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Návrh stanoviska (PE398.681v01-00)
Gerardo Galeote
Bílá kniha o sportu
(2007/2261(INI))

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Prets

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění A

A. vzhledem k integrační úloze sportu 
a jeho potenciálnímu příspěvku pro 
sociální soudržnost a vnitřní soudržnost 
regionů, 

A. vzhledem k integrační úloze sportu a jeho 
potenciálnímu příspěvku pro sociální 
a společenskou soudržnost a vnitřní 
soudržnost regionů,

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Prets

Pozměňovací návrh 2
Bod 2

2. uznává důležitost sportu pro vytváření 
pracovních míst a zakládání malých 
a středních podniků;

2. uznává důležitost sportu, sportovního 
průmyslu a sportovní turistiky pro vytváření 
pracovních míst a zakládání malých 
a středních podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Elisabeth Schroedter a Gisela Kallenbach 

Pozměňovací návrh 3
Bod 2a (nový)

2a. zdůrazňuje, že vysoká úroveň 
dostupnosti a přístupnosti infrastruktury 
spjaté se sportem pro všechny sociální 
skupiny má pozitivní vliv na kvalitu života 
jak ve venkovských, tak v městských 
oblastech; vyzývá místní a regionální 
správní celky, aby rozvíjely infrastrukturu 
spjatou se sportem jakožto nezbytnou 
součást služeb obecného zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Elisabeth Schroedter a Gisela Kallenbach 

Pozměňovací návrh 4
Bod 3

3. připomíná a zdůrazňuje, že se na sport 
vztahují všeobecné právní předpisy
Společenství v oblasti vnitřního trhu, 
volné hospodářské soutěže a volného 
pohybu pracovníků, které již prokázaly 
svůj přínos pro sociální a územní 
soudržnost a hospodářský rozvoj;

3. připomíná a zdůrazňuje, že se na 
infrastrukturu pro sport vztahují všeobecné 
právní předpisy Společenství v oblasti 
vnitřního trhu pouze tehdy, pokud je vedena 
v podobě hospodářských podniků 
zaměřených na dosahování zisku; 
připomíná však, že převážná část 
sportovních zařízení a zařízení pro volný 
čas je v obcích a regionech součástí 
kulturního soužití a tím také 
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nepostradatelnou součástí služeb obecného 
zájmu a že již prokázala svůj přínos pro 
sociální a územní soudržnost a hospodářský 
rozvoj; 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Elisabeth Schroedter a Gisela Kallenbach 

Pozměňovací návrh 5
Bod 4

4. zdůrazňuje význam úspěchu některých 
sportovních klubů v mezinárodních 
soutěžích pro rozvoj některých regionů 
a některých zemí, ať už přímo formou 
vývozu výrobků a licencí nebo nepřímo 
formou příznivých účinků, které tyto 
kluby svým regionům a zemím zajišťují 
jakožto kulturní zástupci; podporuje 
opatření, která přijímají země nebo 
regiony, aby zajistily nebo zvýšily 
konkurenceschopnost svých 
nejprestižnějších klubů, pokud jsou tato 
opatření v souladu s právem 
Společenství;

4. zdůrazňuje význam úspěchu některých 
sportovních klubů v mezinárodních 
soutěžích pro rozvoj některých regionů 
a některých zemí, ať už přímo formou 
vývozu výrobků a licencí nebo nepřímo 
formou příznivých účinků, které tyto kluby 
svým regionům a zemím zajišťují jakožto 
kulturní zástupci; zdůrazňuje však, že pro 
sociální a hospodářský rozvoj regionu má 
zásadní význam pozitivní rozvoj místního 
sportu a sportu pro volný čas, především 
s cílem zatraktivnění regionu pro mladé lidi 
a s cílem udržet mladé lidi v regionu; 
podporuje opatření, která přijímají země 
nebo regiony, aby získaly nejprestižnější 
sportovní kluby pro zapojení do místního 
sportu a sportu pro volný čas, pokud jsou 
tato opatření v souladu s právem 
Společenství; zdůrazňuje, že toto zapojení 
představuje přínos pro společnost jako 
celek;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Prets

Pozměňovací návrh 6
Bod 4

4. zdůrazňuje význam úspěchu některých 
sportovních klubů v mezinárodních 

4. zdůrazňuje význam úspěchu některých 
sportovních klubů v mezinárodních 
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soutěžích pro rozvoj některých regionů 
a některých zemí, ať už přímo formou 
vývozu výrobků a licencí nebo nepřímo 
formou příznivých účinků, které tyto 
kluby svým regionům a zemím zajišťují 
jakožto kulturní zástupci; podporuje 
opatření, která přijímají země nebo 
regiony, aby zajistily nebo zvýšily 
konkurenceschopnost svých 
nejprestižnějších klubů, pokud jsou tato 
opatření v souladu s právem 
Společenství;

soutěžích pro rozvoj některých regionů 
a některých zemí, ať už přímo formou 
vývozu výrobků a licencí nebo nepřímo 
formou příznivých účinků, které tyto kluby 
svým regionům a zemím zajišťují jakožto 
kulturní zástupci; podporuje opatření, která 
přijímají země nebo regiony, aby zajistily 
nebo zvýšily konkurenceschopnost svých 
nejprestižnějších klubů, pokud platí stejná 
základní pravidla pro všechny a pokud jsou 
tato opatření v souladu s právem 
Společenství;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 7
Bod 5

5. zdůrazňuje, že mezi jednotlivými 
regiony a členskými státy existují značné 
rozdíly, pokud jde o sociální 
a hospodářský význam jednotlivých 
sportů, ale i význam a popularitu 
hlavních klubů v regionu nebo zemi 
v nejvýznamnějších profesionálních 
sportech; proto se domnívá, že 
nejednotnost s ohledem na různé druhy 
příjmů a způsob jejich získávání, různé 
formy podpory a různé způsoby 
zajišťování vyvážené konkurence jsou 
odůvodněné a nezbytné;

5. zdůrazňuje, že mezi jednotlivými regiony 
a členskými státy existují značné rozdíly, 
pokud jde o sociální a hospodářský význam 
jednotlivých sportů, ale i různé druhy 
příjmů; považuje však za nezbytné, aby 
sociální zapojení sportovních klubů 
v místním sportu a využívání kvalitních 
sportovních zařízení všemi sociálními 
skupinami bylo hlavním přínosem pro 
sociální a hospodářskou soudržnost, 
a považuje proto takové zapojení za klíčové;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Prets

Pozměňovací návrh 8
Bod 5

5. zdůrazňuje, že mezi jednotlivými 
regiony a členskými státy existují značné 
rozdíly, pokud jde o sociální 

5. zdůrazňuje, že mezi jednotlivými regiony 
a členskými státy existují značné rozdíly, 
pokud jde o sociální a hospodářský význam 
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a hospodářský význam jednotlivých 
sportů, ale i význam a popularitu hlavních 
klubů v regionu nebo zemi 
v nejvýznamnějších profesionálních 
sportech; proto se domnívá, že 
nejednotnost s ohledem na různé druhy 
příjmů a způsob jejich získávání, různé 
formy podpory a různé způsoby 
zajišťování vyvážené konkurence jsou 
odůvodněné a nezbytné;

jednotlivých sportů, ale i význam 
a popularitu hlavních klubů v regionu nebo 
zemi v nejvýznamnějších profesionálních 
sportech; proto je důležité, aby byl zaveden 
také mechanismus přerozdělování mezi 
finančně silnými a finančně slabšími kluby 
ve snaze zajistit sociální a hospodářský 
význam sportu ve všech regionech 
a menších celcích;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonio De Blasio

Pozměňovací návrh 9
Bod 7

7. navrhuje vytvořit účinný mechanismus 
pro podporu přeshraniční 
a meziregionální spolupráce, aby se 
dosáhlo lepšího využití investic do 
infrastruktury, které se uskutečňují 
v rámci sportovních akcí;

7. navrhuje vytvořit účinný mechanismus 
pro podporu přeshraniční a meziregionální 
spolupráce, aby se dosáhlo lepšího využití 
investic do infrastruktury, které se 
uskutečňují v rámci sportovních akcí; 
doporučuje dále členským státům, aby i 
v oblasti sportu využily možností, které 
vyplývají z toho, že evropská sdružení pro 
územní spolupráci mají právní subjektivitu;

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Prets

Pozměňovací návrh 10
Bod 8

8. žádá Komisi, aby při formulování 
návrhů v oblastech citlivých pro rozvoj 
sportu v členských státech, jako jsou 
práva na obrazové zpravodajství, správa 
vysílacích práv nebo sportovní sázky, 
přísně respektovala zásadu subsidiarity 
a zkušenosti a jedinečnost každého 
členského státu i pravomoci, které byly 
převedeny na regiony členských států.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Grażyna Staniszewska

Pozměňovací návrh 11
Bod 8a (nový)

8a. zdůrazňuje význam regionů a místních 
samospráv pro pořádání sportovních akcí 
profesionálního i místního významu, pro 
výstavbu infrastruktury a pro podporu 
sportu a zdravého životního stylu občanů 
EU, zejména mladých lidí ve školním věku;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Prets

Pozměňovací návrh 12
Bod 8a (nový)

8a. poukazuje na to, že mediální práva jsou 
jedním z hlavních zdrojů příjmů pro 
profesionální sport, požaduje však 
zachování mechanismů solidarity;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonio De Blasio

Pozměňovací návrh 13
Bod 8b (nový)

8b. doporučuje členským státům, aby 
přistěhovalcům zajistily nejen přístup ke 
sportu, ale aby se také postaraly o to, aby se 
přistěhovalci mohli v hostitelské zemi 
věnovat svým národním sportům, což dále 
podporuje proces integrace;

Or. hu
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Pozměňovací návrh, který předkládá Antonio De Blasio

Pozměňovací návrh 14
Bod 8c (nový)

8c. vyzývá členské státy, aby vzhledem 
k významu integračních sportovních aktivit 
vytvářela možnosti pro to, aby zdravotně 
postižení sportovci a děti mohli sportovat 
společně se zdravými;

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonio De Blasio

Pozměňovací návrh 15
Bod 8d (nový)

8d. vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, že 
otázky ochrany životního prostředí a zdraví 
vyžadují horizontální přístup, připojila na 
seznam kritérií pro poskytování finanční 
podpory Evropské unie pro sportovní akce 
podmínku, aby při sportovních akcích byla 
propagována ochrana životního prostředí 
a zdraví a aby se zvyšovalo povědomí 
veřejnosti o těchto přístupech;

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonio De Blasio

Pozměňovací návrh 16
Bod 8e (nový)

8e. navrhuje členským státům, aby uložily 
vlastníkům přenosových práv povinnost 
vyhradit určitou část reklamního času pro 
vytváření povědomí veřejnosti o významu 
sportu jakožto aktivní preventivní péče o 
zdraví;
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Or. hu

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonio De Blasio

Pozměňovací návrh 17
Bod 8f (nový)

8f. vyzývá členské státy, aby vzhledem 
k tomu, že jedním z cílů formulovaných 
v bílé knize je zavedení každodenní 
sportovní aktivity ve vzdělávacích 
zařízeních, povinně zavedly na všech 
stupních vzdělávacího systému, od 
základních po vysoké školy, tělesnou 
výchovu;

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonio De Blasio

Pozměňovací návrh 18
Bod 8g (nový)

8g. navrhuje členským státům, aby 50 % 
svých příjmů ze sportu vynaložily na pokrytí 
výdajů souvisejících se sportem, a to jak na 
celostátní úrovni, tak na úrovni obcí;

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonio De Blasio

Pozměňovací návrh 19
Bod 8h (nový)

8h. doporučuje Komisi, aby vzhledem 
k tomu, že úsilí o soudržnost v rámci 
Evropské unie má pro nové členské státy 
velký význam, a vzhledem ke skutečnosti, že 
v nových členských státech je podíl osob, 
které pravidelně provozují sport, povážlivě 
nízký, usilovala o zdvojnásobení tohoto 
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počtu v Evropské unii v průběhu 
následujících pěti let;

Or. hu
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