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Amendement 1
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat, om een gezondere 
samenleving te creëren en de cijfers voor 
lichamelijke activiteit in Europa op te 
krikken, belanghebbenden in de 
sportsector, gemeenten en de 
sportgemeenschap moeten samenwerken 
aan een duurzamere en inclusievere 
sportsector, die de deelname van en 
toegang tot sportevenementen voor alle 
doelgroepen bevordert, met inbegrip van 
personen met een handicap en personen 
van alle etnische achtergronden en 
leeftijden;

Or. en

Amendement 2
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. brengt in herinnering dat op grond 
van artikel 165 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, de Unie moet bijdragen tot de 
bevordering van de Europese inzet op 
sportgebied, rekening houdend met haar 
specifieke kenmerken, en dat zij aldus 
moet bijdragen tot verwezenlijking van de 
strategische doelstellingen van de Unie en 
zich moet richten op verdere ontwikkeling 
en behoud van het Europese model van 
sport in een digitaal klimaat;

Or. en
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Amendement 3
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking en maatschappelijke 
betrokkenheid bevordert en bijbrengt;

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking, maatschappelijke 
betrokkenheid, gelijkheid en inclusiviteit 
bevordert en bijbrengt, en tegelijk een 
substantiële bijdrage levert aan 
fundamentele educatieve en culturele 
waarden, en dient als stuwende kracht 
voor integratie en 
gezondheidsbevorderende 
lichaamsbeweging; herinnert eraan dat 
het sportbeleid van de Unie de doelen en 
doelstellingen van zowel professionele als 
amateursporten moet ondersteunen;

Or. en

Amendement 4
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking en maatschappelijke 
betrokkenheid bevordert en bijbrengt;

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals wederzijds respect en begrip, 
solidariteit, diversiteit, rechtvaardigheid, 
samenwerking en maatschappelijke 
betrokkenheid bevordert en bijbrengt; 
benadrukt dat sport geen grenzen kent en 
mensen uit verschillende sociaal-
economische achtergronden verenigt;

Or. en
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Amendement 5
Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking en maatschappelijke 
betrokkenheid bevordert en bijbrengt;

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking en maatschappelijke 
betrokkenheid bevordert en bijbrengt, en 
kan worden beschouwd als een culturele 
en maatschappelijke behoefte;

Or. en

Amendement 6
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking en maatschappelijke 
betrokkenheid bevordert en bijbrengt;

2. wijst er ook op dat sport, mits goed 
aangeleerd en beoefend, waarden zoals 
verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking en maatschappelijke 
betrokkenheid bevordert en bijbrengt;

Or. it

Amendement 7
Theodoros Zagorakis, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking en maatschappelijke 

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, respect, 
solidariteit, samenwerking en 
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betrokkenheid bevordert en bijbrengt; maatschappelijke betrokkenheid bevordert 
en bijbrengt;

Or. en

Amendement 8
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals verdraagzaamheid, solidariteit, 
samenwerking en maatschappelijke 
betrokkenheid bevordert en bijbrengt;

2. wijst er ook op dat sport waarden 
zoals respect, solidariteit, samenwerking 
en maatschappelijke betrokkenheid 
bevordert en bijbrengt;

Or. en

Amendement 9
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat sportactiviteiten 
cruciaal zijn voor dergelijke waarden en 
moeten worden aangemoedigd door 
organisatoren van sportevenementen, 
belanghebbenden in de sportsector, 
omroeporganisaties, 
onlinetussenpersonen en nationale 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 10
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
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Theodoros Zagorakis, Milan Zver, Asim Ademov, Željana Zovko, Loucas Fourlas, Marc 
Tarabella, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat sport kan bijdragen 
tot verwezenlijking van de algehele 
doelstellingen van de Unie gericht op het 
milieu, digitalisering en inclusiviteit;

Or. en

Amendement 11
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat sport een groeiende 
economische sector is, die goed is voor 
2,12 % van het bbp van de Unie en 2,72 % 
van de werkgelegenheid in de Unie (wat 
naar schatting neerkomt op 5,67 miljoen 
banen)2;

3. erkent dat sport een groeiende 
economische sector is, die goed is voor 
2,12 % van het bbp van de Unie en 2,72 % 
van de werkgelegenheid in de Unie2; 
erkent dat het overgrote merendeel van de 
sportactiviteiten plaatsvindt in structuren 
zonder winstoogmerk op basis van 
vrijwilligersactiviteit, waarbij 35 miljoen 
amateurs, evenals clubs en non-
profitsportorganisaties, de ontwikkeling 
van massale deelname aan sport en de 
verspreiding van sportidealen 
ondersteunen;

_________________ _________________
2 Onderzoek van de Europese Commissie 
uit 2018 naar de economische impact van 
sport op grond van 
sportsatellietrekeningen.

2 Onderzoek van de Europese Commissie 
uit 2018 naar de economische impact van 
sport op grond van 
sportsatellietrekeningen.

Or. en
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Amendement 12
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat sport een groeiende 
economische sector is, die goed is voor 
2,12 % van het bbp van de Unie en 2,72 % 
van de werkgelegenheid in de Unie (wat 
naar schatting neerkomt op 5,67 miljoen 
banen)2;

3. erkent dat sportgerelateerde 
sectoren goed zijn voor 2,12 % van het bbp 
van de Unie en 2,72 % van de 
werkgelegenheid in de Unie (wat naar 
schatting neerkomt op 5,67 miljoen banen);

_________________
2 Onderzoek van de Europese Commissie 
uit 2018 naar de economische impact van 
sport op grond van 
sportsatellietrekeningen.

Or. en

Amendement 13
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat digitale 
transformatie de commercialisering van 
sport kan versnellen, wat zou leiden tot de 
concentratie van financiële middelen bij 
een kleine hoeveelheid eliteclubs; 
benadrukt het belang van grotere 
financiële solidariteit binnen het 
sportecosysteem, in het bijzonder voor 
breedtesport, alsook het belang om te 
zorgen voor de duurzaamheid van de 
financiering in de digitale omgeving, om 
zo vaste financiering van sportactiviteiten 
te waarborgen en tegelijk de autonomie 
van de sport te bewaren;

Or. en
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Amendement 14
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent tevens dat onderwijs, 
sportdiensten, openbaar bestuur, hotel- en 
restaurantdiensten en de detailhandel als 
sportgerelateerde sectoren de grootste 
bijdrage leveren aan het bnp van de EU;

Or. en

Amendement 15
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van oordeel dat digitale 
transformatie ook nieuwe kansen, 
voordelen en inkomstenstromen biedt 
voor sporters, sportorganisatoren en de 
sportsector als geheel, met name in de zin 
dat de sportervaring van consumenten 
wordt verbeterd, mensen vaker met sport 
in aanraking komen, en er dus sprake is 
van meer publiek en een grotere 
betrokkenheid; is van oordeel dat de 
meerwaarde van legale 
onlinestreamingdiensten voor de houders 
van de rechten, de commerciële partners 
en het algehele sportecosysteem 
voortkomt uit een groter 
concurrentievermogen, innovatie, hogere 
kwaliteit van inhoud en diensten, en 
bredere toegang voor consumenten, 
waardoor de aantrekkelijkheid voor 
consumenten om illegale 
streamingdiensten te bezoeken afneemt;
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Or. en

Amendement 16
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat alle meisjes en 
vrouwen recht hebben op gelijke kansen 
om op alle toezichts- en 
besluitvormingsniveaus deel te nemen en 
betrokken te zijn bij lichamelijke 
opvoeding, lichamelijke activiteit en sport, 
ongeacht of het hierbij gaat om recreatie, 
bevordering van de gezondheid of hoge 
prestaties, en dat dit recht actief moet 
worden afgedwongen;

Or. en

Amendement 17
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden de belangrijkste bron 
van inkomsten vormen voor de 
beroepssport in de Unie en dat dergelijke 
evenementen een belangrijke bron van 
inhoud vormen voor media-exploitanten; 
merkt op dat dergelijke inkomsten van 
vitaal belang zijn voor de ontwikkeling 
van breedtesport, aangezien in veel 
Europese landen de herverdeling naar 
breedtesport rechtstreeks afhankelijk is 
van inkomsten uit sportrechten;

Schrappen
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Or. en

Amendement 18
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de beroepssport in 
de Unie en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; merkt op dat 
dergelijke inkomsten van vitaal belang zijn 
voor de ontwikkeling van breedtesport, 
aangezien in veel Europese landen de 
herverdeling naar breedtesport rechtstreeks 
afhankelijk is van inkomsten uit 
sportrechten;

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de beroepssport in 
de Unie en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; merkt op dat 
dergelijke inkomsten van vitaal belang zijn 
voor de ontwikkeling van breedtesport, 
aangezien in veel Europese landen de 
herverdeling naar breedtesport rechtstreeks 
afhankelijk is van inkomsten uit 
sportrechten; merkt op dat de 
mediarechten de overige inkomstenposten 
de afgelopen jaren hebben overstegen en 
dat dit gat binnen alle prognoses naar 
verwachting zal toenemen omdat er meer 
OTT-spelers als bieder de markt zullen 
betreden;

Or. en

Amendement 19
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
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sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de beroepssport in 
de Unie en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; merkt op dat 
dergelijke inkomsten van vitaal belang zijn 
voor de ontwikkeling van breedtesport, 
aangezien in veel Europese landen de 
herverdeling naar breedtesport rechtstreeks 
afhankelijk is van inkomsten uit 
sportrechten;

sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de beroepssport in 
de Unie en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; onderstreept het 
belang om een juist evenwicht te vinden 
tussen de rechten van sportorganisatoren 
en die van de vrije media met betrekking 
tot de vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid; merkt op dat dergelijke 
inkomsten van vitaal belang zijn voor de 
ontwikkeling van breedtesport, aangezien 
in veel Europese landen de herverdeling 
naar breedtesport rechtstreeks afhankelijk 
is van inkomsten uit sportrechten;

Or. en

Amendement 20
Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de beroepssport in 
de Unie en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; merkt op dat 
dergelijke inkomsten van vitaal belang zijn 
voor de ontwikkeling van breedtesport, 
aangezien in veel Europese landen de 
herverdeling naar breedtesport rechtstreeks 
afhankelijk is van inkomsten uit 
sportrechten;

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de beroepssport in 
de Unie en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; merkt op dat een deel 
van dergelijke inkomsten moet worden 
besteed aan de ontwikkeling van 
breedtesport, aangezien in veel Europese 
landen de herverdeling naar breedtesport 
rechtstreeks afhankelijk is van inkomsten 
uit sportrechten; roept de Commissie en de 
lidstaten op een dergelijke herverdeling 
binnen de gehele Unie te bevorderen;

Or. en

Amendement 21
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Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de beroepssport in 
de Unie en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; merkt op dat 
dergelijke inkomsten van vitaal belang zijn 
voor de ontwikkeling van breedtesport, 
aangezien in veel Europese landen de 
herverdeling naar breedtesport rechtstreeks 
afhankelijk is van inkomsten uit 
sportrechten;

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden, in combinatie met 
sponsoring, reclame en merchandising, de 
belangrijkste bron van inkomsten vormen 
voor de beroepssport in de Unie en dat 
dergelijke evenementen een belangrijke 
bron van inhoud vormen voor media-
exploitanten; merkt op dat dergelijke 
inkomsten van vitaal belang zijn voor de 
ontwikkeling van breedtesport, aangezien 
in veel Europese landen de herverdeling 
naar breedtesport rechtstreeks afhankelijk 
is van inkomsten uit sportrechten;

Or. en

Amendement 22
Theodoros Zagorakis, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de beroepssport in 
de Unie en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; merkt op dat 
dergelijke inkomsten van vitaal belang zijn 
voor de ontwikkeling van breedtesport, 
aangezien in veel Europese landen de 
herverdeling naar breedtesport rechtstreeks 
afhankelijk is van inkomsten uit 
sportrechten;

4. is van mening dat rechten voor de 
rechtstreekse uitzending van 
sportwedstrijden de belangrijkste bron van 
inkomsten vormen voor de sport in de Unie 
en dat dergelijke evenementen een 
belangrijke bron van inhoud vormen voor 
media-exploitanten; merkt op dat 
dergelijke inkomsten van vitaal belang zijn 
voor de ontwikkeling van breedtesport, 
aangezien in veel Europese landen de 
herverdeling naar breedtesport rechtstreeks 
en soms uitsluitend afhankelijk is van 
inkomsten uit sportrechten;

Or. en



PE660.125v01-00 14/40 AM\1217102NL.docx

NL

Amendement 23
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat behalve een handvol 
topevenementen, waaronder de hoogste 
voetbalcompetities en een paar andere 
sportevenementen afhankelijk van de 
nationale voorkeuren, de meeste 
professionele sporten er moeite mee 
hebben aanzienlijke inkomsten uit de 
verkoop van mediarechten te genereren; 
herinnert eraan dat de Europese sport 
grotendeels afhankelijk is van een stelsel 
van kleine clubs en verenigingen die de 
ruggengraat vormen van de Europese 
breedtesport; merkt op dat een aanzienlijk 
deel van de irreguliere inkomsten 
afkomstig is van verschillende soorten 
vergoedingen, zoals lidmaatschappen, 
licenties, deelname of abonnementen, 
overheidssubsidies en sponsoring, en dat 
volgens het werkdocument van de 
diensten van de Commissie getiteld 
“Impact Assessment accompanying the 
document Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and of the 
Council to ensure the cross-border 
portability of online content services in 
the internal market”1 bis de inkomsten van 
mediarechten die worden toegewezen aan 
breedtesport 0,5 miljard EUR (0,7 % van 
de totale inkomsten) van de totale 
begroting van de breedtesport 
vertegenwoordigen; merkt op dat volgens 
het werkdocument van de diensten van de 
Commissie de inkomsten uit de 
binnenlandse verkoop van mediarechten 
ongeveer één kwart bedragen van de 
inkomsten van voetbalclubs uit de hoogste 
divisies die deelnemen aan UEFA-
clubtoernooien, en dat voetbalclubs in 
lagere divisies die minder aantrekkelijk 
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zijn voor aanbieders van media-inhoud en 
adverteerders, het moeten stellen met veel 
bescheidenere media-inkomsten (10 % of 
minder);
_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
5SC0270&from=EN

Or. en

Amendement 24
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat amateursport de 
hoeksteen vormt voor het professionele 
niveau, aangezien de kleine sportclubs op 
basisniveau een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van jonge 
atleten en veelal functioneren op basis 
van vrijwilligerswerk; benadrukt het 
belang van breedtesport voor de 
bevordering van sociale inclusie, met 
name wat betreft mensen met minder 
kansen, en dat breedtesport er tevens toe 
bijdraagt dat jongeren niet betrokken 
raken bij geweld, waaronder 
gendergebaseerd geweld, misdaad en 
drugsgebruik; merkt op dat een 
rechtvaardige verdelingssleutel vereist is 
voor de inkomsten uit uitzendrechten, 
waarbij de amateursport niet wordt 
buitengesloten;

Or. en

Amendement 25
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
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Theodoros Zagorakis, Isabel Benjumea Benjumea, Milan Zver, Asim Ademov, Željana 
Zovko, Loucas Fourlas, Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey 
Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat sport op basis 
van een gecoördineerde aanpak op 
Unieniveau kan bijdragen aan het 
aanpakken van transnationale 
problemen;

Or. en

Amendement 26
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de belangrijkste 
uitdaging waarmee organisatoren van 
sportevenementen in de digitale omgeving 
worden geconfronteerd, de onlinepiraterij 
van live-uitzendingen van de door hen 
georganiseerde evenementen is;

5. merkt op dat, hoewel de digitale 
omgeving een uitdaging vormt als het 
gaat om piraterij van sportuitzendingen, 
deze ook kansen biedt voor sporten die 
van oudsher niet worden uitgezonden, 
waaronder parasport en vrouwensport, 
om online te worden uitgezonden en meer 
zichtbaarheid te krijgen; benadrukt dat 
media-aandacht een belangrijke indirecte 
drijfveer is achter overige 
inkomstenstromen, het profiel van een 
sport kan verbeteren, de waarde van 
sponsorcontracten kan vergroten en een 
aanzienlijk potentieel heeft om nieuwe 
supporters aan te trekken;

Or. en

Amendement 27
Gianantonio Da Re
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de belangrijkste 
uitdaging waarmee organisatoren van 
sportevenementen in de digitale omgeving 
worden geconfronteerd, de onlinepiraterij 
van live-uitzendingen van de door hen 
georganiseerde evenementen is;

5. merkt op dat de belangrijkste 
uitdaging waarmee organisatoren van 
sportevenementen in de digitale omgeving 
worden geconfronteerd, de onlinepiraterij 
van live-uitzendingen van de door hen 
georganiseerde evenementen is, met name 
waar het gaat om sportevenementen van 
internationaal belang en met aanzienlijke 
gevolgen voor gebieden;

Or. it

Amendement 28
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat het memorandum van 
overeenstemming van de Commissie 
inzake onlinereclame en intellectuele-
eigendomsrechten als vrijwillige 
overeenkomst ter beperking van reclame 
op websites en mobiele applicaties die 
inbreuk maken op de auteursrechten of 
namaakgoederen verspreiden, een 
doeltreffend instrument is om de piraterij 
in te perken door de reclame-inkomsten 
voor illegale streamingdiensten te 
minimaliseren;

Or. en

Amendement 29
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. brengt in herinnering dat illegale 
streaming een complex, ondergronds en 
multinationaal netwerk is dat elke dag 
groter wordt; merkt op dat het aantal 
bezoeken aan illegale sportwebsites alleen 
al in januari 2019 een totaal van 
362,7 miljoen bereikte;

Or. en

Amendement 30
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat de toename van de 
rechtstreekse uitzending van 
sportevenementen zonder vergunning 
schadelijk is voor zowel de beroeps- als de 
breedtesport en een bedreiging vormt voor 
de organisatie en duurzaamheid van 
sportevenementen en voor de financiële 
stabiliteit van de hele sportsector;

6. wijst erop dat de combinatie van 
huisrechten, mediacontracten en 
intellectuele-eigendomsbescherming van 
de audiovisuele opnamen en uitzendingen 
organisatoren van sportevenementen in 
staat stelt het volledige eigendom en/of 
zeggenschap over de audiovisuele rechten 
in de sportevenementen te genieten; 
erkent dat de toename van de rechtstreekse 
uitzending van sportevenementen zonder 
vergunning het gevaar met zich meebrengt 
van verlies van reclame- en 
verkoopinkomsten van 
topsportevenementen; merkt op dat naar 
aanleiding van de verminderde financiële 
aanbiedingen van exploitanten van 
media-inhoud, diverse houders van 
secundaire rechten hun mediarechten 
hebben geëxploiteerd via hun eigen 
websites of andere onlineplatforms, 
waardoor unieke kansen werden 
gecreëerd voor nichesporten om media-
aandacht te genereren voor fans, hun 
merk en hun sponsoren1 bis;



AM\1217102NL.docx 19/40 PE660.125v01-00

NL

_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
5SC0270&from=EN

Or. en

Amendement 31
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat eindgebruikers de 
gevolgen kunnen ondervinden van 
toegang tot streaminginhoud zonder 
vergunning doordat ze zichzelf 
blootstellen aan andere vormen van 
schade, waaronder identiteitsdiefstal en 
andere internetgerelateerde inbreuk;

Or. en

Amendement 32
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
Theodoros Zagorakis, Isabel Benjumea Benjumea, Milan Zver, Asim Ademov, Željana 
Zovko, Loucas Fourlas, Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey 
Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat schending van 
exclusieve mediarechten in de sport een 
bedreiging vormt van de financiering 
ervan op de lange termijn;

Or. en
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Amendement 33
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat organisatoren van 
sportevenementen aanzienlijke financiële, 
technische en personele middelen 
investeren om onlinepiraterij aan te 
pakken en samen te werken met 
serviceproviders;

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat organisatoren van 
sportevenementen aanzienlijke financiële, 
technische en personele middelen 
investeren om onlinepiraterij aan te pakken 
en samen te werken met serviceproviders;

7. merkt op dat organisatoren van 
sportevenementen aanzienlijke financiële, 
technische en personele middelen 
investeren om onlinepiraterij aan te pakken 
en samen te werken met serviceproviders, 
en in hoge mate afhankelijk zijn van de 
brede digitale infrastructuur voor 
kaartverkoopsystemen, het volgen van 
sporters, oplossingen voor e-commerce, 
gegevens en statistische analyse;

Or. en

Amendement 35
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de aanzienlijke gevolgen 
van deze evenementen op gebieden, zowel 
wat betreft de deelname van sporters aan 
deze evenementen als wat betreft de 
economie, aangezien zij een belangrijke 
drijvende kracht vormen voor de 
economie van het gebied waar zij 
plaatsvinden, een belangrijke toeristische 
trekpleister zijn, en de betrokkenheid 
aanjagen van sponsors en bedrijven die 
besluiten om in de regio te investeren;

Or. it

Amendement 36
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat COVID-19 een 
verwoestende impact heeft gehad op 
organisatoren van sportevenementen, met 
name op de inkomsten uit kaartverkoop, 
waardoor organisatoren van 
sportevenementen afhankelijker zijn 
geworden van omroepinkomsten;

8. benadrukt dat COVID-19 een 
verwoestende impact heeft gehad op 
sportgerelateerde sectoren en 
breedtesport, die het hardst zijn getroffen, 
maar dat dit ook geldt voor de 
professionele sport en de gehele 
sportindustrie en haar belanghebbenden: 
sporters, coaches, instructeurs, 
bestuurders (personen werkzaam in 
sportorganisaties), vrijwilligers, 
competitiemedewerkers (bijv. 
scheidsrechters, afgevaardigden) en 
bedrijven, met name micro- en kleine 
ondernemingen (bijv. fitnessclubs, 
sportscholen, winkeliers, organisatoren 
van evenementen, reclamebureaus, en 
producenten en verhuurders van 
sportuitrusting);

Or. en
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Amendement 37
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat als er geen 
steunmaatregelen komen, de economische 
crisis zal resulteren in het faillissement 
van tal van sportverenigingen, hetgeen op 
zijn beurt het algehele sportstelsel in 
Europa zal schaden; gelooft daarom dat 
het cruciaal is om in het kader van 
Europese initiatieven zoals het Europees 
instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid te beperken in een 
noodtoestand (SURE), het 
Investeringsinitiatief coronavirusrespons 
(CRII) en het Investeringsinitiatief 
coronavirusrespons plus (CRII+) en 
overige initiatieven op nationaal en EU-
niveau, een duurzame sportsector te 
ondersteunen en te stimuleren;

Or. en

Amendement 38
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept dat in de huidige 
context nieuwe middelen voor het 
organiseren van sportevenementen 
moeten worden ontworpen, waarbij de 
beschikbare digitale technologieën 
volledig worden ingezet;

Or. en



AM\1217102NL.docx 23/40 PE660.125v01-00

NL

Amendement 39
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat fancultuur een 
onontbeerlijk onderdeel van de 
sportervaring is en niet slechts een decor 
om een product op de markt te brengen;

Or. en

Amendement 40
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. benadrukt dat er algemene 
publieke interesse is in grote 
sportevenementen zoals het 
wereldkampioenschap voetbal of de 
Olympische Spelen, en dat alle burgers 
toegang moeten hebben tot realtime-
informatie over deze evenementen; merkt 
in dit kader op dat de toegang van 
radioreporters en verslaggevers tot 
sportevenementen en stadions eveneens 
een belangrijke rol speelt, aangezien 
consumenten worden geïnformeerd over 
nationale en internationale competities 
door middel van commentaar, interviews 
en verslagen;

Or. en

Amendement 41
Victor Negrescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. herinnert eraan dat sportonderwijs 
vaak is opgeschort of beperkt als gevolg 
van de huidige SPORT-19-crisis en vraagt 
om meer gemeenschappelijke 
inspanningen om dit onderwijs in geheel 
Europa onder veilige omstandigheden 
voor docenten en leerlingen te hervatten 
en tegelijk bij te dragen aan de 
digitalisering ervan op een niveau dat 
voortzetting van de betrokken activiteiten 
op een hoogwaardig tempo mogelijk 
maakt;

Or. en

Amendement 42
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. wijst met klem op de 
moeilijkheden waar kleine sportclubs mee 
te kampen hebben bij de omgang met de 
huidige pandemie en vraagt de lidstaten 
dit soort activiteiten actief te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 43
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van oordeel dat de digitale 
omgeving nieuwe kansen biedt voor 
sportorganisatoren om sportevenementen 
te tonen die anders niet op de publieke 
televisie of radio zouden worden 
uitgezonden, en voor burgers om toegang 
te krijgen tot dergelijke evenementen; 
vraagt de Commissie EU-financiering toe 
te wijzen ter ondersteuning van de 
uitzending van dergelijke 
sportevenementen;

Or. en

Amendement 44
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat het legale aanbod van 
sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het 
gemakkelijker te maken legale 
aanbiedingen van sportinhoud te vinden en 
de lijst van dergelijke aanbiedingen op 
Agorateka.eu regelmatig bij te werken;

10. benadrukt dat het legale aanbod van 
sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het 
gemakkelijker te maken legale 
aanbiedingen van sportinhoud te vinden; 
brengt in herinnering dat de AVMD-
richtlijn de lidstaten de mogelijkheid biedt 
omroeporganisaties in hun rechtsgebied 
ervan te weerhouden evenementen van 
groot belang uitsluitend op betaalde 
televisie uit te zenden, om zo de publieke 
toegang tot deze evenementen op gratis 
televisie te waarborgen; vraagt de 
lidstaten deze bepaling uit te voeren en 
brede toegang tot voor de samenleving 
belangrijke evenementen, waaronder 
sportevenementen, mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 45
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat het legale aanbod van 
sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het 
gemakkelijker te maken legale 
aanbiedingen van sportinhoud te vinden en 
de lijst van dergelijke aanbiedingen op 
Agorateka.eu regelmatig bij te werken;

10. benadrukt dat het legale aanbod van 
sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het 
gemakkelijker te maken legale 
aanbiedingen van sportinhoud te vinden en 
de lijst van dergelijke aanbiedingen op 
Agorateka.eu regelmatig bij te werken; 
benadrukt dat de verantwoordelijkheid 
voor illegale onlineactiviteiten primair 
gelegen is bij de aanbieders van streams 
en platforms, en niet bij de consument, die 
vaak onbedoeld op illegale online-inhoud 
stuit en nader moet worden geïnformeerd 
over de beschikbare legale opties;

Or. en

Amendement 46
Theodoros Zagorakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat het legale aanbod van 
sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het 
gemakkelijker te maken legale 
aanbiedingen van sportinhoud te vinden en 
de lijst van dergelijke aanbiedingen op 
Agorateka.eu regelmatig bij te werken;

10. benadrukt dat het legale aanbod van 
sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en moet worden uitgebreid met 
extra functies, en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het 
gemakkelijker te maken legale 
aanbiedingen van sportinhoud te vinden en 
de lijst van dergelijke aanbiedingen op 
Agorateka.eu regelmatig bij te werken;

Or. en
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Amendement 47
Gianantonio Da Re

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat het legale aanbod van 
sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het 
gemakkelijker te maken legale 
aanbiedingen van sportinhoud te vinden en 
de lijst van dergelijke aanbiedingen op 
Agorateka.eu regelmatig bij te werken;

10. benadrukt dat het legale aanbod van 
sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om het 
gemakkelijker te maken legale en 
betaalbare aanbiedingen van sportinhoud 
te vinden en de lijst van dergelijke 
aanbiedingen op Agorateka.eu regelmatig 
bij te werken;

Or. it

Amendement 48
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. herinnert aan de verklaring van de 
Commissie die is opgenomen als bijlage bij 
de in maart 2019 aangenomen resolutie van 
het Europees Parlement over 
auteursrechten in de digitale eengemaakte 
markt, waarin staat dat “de Commissie een 
analyse zal maken van de uitdagingen 
waarmee organisatoren van 
sportevenementen in de digitale omgeving 
worden geconfronteerd, met een bijzondere 
nadruk op problemen in verband met 
illegale sportuitzendingen online”3;

11. herinnert aan de verklaring van de 
Commissie die is opgenomen als bijlage bij 
de in maart 2019 aangenomen resolutie van 
het Europees Parlement over 
auteursrechten in de digitale eengemaakte 
markt, waarin staat dat “de Commissie een 
analyse zal maken van de uitdagingen 
waarmee organisatoren van 
sportevenementen in de digitale omgeving 
worden geconfronteerd, met een bijzondere 
nadruk op problemen in verband met 
illegale sportuitzendingen online”3; 
benadrukt dat alle wetsvoorstellen met 
betrekking tot deze problemen vergezeld 
moeten gaan van een effectbeoordeling en 
moeten worden ondersteund met 
economisch bewijs;
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_________________ _________________
3 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0231_NL.pdf (Nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad).

3 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2019-0231_NL.pdf (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Or. en

Amendement 49
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de wetgeving inzake online- en 
offlinekansspelen te herzien teneinde de 
mogelijkheid te beoordelen om speciale 
bepalingen te introduceren ter verbetering 
van de toegang tot aanvullende 
hulpbronnen door professionele en 
amateursportclubs;

Or. en

Amendement 50
Theodoros Zagorakis, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. benadrukt dat doelmatige 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten inzake 
sportuitzendingen essentieel is voor de 
duurzame financiering van sport op alle 
niveaus, alsook om te zorgen voor een 
gelijk speelveld;

Or. en



AM\1217102NL.docx 29/40 PE660.125v01-00

NL

Amendement 51
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. verzoekt de Commissie onverwijld 
een wetgevingsvoorstel in te dienen om 
het probleem van onlinepiraterij van 
sportuitzendingen aan te pakken;

Schrappen

Or. en

Amendement 52
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. verzoekt de Commissie onverwijld 
een wetgevingsvoorstel in te dienen om het 
probleem van onlinepiraterij van 
sportuitzendingen aan te pakken;

12. verzoekt de Commissie onverwijld 
een wetgevingsvoorstel in te dienen om het 
probleem van onlinepiraterij van 
sportuitzendingen aan te pakken, omdat er 
niet een enkel wettelijk kader in de 
lidstaten bestaat, en zeker niet in derde 
landen; benadrukt dat er behoefte is aan 
een EU-brede verordening om een 
veelomvattend antwoord te geven op 
illegale uitzendingen door de 
verantwoordelijkheid van platforms die 
dergelijke illegale uitzendingen bieden, te 
reguleren;

Or. en

Amendement 53
Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo
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Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. verzoekt de Commissie onverwijld 
een wetgevingsvoorstel in te dienen om 
het probleem van onlinepiraterij van 
sportuitzendingen aan te pakken;

12. verzoekt de Commissie onverwijld 
een beoordeling van de problemen van 
organisatoren van sportevenementen in 
de digitale omgeving te verrichten en een 
mogelijk wetgevingsvoorstel te overwegen, 
met inbegrip van de mogelijkheid om het 
probleem van onlinepiraterij van 
sportuitzendingen aan te pakken in de wet 
inzake digitale diensten;

Or. en

Amendement 54
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. benadrukt dat de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten een 
grondrecht is, dat is opgenomen in het 
Handvest van de grondrechten; herinnert 
er in dat opzicht aan dat de bescherming 
van auteursrechten niet moet leiden tot 
uitholling van de grondrechten, zoals 
vrijheid van meningsuiting, persvrijheid 
en onlineprivacy voor consumenten;

Or. en

Amendement 55
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 13
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Ontwerpadvies Amendement

13. benadrukt dat sportinhoud 
gewoonlijk op exclusieve basis wordt 
gedistribueerd en zeer vaak van 
watermerken en/of vingerafdrukken wordt 
voorzien, zodat er geen twijfel bestaat over 
wie het recht heeft om die sportinhoud 
online uit te zenden, en dat meldingen die 
organisatoren van sportevenementen naar 
tussenpersonen sturen met betrekking tot 
illegale streaming of clips bijna nooit 
worden aangevochten;

13. benadrukt dat sportinhoud 
gewoonlijk op exclusieve basis wordt 
gedistribueerd en zeer vaak van 
watermerken en/of vingerafdrukken wordt 
voorzien, zodat er geen twijfel bestaat over 
wie het recht heeft om die sportinhoud 
online uit te zenden; erkent dat het 
verwerven van sportrechten voor topsport 
een substantieel deel uitmaakt van de 
onkosten van omroeporganisaties en dat 
die rechten worden verhandeld op een 
platformneutrale basis waarbij de 
rechtenpakketten het voor kleine 
exploitanten erg moeilijk maken om 
specifieke pakketten voor bepaalde 
platforms aan te kopen;

Or. en

Amendement 56
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver, Asim Ademov, Loucas Fourlas, Marc Tarabella, 
Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. benadrukt dat 
onlinetussenpersonen doelmatige “ken uw 
klant”-verplichtingen moeten doorvoeren 
om te voorkomen dat hun diensten 
worden misbruikt om illegale streaming 
van sportevenementen mogelijk te maken; 
roept de Commissie op daartoe dergelijke 
verplichtingen voor te stellen in het kader 
van de aanstaande wet inzake digitale 
diensten;

Or. en

Amendement 57
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Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Alexander Bernhuber, 
Theodoros Zagorakis, Isabel Benjumea Benjumea, Milan Zver, Asim Ademov, Željana 
Zovko, Loucas Fourlas, Marc Tarabella, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey 
Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 ter. dringt erop aan dat maatregelen 
gericht op bescherming van de 
uitzendrechten tegen illegaal gebruik en 
piraterij, geen schadelijk effect hebben op 
de persvrijheid en het vermogen van de 
nieuwsmedia om burgers te informeren;

Or. en

Amendement 58
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. dringt erop aan dat 
inbreukmakende livesportuitzendingen 
van onlinetussenpersonen onmiddellijk of 
binnen maximaal 30 minuten na 
ontvangst van een kennisgeving van de 
rechthebbenden verwijderd of 
ontoegankelijk gemaakt worden om effect 
te sorteren;

Schrappen

Or. en

Amendement 59
Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 14
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Ontwerpadvies Amendement

14. dringt erop aan dat inbreukmakende 
livesportuitzendingen van 
onlinetussenpersonen onmiddellijk of 
binnen maximaal 30 minuten na 
ontvangst van een kennisgeving van de 
rechthebbenden verwijderd of 
ontoegankelijk gemaakt worden om effect 
te sorteren;

14. dringt erop aan dat inbreukmakende 
livesportuitzendingen van 
onlinetussenpersonen snel na ontvangst 
van een kennisgeving van de 
rechthebbenden verwijderd worden om 
effect te sorteren; vraagt om een robuust 
en effectief meldings- en 
actiemechanisme zonder dat er verplichte 
“uploadfiltering” van inhoud plaatsvindt 
en in overeenstemming met het verbod op 
een algemene toezichtverplichting; 
onderstreept dat inbreukmakende inhoud 
moet worden verwijderd van plaatsen 
waar deze wordt gehost en dat 
hostingaanbieders het misbruik van hun 
dienst voor verspreiding moeten 
aanpakken; roept aanbieders van 
onlinevideostreamingdiensten op 
aanvullende vrijwillige maatregelen te 
treffen om toegang tot inbreukmakende 
livesportuitzendingen te verwijderen of te 
blokkeren;

Or. en

Amendement 60
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Manuel Pizarro, Ibán García Del Blanco, Łukasz 
Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. dringt erop aan dat inbreukmakende 
livesportuitzendingen van 
onlinetussenpersonen onmiddellijk of 
binnen maximaal 30 minuten na ontvangst 
van een kennisgeving van de 
rechthebbenden verwijderd of 
ontoegankelijk gemaakt worden om effect 
te sorteren;

14. dringt erop aan dat inbreukmakende 
livesportuitzendingen van 
onlinetussenpersonen onmiddellijk of zo 
snel mogelijk en binnen maximaal 
30 minuten na ontvangst van een 
kennisgeving van de rechthebbenden 
verwijderd of ontoegankelijk gemaakt 
worden om effect te sorteren;

Or. en
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Amendement 61
Theodoros Zagorakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. dringt erop aan dat inbreukmakende 
livesportuitzendingen van 
onlinetussenpersonen onmiddellijk of 
binnen maximaal 30 minuten na ontvangst 
van een kennisgeving van de 
rechthebbenden verwijderd of 
ontoegankelijk gemaakt worden om effect 
te sorteren;

14. dringt erop aan dat inbreukmakende 
livesportuitzendingen van 
onlinetussenpersonen onmiddellijk of 
binnen maximaal 15 minuten na ontvangst 
van een kennisgeving van de 
rechthebbenden verwijderd of 
ontoegankelijk gemaakt worden om effect 
te sorteren;

Or. en

Amendement 62
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. pleit voor een helder gedefinieerd 
wettelijk kader om te waarborgen dat 
onlinetussenpersonen snel optreden en 
illegale inhoud van hun diensten 
verwijderen; is van oordeel dat een 
dergelijk kader markerings- en 
meldingssystemen, 
transparantieverplichtingen ten opzichte 
van de platformgebruikers, passende 
uitleg over de follow-up en een klachten- 
en verhaalmechanisme moet omvatten, en 
dat al deze aspecten moeten worden 
voorzien van effectieve 
handhavingsmaatregelen;

Or. en
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Amendement 63
Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. dringt erop aan dat aanbieders van 
streamingservers en streamingplatforms 
een instrument invoeren om illegale 
rechtstreekse sportuitzendingen die op hun 
diensten beschikbaar zijn, onmiddellijk te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken;

15. dringt erop aan dat aanbieders van 
streamingservers en streamingplatforms 
specifieke maatregelen invoeren om 
inbreukmakende inhoud, zoals illegale 
rechtstreekse sportuitzendingen die op hun 
diensten beschikbaar zijn, onmiddellijk te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken; 
onderstreept het belang om duidelijke 
verhaalmechanismen in te voeren, met de 
mogelijkheid bezwaar te maken tegen elk 
besluit om inhoud te verwijderen of te 
deactiveren, teneinde zo potentieel 
misbruik en oneerlijke commerciële of 
mededingingspraktijken te voorkomen;

Or. en

Amendement 64
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. dringt erop aan dat aanbieders van 
streamingservers en streamingplatforms 
een instrument invoeren om illegale 
rechtstreekse sportuitzendingen die op 
hun diensten beschikbaar zijn, 
onmiddellijk te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken;

15. dringt erop aan dat de Commissie 
uniforme regels inzake meldings- en 
actieprocedures aanneemt teneinde de 
verwijdering van illegale en illegaal 
gedeelde inhoud te versnellen, en tegelijk 
toegang tot legale inhoud in de digitale 
omgeving te bevorderen;

Or. en

Amendement 65
Theodoros Zagorakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. dringt erop aan dat aanbieders van 
streamingservers en streamingplatforms 
een instrument invoeren om illegale 
rechtstreekse sportuitzendingen die op hun 
diensten beschikbaar zijn, onmiddellijk te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken;

15. dringt erop aan dat aanbieders van 
streamingservers en streamingplatforms 
instrumenten invoeren om illegale 
rechtstreekse sportuitzendingen die op hun 
diensten beschikbaar zijn, onmiddellijk te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken, en 
te zorgen dat deze niet opnieuw online 
worden gezet;

Or. en

Amendement 66
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. benadrukt dat dergelijke 
maatregelen in geen geval de 
grondrechten van internetgebruikers en 
de onlinevrijheden mogen schenden, en 
het beginsel van netneutraliteit en open 
internettoegang voor eindgebruikers 
moeten respecteren; benadrukt dat 
dergelijke maatregelen de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid niet 
mogen begrenzen of ten onrechte mogen 
beperken en het beginsel van vrijheid van 
toegang tot informatie moeten naleven 
teneinde brede toegang voor het publiek 
tot het vrijelijk verkrijgen van informatie 
over belangrijke evenementen te 
behouden;

Or. en

Amendement 67
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Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. wijst op een door Synamedia 
gepubliceerd verslag, waarin wordt 
aangegeven dat 51 % van de sportfans 
nog altijd gebruikmaakt van 
piratendiensten om maandelijks live sport 
te kijken, ondanks het feit dat 89 % van de 
respondenten een abonnement op 
betaalde televisie of een OTT-platform 
heeft, en dat 29 % van de fans die 
gebruikmaken van piratendiensten, 
aangeeft dat zij hebben betaald voor 
toegang tot de sportinhoud via die 
diensten;

Or. en

Amendement 68
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 ter. benadrukt dat er behoefte is aan 
een genuanceerdere en gerichtere aanpak 
van het bestrijden van piraterij waarbij de 
inspanningen om het piratenecosysteem 
in ruime zin te verstoren, worden 
gekoppeld aan het benaderen van 
specifieke clusters van fans met een mix 
van toegangs- en betalingsmodellen;

Or. en
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Amendement 69
Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. is van mening dat de lidstaten en 
belanghebbenden een verantwoorde 
onlineconsumptie van sportinhoud onder 
consumenten moeten blijven bevorderen;

16. is van mening dat de lidstaten en 
belanghebbenden een verantwoorde 
onlineconsumptie van sportinhoud onder 
consumenten moeten blijven bevorderen 
en competities, clubs en de 
onderwijssector moeten betrekken bij 
bewustmakingscampagnes over het effect 
van piraterij op de sportsector;

Or. en

Amendement 70
Irena Joveva, Radka Maxová, Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. is van mening dat de lidstaten en 
belanghebbenden een verantwoorde 
onlineconsumptie van sportinhoud onder 
consumenten moeten blijven bevorderen;

16. is van mening dat de lidstaten en 
belanghebbenden een verantwoorde 
onlineconsumptie van sportinhoud onder 
consumenten moeten blijven bevorderen 
en tegelijk moeten zorgen dat de 
integriteit van de interne markt en het 
mededingingsrecht worden gerespecteerd;

Or. en

Amendement 71
Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 16
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Ontwerpadvies Amendement

16. is van mening dat de lidstaten en 
belanghebbenden een verantwoorde 
onlineconsumptie van sportinhoud onder 
consumenten moeten blijven bevorderen;

16. is van mening dat de lidstaten en 
belanghebbenden een verantwoorde en 
betaalbare onlineconsumptie van 
sportinhoud onder consumenten moeten 
blijven bevorderen;

Or. en

Amendement 72
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. herinnert aan het belang om 
traditionele sporten in geheel Europa te 
beschermen en spoort de Commissie aan 
een speciale strategie in te voeren voor de 
bescherming en ontwikkeling van 
dergelijke activiteiten – ook via digitale 
middelen – met inbegrip van de sportieve 
erfenis van lidstaten en lokale Europese 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 73
Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. roept de lidstaten op de uitzending 
van belangrijke sportevenementen op 
gratis omroepen te bevorderen, aangezien 
sport een vorm van populaire cultuur is 
die een belangrijke rol speelt in de levens 
van burgers;
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Or. en

Amendement 74
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. roept belanghebbenden in de 
sportsector, omroeporganisaties, 
onlinetussenpersonen en nationale 
autoriteiten op om te blijven samenwerken 
en verder informatie uit te wisselen inzake 
goede praktijken om het probleem van 
onlinepiraterij van sportuitzendingen aan 
te pakken.

17. roept belanghebbenden in de 
sportsector, omroeporganisaties, 
onlinetussenpersonen, en nationale, 
regionale en lokale autoriteiten op om te 
blijven samenwerken en verder informatie 
uit te wisselen inzake goede praktijken om 
de problemen aan te pakken en de kansen 
te grijpen die de digitale omgeving met 
zich meebrengt voor en biedt aan 
organisatoren van sportevenementen.

Or. en


