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Rådets tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 1
Punkt A

A. der henviser til idrættens rolle i 
forbindelse med fremme af integration og 
idrættens mulige bidrag til social 
samhørighed og intern samhørighed i 
regionerne,

A. der henviser til idrættens rolle i 
forbindelse med fremme af integration og 
idrættens mulige bidrag til social og 
samfundsmæssig samhørighed og intern 
samhørighed i regionerne,

Or. de

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 2
Punkt 2

2. anerkender idrættens betydning på 
jobskabelsesområdet og for små og 
mellemstore virksomheder;

2. anerkender idrættens, idrætsindustriens 
og idrætsturismens betydning på 
jobskabelsesområdet og for små og 



PE402.512v01-00 2/9 AM\707341DA.doc

DA

mellemstore virksomheder;

Or. de

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 3
Punkt 2 a (nyt)

2a. understreger, at gode idrætsfaciliteter 
og adgang til disse for alle sociale grupper 
har en positiv indvirkning på livskvaliteten 
både på landet og i byerne; opfordrer de 
lokale og regionale organer til at udvikle 
idrætsfaciliteter som en uundværlig del af 
forsyningspligtydelserne;

Or. de

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 4
Punkt 3

3. fremhæver, at idræt er genstand for den 
generelle fællesskabslovgivning om det 
indre marked, den frie konkurrence og 
arbejdstagernes frie bevægelighed, som har 
vist sit værd, hvad angår social og regional 
samhørighed og økonomisk udvikling;

3. fremhæver, at idrætsfaciliteter kun er 
genstand for den generelle 
fællesskabslovgivning om det indre marked, 
hvis de drives som profitorienterede 
erhvervsvirksomheder; minder dog om, at 
hovedparten af idræts og fritidsanlæggene i 
kommuner og regioner er en del af det 
kulturelle liv og dermed en uundværlig del 
af forsyningspligtydelserne, som har vist sit 
værd, hvad angår social og regional 
samhørighed og økonomisk udvikling;

Or. de

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 5
Punkt 4
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4. understreger, at den succes, som nogle 
idrætsklubber har opnået i internationale 
konkurrencer, er vigtig for udviklingen af 
bestemte regioner og lande, enten direkte i 
form af eksport og produktlicenser eller 
indirekte gennem varemærker, som sådanne 
klubber kan give deres land eller region som 
kulturelle ambassadører; støtter landes eller 
regioners foranstaltninger for at sikre eller 
øge deres mest prestigefyldte klubbers 
konkurrenceevne, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen;

4. understreger, at den succes, som nogle 
idrætsklubber har opnået i internationale 
konkurrencer, er vigtig for udviklingen af 
bestemte regioner og lande, enten direkte i 
form af eksport og produktlicenser eller 
indirekte gennem varemærker, som sådanne 
klubber kan give deres land eller region som 
kulturelle ambassadører; understreger dog, 
at en positiv udvikling af bredde- og 
fritidsidrætten er afgørende for en regions 
sociale og økonomiske udvikling, især for 
at gøre regionen attraktiv for unge 
mennesker og holde de unge i regionen; 
støtter landes eller regioners foranstaltninger 
for at få prestigefyldte idrætsklubber til at 
engagere sig i bredde- og fritidsidrætten, 
forudsat at sådanne foranstaltninger er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen; understreger, at 
dette engagement er et bidrag til 
almenvellet;

Or. de

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 6
Punkt 4

4. understreger, at den succes, som nogle 
idrætsklubber har opnået i internationale 
konkurrencer, er vigtig for udviklingen af 
bestemte regioner og lande, enten direkte i 
form af eksport og produktlicenser eller 
indirekte gennem varemærker, som sådanne 
klubber kan give deres land eller region som 
kulturelle ambassadører; støtter landes eller 
regioners foranstaltninger for at sikre eller 
øge deres mest prestigefyldte klubbers 
konkurrenceevne, forudsat at sådanne
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen;

4. understreger, at den succes, som nogle 
idrætsklubber har opnået i internationale 
konkurrencer, er vigtig for udviklingen af 
bestemte regioner og lande, enten direkte i 
form af eksport og produktlicenser eller 
indirekte gennem varemærker, som sådanne 
klubber kan give deres land eller region som 
kulturelle ambassadører; støtter landes eller 
regioners foranstaltninger for at sikre eller 
øge deres mest prestigefyldte klubbers 
konkurrenceevne, forudsat at der gælder 
samme grundregler for alle, og 
foranstaltningerne er i overensstemmelse 
med fællesskabslovgivningen;

Or. de
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Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter og Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 7
Punkt 5

5. gør opmærksom på, at der er store 
forskelle mellem de forskellige regioner og 
medlemsstater, hvad angår forskellige 
idrætsgrenes sociale og økonomiske 
betydning, ligesom der er store forskelle 
mellem de store klubbers relative størrelse 
og popularitet i en region eller et land, 
hvad angår ledelsen af professionelle 
idrætsgrene; mener derfor, at forskellene er 
både berettigede og nødvendige, når der er 
tale om den måde, hvorpå indkomst 
genereres og støtte gives, og om tiltaget til 
at sikre konkurrencemæssig balance;

5. gør opmærksom på, at der er store 
forskelle mellem de forskellige regioner og 
medlemsstater, hvad angår forskellige 
idrætsgrenes sociale og økonomiske 
betydning, ligesom der er store forskelle i 
sammensætningen af indtægterne; anser 
det dog for nødvendigt, at 
idrætsforeningerne viser et socialt 
engagement for breddeidrætten, og at alle 
sociale grupper kan anvende idrætsanlæg 
af høj kvalitet, og betragter dette som et 
vigtigt bidrag til den sociale og økonomiske 
samhørighed; mener derfor, at det sociale 
engagement er uundværligt;

Or. de

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 8
Punkt 5

5. gør opmærksom på, at der er store 
forskelle mellem de forskellige regioner og 
medlemsstater, hvad angår forskellige 
idrætsgrenes sociale og økonomiske 
betydning, ligesom der er store forskelle 
mellem de store klubbers relative størrelse 
og popularitet i en region eller et land, hvad 
angår ledelsen af professionelle idrætsgrene; 
mener derfor, at forskellene er både 
berettigede og nødvendige, når der er tale 
om den måde, hvorpå indkomst genereres 
og støtte gives, og om tiltaget til at sikre 
konkurrencemæssig balance;

5. gør opmærksom på, at der er store 
forskelle mellem de forskellige regioner og 
medlemsstater, hvad angår forskellige 
idrætsgrenes sociale og økonomiske 
betydning, ligesom der er store forskelle 
mellem de store klubbers relative størrelse 
og popularitet i en region eller et land, hvad 
angår ledelsen af professionelle idrætsgrene; 
derfor er det vigtigt, at der også anvendes 
en omfordelingsmekanisme fra de 
økonomisk stærke til de økonomisk svagere 
foreninger for at sikre idrættens sociale og 
økonomiske betydning i alle regioner og 
også i de mindre enheder;

Or. de
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Ændringsforslag af Antonio De Blasio

Ændringsforslag 9
Punkt 7

7. foreslår, at der etableres en effektiv 
mekanisme til at fremme et 
grænseoverskridende og interregionalt 
samarbejde ved at gøre større brug af 
infrastrukturinvesteringer i forbindelse med 
sportsbegivenheder;

7. foreslår, at der etableres en effektiv 
mekanisme til at fremme et 
grænseoverskridende og interregionalt 
samarbejde ved at gøre større brug af 
infrastrukturinvesteringer i forbindelse med 
sportsbegivenheder; anbefaler desuden 
medlemsstaterne at udnytte de muligheder, 
som følger af, at de europæiske 
organisationer for territorialt samarbejde 
har status som juridiske personer, også på 
sportens område;

Or. hu

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 10
Punkt 8

8. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
når der skal udarbejdes forslag i sektorer, 
som er yderst følsomme, hvad angår 
udviklingen af idrætsgrene i 
medlemsstaterne, som f.eks. 
imagerettigheder, styring af radio-/tv-
rettigheder eller sportsvæddemål, skal det 
fuldt ud være i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og tage behørigt 
hensyn til hver medlemsstats erfaringer og 
individuelle karakterer samt til 
overdragelsen af beføjelser til de relevante 
nationale regioner.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag af Grażyna Staniszewska

Ændringsforslag 11
Punkt 8 a (nyt)

8a. understreger regionernes og de lokale 
forvaltningers betydning i forbindelse med 
arrangementer inden for såvel professionel 
idræt som breddeidrætten, inden for 
udbygningen af faciliteterne samt inden for 
fremme af idrætten og en sund livsstil hos 
EU's borgere, særligt hos børn i den 
skolepligtige alder;

Or. pl

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 12
Punkt 8 a (nyt)

8a. påpeger, at medierettigheder er en af de 
vigtigste indtægtskilder for den 
professionelle idræt, men kræver alligevel, 
at solidaritetsmekanismer bevares;

Or. de

Ændringsforslag af Antonio De Blasio

Ændringsforslag 13
Punkt 8 b (nyt)

8b. anbefaler medlemsstaterne ikke blot at 
sikre indvandrere adgang til idrætten, men 
desuden at sørge for, at indvandrere i deres 
værtsland kan udøve deres egne nationale 
idrætsgrene, hvilket fremmer 
integrationsprocessen yderligere;

Or. hu
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Ændringsforslag af Antonio De Blasio

Ændringsforslag 14
Punkt 8 c (nyt)

8c. opfordrer medlemsstaterne til i 
betragtning af vigtigheden af integreret 
idrætsaktivitet at skabe mulighed for, at 
handicappede idrætsfolk og skoleelever kan 
dyrke idræt sammen med de andre 
skoleelever;

Or. hu

Ændringsforslag af Antonio De Blasio

Ændringsforslag 15
Punkt 8 d (nyt)

8d. opfordrer Kommissionen til i 
betragtning af, at der i forbindelse med 
miljø- og sundhedsspørgsmål er brug for en 
horisontal model, at gøre det til en 
betingelse for at yde støtte fra EU til 
idrætsarrangementer, at der i forbindelse 
med idrætsarrangementer agiteres for 
miljø- og sundhedsbeskyttelse, og at 
offentligheden oplyses om disse emner;

Or. hu

Ændringsforslag af Antonio De Blasio

Ændringsforslag 16
Punkt 8 e (nyt)

8e. foreslår medlemsstaterne at forpligte 
indehaverne af senderettighederne til at 
afsætte en vis del af reklametiden til 
oplysning af offentligheden om vigtigheden 
af at dyrke idræt for aktivt at fremme 
sundheden;
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Or. hu

Ændringsforslag af Antonio De Blasio

Ændringsforslag 17
Punkt 8 f (nyt)

8f. opfordrer medlemsstaterne til i 
betragtning af, at et af målene i hvidbogen 
er at indføre daglig idrætsaktivitet i 
uddannelsesinstitutionerne, at indføre 
obligatorisk idrætsundervisning på alle trin 
i uddannelsessystemet lige fra grundskolen 
til de højere læreanstalter;

Or. hu

Ændringsforslag af Antonio De Blasio

Ændringsforslag 18
Punkt 8 g (nyt)

8g. foreslår medlemsstaterne at bruge 50 % 
af deres indtægter fra idrætten til at dække 
idrætsrelaterede opgaver på såvel statsligt 
som kommunalt niveau;

Or. hu

Ændringsforslag af Antonio De Blasio

Ændringsforslag 19
Punkt 8 h (nyt)

8h. anbefaler i betragtning af, at 
bestræbelserne for at skabe samhørighed 
inden for EU er af største betydning for de 
nytiltrådte medlemsstater, samt i 
betragtning af, at antallet af borgere, som 
regelmæssigt dyrker idræt, er betænkeligt 
lavt i de nytiltrådte medlemsstater, 
Kommissionen at tilstræbe en fordobling af 
dette tal i EU inden for de kommende fem 
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år;

Or. hu
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