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Amendamentul 1
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sportul are un impact social și
financiar foarte important în UE și întrucât 
serviciile legate de jocurile de noroc sunt 
excluse din cauza specificității lor din 
domeniul de aplicare al Directivei privind 
serviciile (2006/123/CE) și al noii 
Directive privind drepturile consumatorilor 
(aprobată de Parlamentul European la 
23 iunie 2011);

A. întrucât sportul are un impact social,
financiar și asupra sănătății foarte 
important în UE și întrucât serviciile legate 
de jocurile de noroc sunt excluse din cauza 
specificității lor din domeniul de aplicare al 
Directivei privind serviciile (2006/123/CE) 
și al noii Directive privind drepturile 
consumatorilor (aprobată de Parlamentul 
European la 23 iunie 2011);

Or. da

Amendamentul 2
Damien Abad, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sportul are un impact social și 
financiar foarte important în UE și 
întrucât serviciile legate de jocurile de 
noroc sunt excluse din cauza specificității 
lor din domeniul de aplicare al Directivei 
privind serviciile (2006/123/CE) și al noii 
Directive privind drepturile consumatorilor 
(aprobată de Parlamentul European la 
23 iunie 2011);

A. întrucât sportul este un sector cu o 
creștere dinamică și un adevărat 
instrument de coeziune socială și întrucât 
serviciile legate de jocurile de noroc sunt 
excluse din cauza specificității lor din 
domeniul de aplicare al Directivei privind 
serviciile (2006/123/CE) și al noii 
Directive privind drepturile consumatorilor 
(aprobată de Parlamentul European la 
23 iunie 2011);

Or. fr
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Amendamentul 3
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât sportul are un impact social și 
financiar foarte important în UE și întrucât 
serviciile legate de jocurile de noroc sunt 
excluse din cauza specificității lor din 
domeniul de aplicare al Directivei privind 
serviciile (2006/123/CE) și al noii 
Directive privind drepturile consumatorilor 
(aprobată de Parlamentul European la 
23 iunie 2011);

A. întrucât sportul are un impact social și 
financiar foarte important în UE și 
regiunile sale, unde poate contribui în 
mod semnificativ la dezvoltarea locală a 
infrastructurii și a economiei și poate 
servi ca o atracție turistică majoră; 
întrucât serviciile legate de jocurile de 
noroc sunt excluse din cauza specificității 
lor din domeniul de aplicare al Directivei 
privind serviciile (2006/123/CE) și al noii 
Directive privind drepturile consumatorilor 
(aprobată de Parlamentul European la 
23 iunie 2011);

Or. en

Amendamentul 4
Toine Manders

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât valorile pe care le reprezintă 
sportul se confruntă cu presiuni 
comerciale excesive, exercitate într-un 
context de incertitudine juridică, precum 
aranjarea meciurilor;

Or. en

Amendamentul 5
Emma McClarkin
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Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât finanțarea activităților sportive 
poate fi asigurată numai dacă titularii 
licențelor naționale necesare pentru 
jocurile de noroc, care plătesc impozite și 
finanțează alte obiective de interes public 
în statele membre, sunt protejați efectiv 
împotriva concurenței ilegale;

B. întrucât este mai probabil ca finanțarea 
activităților sportive să fie asigurată dacă 
titularii licențelor naționale necesare pentru 
jocurile de noroc, care plătesc impozite și 
finanțează alte obiective de interes public 
în statele membre, sunt protejați efectiv 
împotriva concurenței ilegale;

Or. en

Amendamentul 6
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât finanțarea activităților sportive
poate fi asigurată numai dacă titularii 
licențelor naționale necesare pentru 
jocurile de noroc, care plătesc impozite și 
finanțează alte obiective de interes public 
în statele membre, sunt protejați efectiv 
împotriva concurenței ilegale;

B. întrucât finanțarea sportului de masă
poate fi asigurată numai dacă titularii 
licențelor naționale necesare pentru 
jocurile de noroc, care plătesc impozite și 
finanțează alte obiective de interes public 
în statele membre, sunt obligați prin lege 
să plătească taxe publice și sunt protejați 
efectiv împotriva concurenței ilegale;

Or. de

Amendamentul 7
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât finanțarea activităților sportive 
poate fi asigurată numai dacă titularii 

B. întrucât finanțarea activităților sportive 
poate fi asigurată numai dacă titularii 
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licențelor naționale necesare pentru 
jocurile de noroc, care plătesc impozite și 
finanțează alte obiective de interes public 
în statele membre, sunt protejați efectiv 
împotriva concurenței ilegale;

licențelor naționale necesare pentru 
jocurile de noroc, care plătesc impozite și 
finanțează alte obiective de interes public 
în statele membre, sunt protejați efectiv 
împotriva concurenței ilegale; subliniază, 
în același timp, importanța unei piețe 
deschise, care poate duce la creșterea 
concurenței, în beneficiul 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 8
Toine Manders

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală constituie o reală 
amenințare pentru finanțarea pe termen 
lung a sportului european;

Or. en

Amendamentul 9
Toine Manders

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât numai dimensiunea 
economică a sportului face obiectul 
legislației UE, iar normele inerente 
organizării competițiilor sportive trebuie 
să rămână în afara domeniului de 
aplicare al acesteia;

Or. en
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Amendamentul 10
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de masă 
și solicită să se elimine decalajul dintre 
sporturile „bogate” și cele „sărace” cu 
ajutorul mecanismelor de solidaritate 
financiară;

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de masă 
și solicită federațiilor sportive să ia în 
considerare distribuția finanțărilor pentru 
sportul de masă;

Or. en

Amendamentul 11
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de masă 
și solicită să se elimine decalajul dintre 
sporturile „bogate” și cele „sărace” cu 
ajutorul mecanismelor de solidaritate 
financiară;

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de masă 
și solicită să se elimine decalajul dintre 
sporturile „bogate” și cele „sărace” cu 
ajutorul mecanismelor de solidaritate 
financiară; subliniază că este deosebit de 
important pentru sportul necomercial și 
cel de masă ca regulile pieței interne să 
nu submineze sprijinul continuu acordat 
de sectorul public sportului;

Or. da

Amendamentul 12
Damien Abad, Sophie Auconie
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de 
masă și solicită să se elimine decalajul 
dintre sporturile „bogate” și cele „sărace” 
cu ajutorul mecanismelor de solidaritate 
financiară;

1. constată că riscurile de fraudă din 
competițiile sportive, deși au existat 
dintotdeauna, s-au amplificat prin 
creșterea sectorului pariurilor sportive 
online și că acestea reprezintă, astfel, un 
adevărat risc pentru integritatea sportului, 
care trebuie asigurată;

Or. fr

Amendamentul 13
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de masă 
și solicită să se elimine decalajul dintre 
sporturile „bogate” și cele „sărace” cu 
ajutorul mecanismelor de solidaritate 
financiară;

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de masă 
și solicită statelor membre să susțină 
disciplinele sportive slab finanțate, dacă 
acest lucru este necesar;

Or. de

Amendamentul 14
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de masă 

1. salută studiul Comisiei referitor la 
implicațiile politicilor în materie de piață 
internă asupra finanțării sportului de masă 
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și solicită să se elimine decalajul dintre 
sporturile „bogate” și cele „sărace” cu 
ajutorul mecanismelor de solidaritate 
financiară;

și solicită să se elimine decalajul dintre 
sporturile „bogate” și cele „sărace” cu 
ajutorul mecanismelor de solidaritate 
financiară; solicită crearea unei 
dimensiuni europene a integrității 
sportului, care să se concentreze inițial 
asupra luptei împotriva aranjării 
meciurilor;

Or. lt

Amendamentul 15
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să analizeze, de 
asemenea, așa-numitul „drept al 
organizatorilor de evenimente sportive”, 
impactul pe care l-ar avea crearea unui 
asemenea drept la nivelul UE asupra 
finanțării sporturilor mai puțin 
comercializate, în special asupra sportului 
amator și a celui de masă;

Or. en

Amendamentul 16
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei și statelor membre să 
creeze un sistem de recunoaștere a 
certificărilor obținute de voluntari și a 
certificărilor necesare pentru a exercita 
profesiile reglementate asociate sportului;
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Or. fr

Amendamentul 17
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că, având în vedere 
dimensiunea economică a industriei 
sportive, aflată într-o continuă evoluție, 
îmbunătățirea imediată a aspectelor 
legate de sport este necesară în domenii 
esențiale precum libera circulație a 
lucrătorilor și serviciilor, libertatea de 
stabilire, recunoașterea calificărilor 
profesionale, drepturile de proprietate 
intelectuală și normele privind ajutoarele 
de stat, astfel încât industria sportivă să 
beneficieze din plin de avantajele pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 18
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită o mai bună recunoaștere a 
contribuției sportului la îndeplinirea 
obiectivelor generale ale Strategiei 
Europa 2020, având în vedere puternicul 
potențial al acestui sector de a contribui la 
o creștere inteligentă, ecologică și 
favorabilă incluziunii și la crearea de noi 
locuri de muncă, precum și efectele sale 
pozitive asupra incluziunii sociale, 
educației, instruirii, dar și asupra 
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sănătății publice și a îmbătrânirii active;

Or. lt

Amendamentul 19
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei și statelor membre să 
își intensifice eforturile în vederea 
protejării drepturilor de proprietate 
intelectuală ale organizațiilor sportive;

Or. en

Amendamentul 20
Damien Abad, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă ca dreptul de a acorda drepturi 
exclusive pentru loterii și alte jocuri de 
noroc cu numere să rămână de 
competența statelor membre, având în 
vedere faptul că organizațiile-umbrelă din 
domeniul sportului din UE consideră ca 
indispensabile contribuțiile aduse de 
loteriile naționale la finanțarea sportului și 
în special a sportului de masă;

2. consideră ca indispensabile contribuțiile 
aduse de loterii sau de alte jocuri de noroc 
și pariuri sportive la finanțarea sportului și 
în special a sportului de masă;

Or. fr

Amendamentul 21
Eija-Riitta Korhola
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să propună măsuri 
concrete în vederea asigurării resurselor 
financiare destinate sportului generate de 
loterii;

Or. en

Amendamentul 22
Damien Abad, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că sportul poate contribui 
în mod util la atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii; adaugă, în acest scop, că 
sportul trebuie inclus pe deplin în această 
strategie;

Or. fr

Amendamentul 23
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recomandă statelor membre și 
federațiilor sportive să introducă, acolo 
unde nu există încă, vânzarea centralizată 
a drepturilor de difuzare, a căror 
compatibilitate cu legislația UE a fost 
recunoscută de mai multe ori de către 
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Comisie;

Or. en

Amendamentul 24
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă dreptul statelor membre de a 
propune măsuri de sancționare pentru a 
combate jocurile de noroc online ilegale;
solicită să fie introdus un principiu de 
reglementare potrivit căruia o societate de 
jocuri de noroc poate funcționa (sau 
poate solicita licența națională necesară) 
într-un stat membru doar dacă aceasta nu 
încalcă legislația în niciun alt stat 
membru al UE;

3. remarcă faptul că veniturile provenite 
din jocurile de noroc pot ajuta la 
finanțarea sportului și respectă dreptul 
statelor membre de a propune măsuri de 
sancționare pentru a combate jocurile de 
noroc online ilegale; remarcă faptul că o 
creștere a veniturilor destinate sportului,
obținute din jocurile de noroc online, ar 
putea fi garantată în cazul liberalizării 
pieței;

Or. en

Amendamentul 25
Damien Abad, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă dreptul statelor membre de a 
propune măsuri de sancționare pentru a 
combate jocurile de noroc online ilegale;
solicită să fie introdus un principiu de 
reglementare potrivit căruia o societate de 
jocuri de noroc poate funcționa (sau poate 
solicita licența națională necesară) într-un 
stat membru doar dacă aceasta nu încalcă 
legislația în niciun alt stat membru al UE;

3. respectă dreptul statelor membre de a 
propune măsuri de sancționare penală
pentru a combate jocurile de noroc online 
ilegale; solicită să fie introdus un principiu 
de reglementare potrivit căruia o societate 
de jocuri de noroc poate funcționa (sau 
poate solicita licența națională necesară) 
într-un stat membru doar dacă aceasta nu 
încalcă legislația în niciun alt stat membru 
al UE;
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Or. fr

Amendamentul 26
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă dreptul statelor membre de a 
propune măsuri de sancționare pentru a 
combate jocurile de noroc online ilegale;
solicită să fie introdus un principiu de 
reglementare potrivit căruia o societate de 
jocuri de noroc poate funcționa (sau 
poate solicita licența națională necesară) 
într-un stat membru doar dacă aceasta nu 
încalcă legislația în niciun alt stat 
membru al UE;

3. respectă dreptul statelor membre de a 
propune măsuri de sancționare pentru a 
combate jocurile de noroc online ilegale;

Or. en

Amendamentul 27
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă dreptul statelor membre de a 
propune măsuri de sancționare pentru a 
combate jocurile de noroc online ilegale;
solicită să fie introdus un principiu de 
reglementare potrivit căruia o societate de 
jocuri de noroc poate funcționa (sau poate 
solicita licența națională necesară) într-un 
stat membru doar dacă aceasta nu încalcă 
legislația în niciun alt stat membru al UE;

3. respectă dreptul statelor membre de a 
propune măsuri de sancționare pentru a 
combate jocurile de noroc online ilegale;
solicită să fie introdus un principiu de 
reglementare potrivit căruia o societate de 
jocuri de noroc poate funcționa (sau poate 
solicita licența națională necesară) într-un 
stat membru în care operează și pariuri
doar dacă aceasta nu încalcă legislația în 
niciun alt stat membru al UE;

Or. de
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Amendamentul 28
Damien Abad, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța educației în 
sport, încurajează inițiativele luate de 
organizațiile sportive și de operatorii de 
jocuri în vederea educării sportivilor în 
ceea ce privește bunele practici în materie 
de pariuri sportive;

Or. fr

Amendamentul 29
Rafał Trzaskowski, Piotr Borys

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută introducerea conceptului de 
fairplay pe plan financiar în fotbalul 
european, ca un important pas înainte 
pentru dobândirea stabilității financiare și 
prevenirea concurenței neloiale în sport;

Or. en

Amendamentul 30
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că, pe o piață 
sportivă globală tot mai competitivă, 
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monitorizarea suficientă și aplicarea 
adecvată a drepturilor de proprietate 
intelectuală la nivelul UE în domeniul
mass-media, al mărcilor comerciale, al 
comunicărilor comerciale și altele ar 
conduce până la urmă la creșterea 
calității serviciilor sportive și ar proteja 
consumatorii, garantându-le accesul la 
evenimente sportive pe întreg teritoriul 
UE;

Or. en

Amendamentul 31
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
difuzarea evenimentelor sportive din 
locurile publice pe teritoriul unui stat 
membru pentru care nu există drepturi de 
retransmisie;

Or. en

Amendamentul 32
Damien Abad, Marielle Gallo, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că se ține seama de drepturile de 
proprietate intelectuală, de exemplu în 
ceea ce privește redistribuirea parțială a 
veniturilor provenite din exploatarea 
acestor drepturi în sport și din marketing;

4. reafirmă poziția potrivit căreia pariurile 
sportive reprezintă o utilizare comercială 
a competițiilor și recomandă Comisiei și 
statelor membre să protejeze competițiile 
sportive împotriva utilizărilor comerciale 
neautorizate, în special prin instituirea 
unui „drept de a paria” și prin 
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recunoașterea drepturilor de proprietate 
intelectuală ale organismelor sportive 
asupra competițiilor pe care le 
organizează, nu numai în vederea 
asigurării unui bun randament financiar 
pentru filiere, dar și pentru combaterea 
fraudei sportive;

Or. fr

Amendamentul 33
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că se ține seama de drepturile de 
proprietate intelectuală, de exemplu în ceea 
ce privește redistribuirea parțială a 
veniturilor provenite din exploatarea 
acestor drepturi în sport și din marketing;

4. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că drepturile de proprietate 
intelectuală din domeniul sportului sunt 
protejate în mod riguros și să ia în 
considerare importanța acestor venituri în 
ceea ce privește finanțarea sportului de 
masă;

Or. en

Amendamentul 34
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că se ține seama de drepturile de 
proprietate intelectuală, de exemplu în 
ceea ce privește redistribuirea parțială a 
veniturilor provenite din exploatarea 
acestor drepturi în sport și din marketing;

4. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că se respectă drepturile de 
proprietate intelectuală ale organizatorilor 
de evenimente sportive, întrucât
redistribuirea parțială a veniturilor 
provenite din exploatarea acestor drepturi 
în sport sunt benefice pentru sportul de 
masă și stimularea adolescenților și pot 
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contribui la o mai bună protecție a 
integrității sportului;

Or. de

Amendamentul 35
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că se ține seama de drepturile de 
proprietate intelectuală, de exemplu în ceea 
ce privește redistribuirea parțială a 
veniturilor provenite din exploatarea 
acestor drepturi în sport și din marketing;

4. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că se ține seama de drepturile de 
proprietate intelectuală, de exemplu în ceea 
ce privește redistribuirea parțială a 
veniturilor provenite din exploatarea 
acestor drepturi în sport și din marketing,
deoarece acest lucru le permite cluburilor 
profesioniste să se implice în activități de 
caritate, în beneficiul comunităților locale 
și al sporturilor de masă;

Or. en

Amendamentul 36
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. își reafirmă poziția potrivit căreia
pariurile sportive sunt o formă de utilizare 
comercială a competițiilor sportive și 
recomandă Comisiei Europene și statelor 
membre să protejeze competițiile sportive 
împotriva utilizărilor comerciale 
neautorizate, în special prin 
recunoașterea drepturilor de proprietate 
ale organismelor sportive asupra 
competițiilor pe care le organizează;
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Or. en

Amendamentul 37
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
asigure punerea efectivă în aplicare a 
articolului 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile în ceea ce privește 
vânzările transfrontaliere de bilete pentru 
evenimentele sportive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
asigure punerea efectivă în aplicare a 
articolului 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile în ceea ce privește
vânzările transfrontaliere de bilete pentru 
evenimentele sportive;

5. invită Comisia și statele membre să 
asigure punerea efectivă în aplicare a 
articolului 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile, precum și aplicarea 
adecvată de către autoritățile și instanțele 
naționale a dispozițiilor naționale care 
pun în aplicare regula nediscriminării în 
sistemele juridice ale statelor membre, în 
ceea ce privește vânzările transfrontaliere 
de bilete pentru evenimentele sportive;

Or. en

Amendamentul 39
Marc Tarabella
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. susține demersul Comisiei pentru 
realizarea unui studiu privind aspectele 
economice și juridice ale transferurilor de 
jucători și impactul lor asupra 
competițiilor sportive, în special asupra 
politicii de formare a tinerilor jucători în 
cadrul cluburilor;

Or. fr

Amendamentul 40
Damien Abad, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că Uniunea Europeană 
are misiunea de a promova echitatea și de 
a proteja integritatea sportului în 
conformitate cu articolul 165 din TFUE; 
consideră, în consecință, că Uniunea 
Europeană trebuie să instituie o 
cooperare structurală la nivel european 
pentru a coordona lupta împotriva 
fraudei și a corupției din sport; solicită, 
pe de altă parte, Comisiei să studieze 
oportunitatea unui instrument legislativ 
în temeiul articolului 114 din TFUE în 
vederea asigurării existenței unor norme 
de bună gestiune financiară armonizate 
pentru cluburile sportive profesioniste 
europene;

Or. fr

Amendamentul 41
Louis Grech
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că cetățenii europeni, în 
special tinerii, ar trebui să primească mai 
multe informații cu privire la 
disponibilitatea programelor, proiectelor, 
burselor și antrenamentelor sportive; 
invită Comisia, statele membre și 
organizațiile sportive să consolideze 
mecanismele de informare ușor 
accesibile, care îi vor ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de oportunitățile 
oferite de programele comunitare de pe 
piața internă;

Or. en

Amendamentul 42
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că unul dintre obiectivele 
principale pentru garantarea unui trai 
dinamic, bun și sănătos pentru 
consumatorii și cetățenii europeni este să 
se asigure că cetățenii sunt implicați în 
mod activ în activități fizice și în activități 
recreative menite să îmbunătățească 
sănătatea pe întreg teritoriul Europei, în 
special în cazul copiilor, având în vedere 
că obezitatea și alte boli legate de sănătate 
sunt tot mai frecvente în grupele de vârstă 
mai tinere; invită Comisia să aloce mai 
multe stimulente și fonduri pentru 
proiecte de sănătate, în special pentru cele 
care implică activități sportive 
transfrontaliere;

Or. en
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Amendamentul 43
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să se asigure 
că manipularea frauduloasă a rezultatelor 
în scopul obținerii de avantaje financiare 
sau de altă natură este interzisă, stabilind 
ca infracțiune penală orice amenințare la 
adresa integrității competițiilor, inclusiv a 
celor legate de operațiunile de pariere;

Or. en

Amendamentul 44
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că antrenarea 
jucătorilor la nivel local este necesară 
pentru dezvoltarea de durată a sportului 
european; solicită Comisiei să recunoască 
legalitatea măsurilor de promovare a 
jucătorilor antrenați la nivel local;

Or. en

Amendamentul 45
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5c. își exprimă în mod clar sprijinul 
pentru sistemele de licențiere și pentru 
fairplay-ul pe plan financiar; consideră 
că aceste măsuri sunt proporționale;

Or. en

Amendamentul 46
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. invită Comisia să clarifice acquis-ul 
comunitar din domeniul sportului prin 
intermediul unor orientări, bazându-se pe 
Comunicarea privind sportul;

Or. en

Amendamentul 47
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. recunoaște expertiza și legitimitatea 
tribunalelor sportive specializate în ceea 
ce privește soluționarea litigiilor din 
domeniul sportului, în măsura în care 
acestea respectă dreptul cetățenilor la un 
proces echitabil;

Or. en
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Amendamentul 48
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. consideră că trebuie să se stabilească 
un nivel minim de calificări pentru 
agenții de fotbal, asigurându-se 
transparența printr-un registru de agenți, 
inclusiv o listă cu toți sportivii 
reprezentați de fiecare agent și cu salariile 
pe care le primesc;

Or. en

Amendamentul 49
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. invită Comisia să prezinte propuneri 
prin care organizatorii de competiții 
sportive să primească din partea 
societăților de pariuri o parte echitabilă 
din venituri, atunci când competițiile 
acestora fac obiectul unor pariuri;

Or. en

Amendamentul 50
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 5h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. invită Comisia să înceapă un dialog 
cu toate organizațiile sportive 
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profesioniste din Europa în vederea 
creării unui tratament egal prin 
instituirea unui sistem de impozitare 
național pentru sportivii profesioniști, 
stabilirea unor norme uniforme privind 
ajutorul de stat, fairplay-ul pe plan 
financiar, o vârstă minimă pentru 
semnarea unui contract de muncă, un 
număr maxim de jucători pentru a fi 
utilizați întregul sezon și un termen de 
transfer pe an înainte de începerea 
competiției, astfel încât reglementările 
competiționale din sportul profesionist din 
Europa să devină mai omogene, la nivel 
național sau internațional;

Or. en


