht van de burger op 
een eerlijk proces eerbiedigen;

Or. en

Amendement 48
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. is van mening dat er een 
minimumopleidingsniveau voor 
voetbalmakelaars moet worden 
vastgesteld, waarbij de transparantie 
wordt gewaarborgd door een register van 
makelaars waarin een lijst is opgenomen 
van alle atleten die door elk van de 
makelaars worden vertegenwoordigd, en 
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het salaris dat zij ontvangen.

Or. en

Amendement 49
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. verzoekt de Commissie om met 
voorstellen te komen waardoor 
organisatoren van sportcompetities een 
eerlijk deel van de inkomsten van 
exploitanten van weddenschappen 
ontvangen indien hun competitie het 
voorwerp van de weddenschap vormt;

Or. en

Amendement 50
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. verzoekt de Commissie om een 
dialoog aan te gaan met alle Europese 
professionele sportorganisaties om ervoor 
te zorgen dat er sprake is van gelijke 
behandeling door het volgende in te 
voeren: een nationale belastingregeling 
voor mannelijke en vrouwelijke 
beroepssporters, uniforme regels met 
betrekking tot staatssteun, het financiële 
fair play-systeem, een minimumleeftijd 
voor het tekenen van een arbeidscontract, 
een maximum aantal in te zetten spelers 
voor het volledige seizoen, en één 
transferperiode per jaar vóór het begin 
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van de competitie, zodat 
mededingingsvoorschriften in de 
professionele sport in Europa een 
homogener karakter krijgen, of deze nu 
nationaal of internationaal zijn;

Or. en


