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Изменение, внесено от Christa Prets

Изменение 1
Съображение А

A. Като има предвид ролята на спорта 
за насърчаване на интеграцията и 
възможния му принос за социалното 
сближаване, както и за вътрешното 
сближаване на регионите, 

Като има предвид ролята на спорта за 
насърчаване на интеграцията и 
възможния му принос за социалното и 
обществено сближаване, както и за 
вътрешното сближаване на регионите,

Or. de

Предложение за изменение, внесено от Christa Prets

Изменение 2
Параграф 2

2. признава значението на спорта за 2. признава значението на спорта, на 
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създаване на работни места и за 
създаване на малки и средни 
предприятия;

спортната индустрия и спортния 
туризъм за създаване на работни места и 
за създаване на малки и средни 
предприятия;

Or. de

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter и Gisela Kallenbach 

Изменение 3
Параграф 2 а (нов)

2a. подчертава, че високо равнище на 
наличие и достъпност за всички 
социални групи на свързани със спорта 
инфраструктури се отразява 
положително на качеството на 
живот както в селските, така и в 
градските райони; призовава 
местните и регионалните органи на 
управление да разработват свързани 
със спорта инфраструктури като 
изключително важен елемент на 
услугите от общ интерес;

Or. de

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter и Gisela Kallenbach 

Изменение 4
Параграф 3

3. припомня и подчертава, че към 
спорта се прилагат общите правила на 
Общността относно вътрешния пазар, 
свободната конкуренция и 
свободното движение на работници,
доказали своята ефикасност за 
социалното и териториално 
сближаване и икономическото 
развитие;

3. припомня и подчертава, че към 
инфраструктури за спорта се прилагат 
общите правила на Общността относно 
вътрешния пазар само тогава, когато 
те действат като приходно 
ориентирани икономически 
предприятия; припомня обаче, че по-
голямата част от спортните 
съоръжения и съоръженията за 
развлечения и отдих в общините и 
регионите са част от културния 
съвместен живот и следователно 
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изключително важен елемент на 
услугите от общ интерес, доказали 
своята ефикасност за социалното и 
териториално сближаване и 
икономическото развитие; 

Or. de

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter и Gisela Kallenbach 

Изменение 5
Параграф 4

4. подчертава, че успехът на някои 
спортни клубове на международни 
състезания има съществено значение 
за развитието на някои региони и 
страни, като намира пряк израз в 
износа на стоки и лицензиране, а 
косвен - в положителното въздействие, 
което оказват в тези страни 
въпросните клубове в ролята си на 
посланици на културата;  подкрепя 
мерките, приемани от страните или 
регионите за запазване или 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
техните най-престижни клубове, 
доколкото тези мерки са съобразени 
със законодателството на Общността.

4. подчертава, че успехът на някои 
спортни клубове на международни 
състезания има съществено значение за 
развитието на някои региони и страни, 
като намира пряк израз в износа на стоки 
и лицензиране, а косвен - в 
положителното въздействие, което 
оказват в тези страни въпросните клубове 
в ролята си на посланици на културата;  
подчертава обаче, че за социалното и 
икономическото развитие на един 
регион от решаващо значение е 
положителното развитие на масовия и 
любителския спорт, преди всичко за да 
стане регионът привлекателен за 
млади хора и за да бъдат задържани 
младите хора в региона; подкрепя 
мерките, приемани от страните или 
регионите за спечелване на престижни 
спортни клубове за участие в масовия и 
любителския спорт, доколкото тези 
мерки са съобразени със 
законодателството на Общността;
подчертава, че такъв ангажимент 
представлява принос в полза на 
обществеността;

Or. de
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Изменение, внесено от Christa Prets

Изменение 6
Параграф 4

4. подчертава, че успехът на някои 
спортни клубове на международни 
състезания има съществено значение 
за развитието на някои региони и 
страни, като намира пряк израз в 
износа на стоки и лицензиране, а 
косвен - в положителното въздействие, 
което оказват в тези страни 
въпросните клубове в ролята си на 
посланици на културата;  подкрепя 
мерките, приемани от страните или 
регионите за запазване или 
повишаване на 
конкурентоспособността на техните 
най-престижни клубове, доколкото 
тези мерки са съобразени със 
законодателството на Общността;

4. подчертава, че успехът на някои 
спортни клубове на международни 
състезания има съществено значение за 
развитието на някои региони и страни, 
като намира пряк израз в износа на стоки 
и лицензиране, а косвен - в 
положителното въздействие, което 
оказват в тези страни въпросните клубове 
в ролята си на посланици на културата;  
подкрепя мерките, приемани от страните 
или регионите за запазване или 
повишаване на конкурентоспособността 
на техните най-престижни клубове, 
доколкото важат еднакви основни 
правила за всички и мерките са 
съобразени със законодателството на 
Общността;

Or. de

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Изменение 7
Параграф 5

5. подчертава съществуването на 
големи различия между отделни 
региони и държави-членки по 
отношение на социалното и 
икономическо значение на различни 
видове спорт, както и що се отнася до 
относителното значение и 
популярност на най- важните 
клубове на даден регион или страна 
във водещите професионални 
спортове; поради това счита за 
оправдани и необходими различията 
що се отнася до състава и методите 
за генериране на приходите, 
формите на подкрепа и насочването 
на вниманието към конкурентното 

5. подчертава съществуването на големи 
различия между отделни региони и 
държави-членки по отношение на 
социалното и икономическо значение на 
различни видове спорт, както и що се 
отнася до състава на приходите; счита 
обаче, че социалният ангажимент на 
спортните клубове по отношение на 
масовия спорт и използването на 
висококачествени спортни съоръжения 
от всички социални групи трябва да 
дава основен принос за социалното и 
икономическо сближаване и затова 
счита, че такъв ангажимент е от 
изключително голямо значение;
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равновесие;

Or. de

Изменение, внесено от Christa Prets

Изменение 8
Параграф 5

5. подчертава съществуването на 
големи различия между отделни 
региони и държави-членки по 
отношение на социалното и 
икономическо значение на различни 
видове спорт, както и що се отнася до 
относителното значение и популярност 
на най- важните клубове на даден 
регион или страна във водещите 
професионални спортове; поради това
счита за оправдани и необходими 
различията що се отнася до състава 
и методите за генериране на 
приходите, формите на подкрепа и 
насочването на вниманието към 
конкурентното равновесие;

5. подчертава съществуването на големи 
различия между отделни региони и 
държави-членки по отношение на 
социалното и икономическо значение на 
различни видове спорт, както и що се 
отнася до относителното значение и 
популярност на най- важните клубове на 
даден регион или страна във водещите 
професионални спортове; затова е 
важно да се установи механизъм за 
разпределяне от финансово силните 
клубове към финансово по-слабите 
клубове, за да се гарантира социалното 
и икономическото значение на спорта 
във всички региони и в по-малките 
единици;

Or. de

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 9
Параграф 7

7. предлага създаването на ефикасен 
механизъм за насърчаване на 
трансграничното и 
междурегионалното сътрудничество, 
за да се използват по-рационално 
инвестициите в инфраструктура, 
свързани със спортни събития;

7. предлага създаването на ефикасен 
механизъм за насърчаване на 
трансграничното и междурегионалното 
сътрудничество, за да се използват по-
рационално инвестициите в 
инфраструктура, свързани със спортни 
събития; освен това препоръчва на 
държавите-членки да използват и в 
областта на спорта възможностите, 
произтичащи от факта, че 
Европейските групи за териториално 
сътрудничество притежават 
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юридическа правосубектност;

Or. hu

Изменение, внесено от Christa Prets

Изменение 10
Параграф 8

8. призовава Комисията, когато 
изготвя предложения в 
чувствителни за развитието на 
спорта области като правата на 
заснемане, управление на правата за 
телевизионни излъчвания или 
спортните залагания, да съблюдава 
стриктно принципа на 
субсидиарност и да зачита опита и 
спецификата на всяка държава-
членка, както и прехвърлянето на 
правомощия към съответните ѝ 
национални региони.

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Grażyna Staniszewska

Изменение 11
Параграф 8а (нов)

8a. подчертава ролята на регионите и 
на местните органи на управление при 
провеждането на професионални и 
масови спортни мероприятия, за 
изграждането на инфраструктурата, 
както и за популяризиране на спорта и 
на здравословния начин на живот на
гражданите на ЕС, особено на 
младежи в училищна възраст;

Or. pl
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Изменение, внесено от Christa Prets

Изменение 12
Параграф 8 а (нов)

8a. обръща внимание на 
обстоятелството, че медийните права 
са един от главните източници на 
приходи за професионалния спорт, 
призовава обаче въпреки това за 
запазване на механизмите на 
солидарност;

Or. de

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 13
Параграф 8 б (нов)

8б. препоръчва на държавите-членки не 
само да гарантират достъпа на 
емигрантите до спорт, но и освен това 
да осигурят възможности за 
имигрантите да упражняват своите 
национални видове спорт в 
приемащата страна, което допринася 
за процеса на интеграция;

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 14
Параграф 8 в (нов)

8в. с оглед на значението на спортните 
изяви за насърчаване на интеграцията 
призовава държавите-членки да 
осигурят възможности за съвместна 
спортна активност на спортисти и 
ученици с увреждания и други ученици;
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Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 15
Параграф 8 г (нов)

8 г. призовава Комисията с оглед на 
обстоятелството, че при въпроси, 
свързани с опазването на околната 
среда и на здравето е необходимо 
прилагането на хоризонталния подход, 
да добави към критериите за 
отпускане на финансова помощ от 
Европейския съюз за спортни 
мероприятия условието, при 
провеждането на спортни 
мероприятия да се включва реклама за 
опазване на околната среда и здравето 
и да се повишава осведомеността на 
обществеността по тези въпроси;

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 16
Параграф 8 д (нов)

8д. предлага на държавите-членки да 
задължат притежателя на 
изключителни права за предаване да 
отделя определена част от времето си 
за реклама за повишаване на 
осведомеността на обществеността 
относно значението на спорта като 
активна здравна профилактика;

Or. hu
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Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 17
Параграф 8 е (нов)

8е с оглед на обстоятелството, че една 
от целите, формулирани в Бялата 
книга е въвеждането на ежедневна 
спортна активност в учебните 
заведения, призовава държавите-
членки да въведат задължително 
физическо възпитание във всяка степен 
на образователната система, от 
основните училища до висшите учебни 
заведения;

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 18
Параграф 8 ж (нов)

8ж. предлага на държавите-членки да 
използват 50 % от приходите си от 
спорта за покриване на свързаните със 
спорта разходи на държавно, както и 
на общинско равнище;

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 19
Параграф 8 з (нов)

8з. с оглед на обстоятелството, че 
стремежът към сближаване в 
рамките на Европейския съюз има 
изключително голямо значение за 
новоприсъединилите се държави-
членки, както и като има предвид 
факта, че в новоприсъединилите се 
държави-членки делът на хората, 
упражняващи редовно спорт, е 
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обезпокояващо нисък, препоръчва на 
Комисията да си постави за цел да 
удвои това число в Европейския съюз в 
рамките на следващите пет години;

Or. hu
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