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Poprawka 1
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze istotny społeczny i 
finansowy wpływ sportu w UE, a także 
mając na uwadze, że usługi hazardowe ze 
względu na swoją specyfikę są wyłączone 
z zakresu dyrektywy usługowej 
(2006/123/WE) i nowej dyrektywy w 
sprawie praw konsumenta (przyjętej przez 
Parlament Europejski w dniu 23 czerwca 
2011 r.),

A. mając na uwadze istotny społeczny,
finansowy i zdrowotny wpływ sportu w 
UE, a także mając na uwadze, że usługi 
hazardowe ze względu na swoją specyfikę 
są wyłączone z zakresu dyrektywy 
usługowej (2006/123/WE) i nowej 
dyrektywy w sprawie praw konsumenta 
(przyjętej przez Parlament Europejski w 
dniu 23 czerwca 2011 r.),

Or. da

Poprawka 2
Damien Abad, Sophie Auconie

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze istotny społeczny i 
finansowy wpływ sportu w UE, a także 
mając na uwadze, że usługi hazardowe ze
względu na swoją specyfikę są wyłączone 
z zakresu dyrektywy usługowej 
(2006/123/WE) i nowej dyrektywy w 
sprawie praw konsumenta (przyjętej przez 
Parlament Europejski w dniu 23 czerwca 
2011 r.),

A. mając na uwadze, że sport jest sektorem 
dynamicznie rozwijającym się oraz 
narzędziem sprzyjającym spójności 
społecznej, a także mając na uwadze, że 
usługi hazardowe ze względu na swoją 
specyfikę są wyłączone z zakresu 
dyrektywy usługowej (2006/123/WE) i 
nowej dyrektywy w sprawie praw 
konsumenta (przyjętej przez Parlament 
Europejski w dniu 23 czerwca 2011 r.),

Or. fr
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Poprawka 3
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze istotny społeczny i 
finansowy wpływ sportu w UE, a także 
mając na uwadze, że usługi hazardowe ze 
względu na swoją specyfikę są wyłączone 
z zakresu dyrektywy usługowej 
(2006/123/WE) i nowej dyrektywy w 
sprawie praw konsumenta (przyjętej przez 
Parlament Europejski w dniu 23 czerwca 
2011 r.),

A. mając na uwadze istotny społeczny i 
finansowy wpływ sportu w UE i w jej 
regionach, gdzie może on w znacznym 
stopniu przyczynić się do rozwoju lokalnej 
infrastruktury i gospodarki, a także 
stanowić dużą atrakcję turystyczną; a 
także mając na uwadze, że usługi 
hazardowe ze względu na swoją specyfikę 
są wyłączone z zakresu dyrektywy 
usługowej (2006/123/WE) i nowej 
dyrektywy w sprawie praw konsumenta 
(przyjętej przez Parlament Europejski w 
dniu 23 czerwca 2011 r.),

Or. en

Poprawka 4
Toine Manders

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w związku z 
niepewnością prawną wartości, jakie 
uosabia sport, znajdują się pod ogromną 
presją komercyjną, czego przykładem jest 
ustawianie meczów;

Or. en

Poprawka 5
Emma McClarkin
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Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że finansowanie 
sportu można zapewnić tylko w sytuacji, 
gdy posiadacze krajowych koncesji na 
prowadzenie gier hazardowych, płacący 
podatki i finansujący w państwach 
członkowskich realizację innych celów 
leżących w interesie publicznym, są 
skutecznie chronieni przed nielegalną 
konkurencją,

B. mając na uwadze, że finansowanie 
sportu można zapewnić z większym 
prawdopodobieństwem w sytuacji, gdy 
posiadacze krajowych koncesji na 
prowadzenie gier hazardowych, płacący 
podatki i finansujący w państwach 
członkowskich realizację innych celów 
leżących w interesie publicznym, są 
skutecznie chronieni przed nielegalną 
konkurencją,

Or. en

Poprawka 6
Andreas Schwab

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że finansowanie 
sportu można zapewnić tylko w sytuacji, 
gdy posiadacze krajowych koncesji na 
prowadzenie gier hazardowych, płacący 
podatki i finansujący w państwach 
członkowskich realizację innych celów 
leżących w interesie publicznym, są 
skutecznie chronieni przed nielegalną 
konkurencją,

B. mając na uwadze, że finansowanie 
sportu na szczeblu lokalnym można 
zapewnić tylko w sytuacji, gdy posiadacze 
krajowych koncesji na prowadzenie gier 
hazardowych, płacący podatki i 
finansujący w państwach członkowskich 
realizację innych celów leżących w 
interesie publicznym, są prawnie 
zobowiązani do wnoszenia opłat na cele 
służące dobru powszechnemu oraz 
skutecznie chronieni przed nielegalną 
konkurencją,

Or. de

Poprawka 7
Morten Løkkegaard
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Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że finansowanie 
sportu można zapewnić tylko w sytuacji, 
gdy posiadacze krajowych koncesji na 
prowadzenie gier hazardowych, płacący 
podatki i finansujący w państwach 
członkowskich realizację innych celów 
leżących w interesie publicznym, są 
skutecznie chronieni przed nielegalną 
konkurencją,

B. mając na uwadze, że finansowanie 
sportu można zapewnić tylko w sytuacji, 
gdy posiadacze krajowych koncesji na 
prowadzenie gier hazardowych, płacący 
podatki i finansujący w państwach 
członkowskich realizację innych celów 
leżących w interesie publicznym, są 
skutecznie chronieni przed nielegalną 
konkurencją, podkreśla jednocześnie 
znaczenie otwarcia rynku, co może 
zaowocować większą konkurencją z 
korzyścią dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 8
Toine Manders

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że naruszanie praw 
własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie dla długotrwałego 
finansowania sportu europejskiego;

Or. en

Poprawka 9
Toine Manders

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że prawo UE 
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obejmuje jednie ekonomiczny wymiar 
sportu, zaś zasady dotyczące organizacji 
zawodów sportowych muszą pozostać poza 
jego zakresem;

Or. en

Poprawka 10
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa do
zasypywania przepaści między „bogatymi” 
i „biednymi” dyscyplinami sportu za 
pomocą mechanizmów solidarności 
finansowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa federacje 
sportowe, by wzięły pod uwagę rozdział 
środków finansowych dla tego rodzaju 
sportu;

Or. en

Poprawka 11
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa do 
zasypywania przepaści między „bogatymi” 
i „biednymi” dyscyplinami sportu za 
pomocą mechanizmów solidarności 
finansowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa do 
zasypywania przepaści między „bogatymi” 
i „biednymi” dyscyplinami sportu za 
pomocą mechanizmów solidarności 
finansowej; podkreśla, że dla 
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niekomercyjnych dyscyplin sportu oraz 
dla sportu na szczeblu lokalnym 
szczególnie ważne jest, aby zasady 
funkcjonowania rynku wewnętrznego nie 
uniemożliwiały dalszego wspierania 
sportu z funduszy publicznych;

Or. da

Amendment 12
Damien Abad, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa do 
zasypywania przepaści między „bogatymi” 
i „biednymi” dyscyplinami sportu za 
pomocą mechanizmów solidarności 
finansowej;

1. stwierdza, że chociaż ryzyko oszustw w 
zawodach sportowych istniało od zawsze, 
to zwiększyło się ono w wyniku rozwoju 
sektora zakładów bukmacherskich on-
line; uważa ponadto, że stanowi ono 
wyraźne zagrożenie dla uczciwości sportu, 
którą należy zapewnić;

Or. fr

Poprawka 13
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa do 
zasypywania przepaści między „bogatymi” 
i „biednymi” dyscyplinami sportu za 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa, by w razie 
potrzeby państwa członkowskie wspierały 
dyscypliny sportowe o krytycznym 
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pomocą mechanizmów solidarności 
finansowej;

poziomie finansowania;

Or. de

Poprawka 14
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa do 
zasypywania przepaści między „bogatymi” 
i „biednymi” dyscyplinami sportu za 
pomocą mechanizmów solidarności 
finansowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawione przez Komisję badanie na 
temat wpływu polityki rynku 
wewnętrznego na finansowanie sportu na 
szczeblu lokalnym i wzywa do 
zasypywania przepaści między „bogatymi” 
i „biednymi” dyscyplinami sportu za 
pomocą mechanizmów solidarności 
finansowej; wzywa do wypracowania 
europejskiego wymiaru uczciwości w 
sporcie, skupiając się w pierwszej 
kolejności na walce z ustawianiem 
meczów;

Or. lt

Poprawka 15
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, aby przeanalizowała 
również kwestię praw organizatorów 
imprez sportowych, wpływ, jaki określenie 
takich praw na szczeblu UE miałoby na 
finansowanie mniej skomercjalizowanych 
dziedzin sportu, a zwłaszcza sportów 
amatorskich i sportu na szczeblu 
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lokalnym;

Or. en

Amendment 16
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o stworzenie systemu 
uznawania kwalifikacji zdobytych przez 
wolontariuszy, a także kwalifikacji 
wymaganych do wykonywania zawodów 
regulowanych związanych ze sportem;

Or. fr

Poprawka 17
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. jest zdania, że w nieustannie 
ewoluującym wymiarze ekonomicznym 
przemysłu sportowego konieczna jest 
natychmiastowa poprawa kwestii 
powiązanych ze sportem w kluczowych 
dziedzinach, takich jak swobodny 
przepływ siły roboczej i usług, swoboda 
przedsiębiorczości, uznawanie kwalifikacji 
zawodowych, prawa własności 
intelektualnej oraz zasady pomocy 
państwa, by zapewnić przemysłowi 
sportowemu pełne korzystanie z zalet 
jednolitego rynku;

Or. en
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Poprawka 18
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. wzywa do uznania w większym 
stopniu wkładu sportu w realizację 
ogólnych celów strategii „Europa 2020” 
biorąc pod uwagę, że sektor ten może w 
znaczny sposób przyczynić się do 
inteligentnego, trwałego i integracyjnego 
wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy, 
a także uwzględniając jego pozytywny 
wpływ na integrację społeczną, edukację i 
szkolenie, a także zdrowie publiczne i 
aktywne starzenie się;

Or. lt

Poprawka 19
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o podwojenie wysiłków w 
kierunku ochrony praw własności 
intelektualnej organizacji sportowych;

Or. en

Amendment 20
Damien Abad, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla z naciskiem, że prawo do 
przyznawania wyłączności na 
prowadzenie loterii i innych gier 
liczbowych należy do państw 
członkowskich, zważywszy że nadrzędne 
organizacje sportowe w UE za niezbędny 
uznają wkład loterii krajowych w 
finansowanie sportu, zwłaszcza na 
szczeblu lokalnym;

2. uważa, że niezbędny jest wkład loterii
lub innych gier hazardowych i zakładów 
sportowych w finansowanie sportu, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym;

Or. fr

Poprawka 21
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do zaproponowania 
konkretnych środków mających na celu 
zagwarantowanie finansowania sportu z 
wpływów z loterii pieniężnych;

Or. en

Amendment 22
Damien Abad, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że sport może przyczynić się 
do osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020” na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; dodaje, że z tego 
tytułu sport musi zostać w pełni 
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uwzględniony w tej strategii;

Or. fr

Poprawka 23
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaleca, aby państwa członkowskie i 
federacje sportowe wprowadziły, tam gdzie 
nie ma to jeszcze zastosowania, 
scentralizowaną sprzedaż praw 
medialnych, których zgodność z prawem 
UE Komisja uznała już wielokrotnie;

Or. en

Poprawka 24
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. szanuje prawo państw członkowskich do 
wprowadzania sankcji w celu zwalczania 
nielegalnego hazardu online; wzywa do 
wprowadzenia zasady regulacyjnej, 
zgodnie z którą przedsiębiorstwo 
hazardowe może działać w danym 
państwie członkowskim (lub ubiegać się o 
niezbędną koncesję krajową) tylko pod 
warunkiem, że nie narusza prawa w 
żadnym innym państwie członkowskim 
UE;

3. zwraca uwagę, że przychody z gier 
hazardowych mogą pomóc w 
finansowaniu sportu, i szanuje prawo 
państw członkowskich do wprowadzania 
sankcji w celu zwalczania nielegalnego 
hazardu online, zwraca uwagę, że 
liberalizacja rynku może zagwarantować 
podwyżkę dochodów uzyskiwanych przez 
sport z internetowych gier hazardowych;

Or. en
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Amendment 25
Damien Abad, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. szanuje prawo państw członkowskich do 
wprowadzania sankcji w celu zwalczania 
nielegalnego hazardu online; wzywa do 
wprowadzenia zasady regulacyjnej, 
zgodnie z którą przedsiębiorstwo 
hazardowe może działać w danym 
państwie członkowskim (lub ubiegać się o 
niezbędną koncesję krajową) tylko pod 
warunkiem, że nie narusza prawa w 
żadnym innym państwie członkowskim 
UE;

3. szanuje prawo państw członkowskich do 
wprowadzania sankcji karnych w celu 
zwalczania nielegalnego hazardu online; 
wzywa do wprowadzenia zasady 
regulacyjnej, zgodnie z którą 
przedsiębiorstwo hazardowe może działać 
w danym państwie członkowskim (lub 
ubiegać się o niezbędną koncesję krajową) 
tylko pod warunkiem, że nie narusza prawa 
w żadnym innym państwie członkowskim 
UE;

Or. fr

Poprawka 26
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. szanuje prawo państw członkowskich do 
wprowadzania sankcji w celu zwalczania 
nielegalnego hazardu online; wzywa do 
wprowadzenia zasady regulacyjnej, 
zgodnie z którą przedsiębiorstwo 
hazardowe może działać w danym 
państwie członkowskim (lub ubiegać się o 
niezbędną koncesję krajową) tylko pod 
warunkiem, że nie narusza prawa w 
żadnym innym państwie członkowskim 
UE;

3. szanuje prawo państw członkowskich do 
wprowadzania sankcji w celu zwalczania 
nielegalnego hazardu online;

Or. en
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Poprawka 27
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. szanuje prawo państw członkowskich do 
wprowadzania sankcji w celu zwalczania 
nielegalnego hazardu online; wzywa do 
wprowadzenia zasady regulacyjnej, 
zgodnie z którą przedsiębiorstwo 
hazardowe może działać w danym 
państwie członkowskim (lub ubiegać się o 
niezbędną koncesję krajową) tylko pod 
warunkiem, że nie narusza prawa w 
żadnym innym państwie członkowskim 
UE;

3. szanuje prawo państw członkowskich do 
wprowadzania sankcji w celu zwalczania 
nielegalnego hazardu online; wzywa do 
wprowadzenia zasady regulacyjnej, 
zgodnie z którą przedsiębiorstwo 
hazardowe może działać w danym 
państwie członkowskim (lub ubiegać się o 
niezbędną koncesję krajową) tylko pod 
warunkiem, że nie narusza prawa w 
żadnym innym państwie członkowskim 
UE, w którym również przyjmuje zakłady;

Or. de

Amendment 28
Damien Abad, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie edukacji w 
sporcie i popiera inicjatywy organizacji 
sportowych i podmiotów oferujących gry 
na rzecz wpajania sportowcom dobrych 
praktyk w zakresie zakładów sportowych;

Or. fr

Poprawka 29
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3 a. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie do europejskiej piłki nożnej 
koncepcji finansowego fair play, co 
postrzega jako krok w kierunku 
osiągnięcia stabilności finansowej oraz 
zapobieżenia nieuczciwej konkurencji w 
sporcie;

Or. en

Poprawka 30
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że na coraz bardziej 
konkurencyjnym światowym rynku 
sportowym odpowiedni nadzór i 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej na szczeblu UE w dziedzinie 
mediów, znaków handlowych, 
komunikatów handlowych i innych 
ostatecznie poprawiają jakość usług 
sportowych i chronią konsumentów 
gwarantując im dostęp do imprez 
sportowych na terenie całej UE;

Or. en

Poprawka 31
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża zaniepokojenie 
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transmitowaniem imprez sportowych w 
miejscach publicznych przez kanały 
transmitujące na terenie państwa 
członkowskiego, w którym nie posiadają 
praw do retransmisji;

Or. en

Amendment 32
Damien Abad, Marielle Gallo, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
by zapewniały uwzględnianie praw 
własności intelektualnej, np. częściową 
redystrybucję wpływów z wykorzystywania
praw własności intelektualnej w sporcie i w 
sprzedaży materiałów reklamowych;

4. podtrzymuje pogląd, że zakłady 
sportowe stanowią formę komercyjnego 
wykorzystania współzawodnictwa i zaleca, 
by Komisja i państwa członkowskie 
chroniły współzawodnictwo sportowe 
przed wszelkimi niedopuszczonymi 
formami komercyjnego wykorzystania, 
zwłaszcza poprzez ustanowienie „prawa 
do zawierana zakładów” oraz przyznanie
organom sportowym praw własności 
intelektualnej do zawodów, które 
organizują, nie tylko w celu zapewnienia 
sprawiedliwego zwrotu nakładów 
finansowych, lecz także w celu walki z 
oszustwami w sporcie;

Or. fr

Poprawka 33
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniały 

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniały ścisłą 
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uwzględnianie praw własności 
intelektualnej, np. częściową redystrybucję 
wpływów z wykorzystywania praw 
własności intelektualnej w sporcie i w 
sprzedaży materiałów reklamowych;

ochronę praw własności intelektualnej w 
dziedzinie sportu i uwzględniały znaczenie 
tych wpływów dla finansowania sportu na 
szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 34
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniały 
uwzględnianie praw własności 
intelektualnej, np. częściową redystrybucję 
wpływów z wykorzystywania praw 
własności intelektualnej w sporcie i w 
sprzedaży materiałów reklamowych;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniały 
poszanowanie praw własności 
intelektualnej organizatorów wydarzeń 
sportowych, ponieważ redystrybucja 
wpływów z wykorzystywania praw 
własności intelektualnej w sporcie może 
być korzystna dla popularyzacji sportu na 
szczeblu lokalnym i wspierania młodych 
sportowców oraz przyczynić się do lepszej 
ochrony uczciwości w sporcie;

Or. de

Poprawka 35
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniały 
uwzględnianie praw własności 
intelektualnej, np. częściową redystrybucję 
wpływów z wykorzystywania praw 
własności intelektualnej w sporcie i w 

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniały 
uwzględnianie praw własności 
intelektualnej, np. częściową redystrybucję 
wpływów z wykorzystywania praw 
własności intelektualnej w sporcie i w 
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sprzedaży materiałów reklamowych; sprzedaży materiałów reklamowych, jako 
że to z kolei umożliwi profesjonalnym 
klubom pracę charytatywną na rzecz 
społeczności lokalnych i sportu na 
szczeblu lokalnym;

Or. en

Poprawka 36
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. potwierdza stanowisko, że zakłady 
sportowe to forma komercyjnego 
wykorzystania konkurencji sportowych, i 
zaleca, by Komisja Europejska i państwa 
członkowskie chroniły konkurencje 
sportowe przed jakimkolwiek 
nieupoważnionym wykorzystywaniem w 
celach komercyjnych, szczególnie poprzez 
uznanie praw własności organów 
sportowych do organizowanych przez nich 
zawodów;

Or. en

Poprawka 37
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
by zapewniły skuteczne wdrożenie art. 20 
ust. 2 dyrektywy usługowej w odniesieniu 
do transgranicznej sprzedaży biletów na 
wydarzenia sportowe.

skreślony
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Or. en

Poprawka 38
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniły skuteczne 
wdrożenie art. 20 ust. 2 dyrektywy 
usługowej w odniesieniu do 
transgranicznej sprzedaży biletów na 
wydarzenia sportowe.

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia skutecznego wykonywania 
art. 20 ust 2 dyrektywy usługowej, a także 
do właściwego wdrażania przez władze 
krajowe i sądy przepisów krajowych 
wprowadzających zasadę 
niedyskryminacji do systemów prawnych 
państw członkowskich, w odniesieniu do 
transgranicznej sprzedaży biletów na 
wydarzenia sportowe;

Or. en

Amendment 39
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. popiera działania Komisji zmierzające 
do przeprowadzenia badań na temat 
gospodarczych i prawnych aspektów 
transferu zawodników oraz ich wpływu na 
zawody sportowe, a w szczególnoœci na 
politykê szkolenia m³odych zawodników w 
klubach sportowych;

Or. fr

Amendment 40
Damien Abad, Sophie Auconie
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że zgodnie z art. 165 
TFUE zadaniem Unii Europejskiej jest 
popieranie uczciwości oraz ochrona 
integralności w sporcie; uważa zatem, że 
Unia Europejska powinna rozwinąć 
współpracę strukturalną na poziomie 
europejskim z myślą o koordynowaniu 
walki z oszustwem i korupcją w sporcie; 
wzywa Komisję do rozważenia potrzeby 
wprowadzenia instrumentu prawnego na 
podstawie art. 114 TFUE w celu 
zapewnienia zharmonizowanych zasad 
należytego zarządzania finansami, 
obowiązujących w zawodowych klubach 
sportowych w UE;

Or. fr

Poprawka 41
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. jest zdania, że obywatele Europy, a 
zwłaszcza młodzież, powinni otrzymywać 
więcej informacji na temat dostępności 
programów, projektów, stypendiów i 
szkoleń sportowych; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie i organizacje 
sportowe do opracowania mechanizmów 
gwarantujących łatwy dostęp do 
informacji, które pomogą obywatelom w 
pełni skorzystać z możliwości 
oferowanych przez programy wspólnotowe 
na rynku wewnętrznym;

Or. en
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Poprawka 42
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. jest przekonany, że jednym z głównych 
celów zapewnienia obywatelom i 
konsumentom europejskim 
dynamicznego, dobrego i zdrowego trybu 
życia jest zagwarantowanie w całej 
Europie ich aktywnego zaangażowania w 
sport i wypoczynek mający pozytywny 
wpływ na zdrowie, dotyczy to szczególni e 
dzieci, biorąc pod uwagę, że otyłość i inne 
choroby związane z niezdrowym trybem 
życia występują coraz częściej w 
młodszych grupach wiekowych; wzywa 
Komisję, by przeznaczyła więcej funduszy 
na inicjatywy zdrowotne i na realizację 
projektów, szczególnie tych związanych z 
transgraniczną działalnością sportową;

Or. en

Poprawka 43
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, by manipulowanie 
wynikami w celu uzyskania korzyści 
finansowych lub innych było zakazane 
poprzez uznanie wszelkiego zagrożenia 
dla uczciwego charakteru zawodów, 
łącznie z prowadzeniem zakładów, za czyn 
zabroniony pod groźbą kary;
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Or. en

Poprawka 44
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że szkolenie graczy na 
szczeblu lokalnym jest niezbędnym 
elementem trwałego rozwoju 
europejskiego sportu; zwraca się do 
Komisji, by uznała zgodność z prawem 
środków sprzyjających propagowaniu 
zawodników szkolonych lokalnie;

Or. en

Poprawka 45
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wyraźnie podkreśla wsparcie dla 
systemów licencji i finansowego fair play; 
jest zdania, że środki te są 
proporcjonalne;

Or. en

Poprawka 46
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa Komisję, by wyjaśniła dorobek 
prawny Wspólnoty w dziedzinie sportu za 
pomocą wytycznych w oparciu o 
komunikat w sprawie sportu;

Or. en

Poprawka 47
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. uznaje wiedzę fachową i właściwość 
specjalistycznych sądów sportowych dla 
rozstrzygania sporów w dziedzinie sportu
pod warunkiem, że respektują one prawo 
obywateli do sprawiedliwego procesu;

Or. en

Poprawka 48
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. uważa, że należy określić minimum 
kwalifikacji, jakie powinni posiadać 
agenci piłkarzy oraz zapewnić 
przejrzystość w postaci rejestru agentów 
zawierającego wykaz wszystkich 
sportowców reprezentowanych przez 
każdego z agentów, a także wysokość 
wynagrodzenia otrzymywanego przez 
agentów;
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Or. en

Poprawka 49
Toine Manders

Projekt opiniiUstęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. wzywa Komisję do wysunięcia 
wniosków, w myśl których organizatorzy 
zawodów sportowych będą otrzymywać od 
zakładów bukmacherskich sprawiedliwy 
udział w ich dochodach, w sytuacji 
przyjmowania zakładów pieniężnych w 
związku z organizowanymi przez nich 
zawodami;

Or. en

Poprawka 50
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. wzywa Komisję do nawiązania dialogu 
ze wszystkimi europejskimi organizacjami 
sportu zawodowego, aby zapewnić równe 
traktowanie poprzez stworzenie krajowego 
systemu opodatkowania zawodowych 
sportowców, jednolitych zasad 
dotyczących pomocy państwa, 
finansowego fair play, określenia 
minimalnego wieku, w jakim dozwolone 
jest podpisywanie umów o pracę, 
maksymalnej liczby zawodników 
zatrudnianych przez cały sezon i jednego 
terminu transferu rocznie przed 
rozpoczęciem zawodów, aby przepisy 
dotyczące zawodów w sporcie 
profesjonalnym w Europie stały się 
bardziej jednolite, zarówno na poziomie 
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krajowym, jak i międzynarodowym;

Or. en


