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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

A. λαμβάνοντας υπόψη τον ενοποιητικό 
ρόλο του αθλητισμού, αλλά και τη 
δυνατότητά του να συμβάλει στην 
κοινωνική συνοχή και την εσωτερική 
συνοχή των περιφερειών, 

A. λαμβάνοντας υπόψη τον ενοποιητικό 
ρόλο του αθλητισμού, αλλά και τη 
δυνατότητά του να συμβάλει στην 
κοινωνική και κοινωνιακή συνοχή και την 
εσωτερική συνοχή των περιφερειών,

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει ο 
αθλητισμός για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ίδρυση μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

2. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει ο 
αθλητισμός, η αθλητική βιομηχανία και ο 
αθλητικός τουρισμός για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ίδρυση μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

Or. de



PE402.512v01-00 2/10 AM\707341EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter και Gisela Kallenbach

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. υπογραμμίζει ότι η υψηλού επιπέδου 
διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα για 
όλες τις κοινωνικές ομάδες στις υποδομές
που σχετίζονται με τον αθλητισμό 
επηρεάζει θετικά την ποιότητα ζωής τόσο 
στις αγροτικές όσο και στις αστικές 
περιοχές· ζητεί από τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής 
διοίκησης να αναπτύξουν υποδομές που 
σχετίζονται με τον αθλητισμό διότι είναι 
απαραίτητα στοιχεία των υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter και Gisela Kallenbach

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

3. υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι στον 
τομέα του αθλητισμού εφαρμόζονται οι 
ρυθμίσεις που ισχύουν γενικά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την εσωτερική 
αγορά, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και 
την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων,
οι οποίες έχουν αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά 
την προώθηση της κοινωνικής και 
περιφερειακής συνοχής και την 
οικονομική ανάπτυξη·

3. υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι οι 
ρυθμίσεις που ισχύουν γενικά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την εσωτερική αγορά
αφορούν τις υποδομές για τον αθλητισμό 
μόνον όταν αυτές λειτουργούν ως 
επιχειρήσεις με γνώμονα το κέρδος· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
εγκαταστάσεων αναψυχής στους δήμους 
και στις περιφέρειες είναι μέρος της 
πολιτιστικής συμβίωσης και, ως εκ τούτου,
απαραίτητο στοιχείο των υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας, οι οποίες έχουν αποδείξει 
την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά 
την προώθηση της κοινωνικής και 
περιφερειακής συνοχής και την οικονομική 
ανάπτυξη·

Or. de



AM\707341EL.doc 3/10 PE402.512v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter και Gisela Kallenbach

Τροπολογία 5
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
επιτυχία ορισμένων αθλητικών συλλόγων 
σε διεθνείς διοργανώσεις για τις 
αναπτυξιακές προσπάθειες ορισμένων 
περιφερειών ή χωρών, είτε άμεσα, με τη 
μορφή της εξαγωγής προϊόντων και 
αδειών, είτε έμμεσα, με τη μορφή των 
ωφελημάτων που αποκομίζουν τα κράτη 
και οι περιφέρειες από τη λειτουργία των 
συλλόγων τους αυτών ως πολιτιστικών 
πρεσβευτών· υποστηρίζει τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη ή οι περιφέρειες για 
τη διασφάλιση ή την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των 
σημαντικότερων συλλόγων τους, στον
βαθμό που τα μέτρα αυτά σέβονται το 
κοινοτικό δίκαιο·

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
επιτυχία ορισμένων αθλητικών συλλόγων σε 
διεθνείς διοργανώσεις για τις αναπτυξιακές 
προσπάθειες ορισμένων περιφερειών ή 
χωρών, είτε άμεσα, με τη μορφή της 
εξαγωγής προϊόντων και αδειών, είτε 
έμμεσα, με τη μορφή των ωφελημάτων που 
αποκομίζουν τα κράτη και οι περιφέρειες 
από τη λειτουργία των συλλόγων τους 
αυτών ως πολιτιστικών πρεσβευτών· 
υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η θετική 
ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού
και του αθλητισμού στον ελεύθερο χρόνο
είναι καθοριστική για την κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη μιας περιφέρειας, 
ιδίως για να γίνει η περιφέρεια πιο 
ελκυστική για τους νέους και να τους 
κρατήσει εκεί· υποστηρίζει τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη ή οι περιφέρειες για να 
κάνουν τους αθλητικούς συλλόγους να 
ενδιαφερθούν για τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό και τον αθλητισμό στον 
ελεύθερο χρόνο, στον βαθμό που τα μέτρα 
αυτά σέβονται το κοινοτικό δίκαιο·
υπογραμμίζει ότι αυτό το ενδιαφέρον 
συνιστά συνεισφορά για το κοινό·

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 6
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
επιτυχία ορισμένων αθλητικών συλλόγων 
σε διεθνείς διοργανώσεις για τις 
αναπτυξιακές προσπάθειες ορισμένων 

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
επιτυχία ορισμένων αθλητικών συλλόγων σε 
διεθνείς διοργανώσεις για τις αναπτυξιακές 
προσπάθειες ορισμένων περιφερειών ή 
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περιφερειών ή χωρών, είτε άμεσα, με τη 
μορφή της εξαγωγής προϊόντων και 
αδειών, είτε έμμεσα, με τη μορφή των 
ωφελημάτων που αποκομίζουν τα κράτη 
και οι περιφέρειες από τη λειτουργία των 
συλλόγων τους αυτών ως πολιτιστικών 
πρεσβευτών· υποστηρίζει τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη ή οι περιφέρειες για 
τη διασφάλιση ή την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των σημαντικότερων 
συλλόγων τους, στον βαθμό που τα
μέτρα αυτά σέβονται το κοινοτικό δίκαιο·

χωρών, είτε άμεσα, με τη μορφή της 
εξαγωγής προϊόντων και αδειών, είτε 
έμμεσα, με τη μορφή των ωφελημάτων που 
αποκομίζουν τα κράτη και οι περιφέρειες 
από τη λειτουργία των συλλόγων τους 
αυτών ως πολιτιστικών πρεσβευτών· 
υποστηρίζει τα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη ή οι περιφέρειες για τη διασφάλιση ή 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
σημαντικότερων συλλόγων τους, στον
βαθμό που ισχύουν για όλους οι ίδιοι 
βασικοί κανόνες και τα μέτρα αυτά 
σέβονται το κοινοτικό δίκαιο·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 7
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει την ύπαρξη μεγάλων 
αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειών και κρατών μελών, όσον 
αφορά την κοινωνική και οικονομική 
σπουδαιότητα των διαφόρων αθλημάτων, 
καθώς και σε σχέση με τον βαθμό στον 
οποίο είναι δημοφιλείς οι 
σημαντικότεροι σύλλογοι κάθε 
περιφέρειας ή χώρας, στα κυριότερα 
επαγγελματικά αθλήματα· θεωρεί, 
συνεπώς, δικαιολογημένες και αναγκαίες 
τις διαφορές σε σχέση με τη σύνθεση 
των εσόδων, τις μεθόδους δημιουργίας 
εσόδων, τους τρόπους έκφρασης της 
αλληλεγγύης και τους τρόπους 
προσέγγισης όσον αφορά τη 
διαγωνιστική ισορροπία·

5. επισημαίνει την ύπαρξη μεγάλων 
αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειών και κρατών μελών, όσον αφορά 
την κοινωνική και οικονομική σπουδαιότητα 
των διαφόρων αθλημάτων, καθώς και σε 
σχέση με τη σύνθεση των εσόδων· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι απαιτείται να αποτελεί η 
κοινωνική δέσμευση των αθλητικών 
συλλόγων υπέρ του αθλητισμού στον 
ελεύθερο χρόνο και της χρησιμοποίησης 
των υψηλής ποιότητας αθλητικών 
εγκαταστάσεων από όλες τις κοινωνικές 
ομάδες, κεντρική συνεισφορά στην 
κοινωνική και οικονομική συνοχή και 
θεωρεί, για τον λόγο αυτόν, απολύτως 
απαραίτητη μια τέτοια δέσμευση·

Or. de



AM\707341EL.doc 5/10 PE402.512v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 8
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει την ύπαρξη μεγάλων 
αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειών και κρατών μελών, όσον 
αφορά την κοινωνική και οικονομική 
σπουδαιότητα των διαφόρων αθλημάτων, 
καθώς και σε σχέση με τον βαθμό στον 
οποίο είναι δημοφιλείς οι σημαντικότεροι 
σύλλογοι κάθε περιφέρειας ή χώρας, στα 
κυριότερα επαγγελματικά αθλήματα· 
θεωρεί, συνεπώς, δικαιολογημένες και 
αναγκαίες τις διαφορές σε σχέση με τη 
σύνθεση των εσόδων, τις μεθόδους 
δημιουργίας εσόδων, τους τρόπους 
έκφρασης της αλληλεγγύης και τους 
τρόπους προσέγγισης όσον αφορά τη 
διαγωνιστική ισορροπία·

5. επισημαίνει την ύπαρξη μεγάλων 
αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειών και κρατών μελών, όσον αφορά 
την κοινωνική και οικονομική σπουδαιότητα 
των διαφόρων αθλημάτων, καθώς και σε 
σχέση με τον βαθμό στον οποίο είναι 
δημοφιλείς οι σημαντικότεροι σύλλογοι 
κάθε περιφέρειας ή χώρας, στα κυριότερα 
επαγγελματικά αθλήματα· ως εκ τούτου,
είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί και 
ένας μηχανισμός διανομής από τους 
οικονομικά ισχυρούς προς τους οικονομικά 
ασθενέστερους συλλόγους προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κοινωνική και οικονομική 
σημασία του αθλητισμού σε όλες τις 
περιφέρειες και τις μικρότερες μονάδες·

Or. de

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 9
Παράγραφος 7

7. προτείνει τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού για την 
προώθηση της διαμεθοριακής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας με στόχο 
την καλύτερη εκμετάλλευση των 
επενδύσεων σε υποδομές που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
αθλητικών γεγονότων·

7. προτείνει τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού για την 
προώθηση της διαμεθοριακής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας με στόχο την 
καλύτερη εκμετάλλευση των επενδύσεων σε 
υποδομές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αθλητικών γεγονότων· ακόμα, 
συνιστά στα κράτη μέλη να 
εκμεταλλευτούν και στον τομέα του 
αθλητισμού τις δυνατότητες που 
προσφέρει το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί 
σύλλογοι εδαφικής συνεργασίας διαθέτουν 
μία νομική προσωπικότητα·

Or. hu
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 10
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή, όταν θα 
διατυπώνει τις προτάσεις της σε θέματα 
τόσο ευαίσθητα για την ανάπτυξη του 
αθλητισμού στα κράτη μέλη όπως είναι 
τα δικαιώματα εικόνας, η διαχείριση 
των δικαιωμάτων μετάδοσης ή τα 
αθλητικά στοιχήματα, να σέβεται 
απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας, 
αλλά και την πείρα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους, 
καθώς και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων 
που έχει ενδεχομένως πραγματοποιηθεί 
προς τις περιφέρειες κάθε κράτους 
μέλους·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 11
Παράγραφος 8 α (νέα)

8 a. υπογραμμίζει τη σημασία των 
περιφερειών και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για τη διοργάνωση 
επαγγελματικών και ερασιτεχνικών
αθλητικών εκδηλώσεων, την επέκταση της 
υποδομής και την προαγωγή του 
αθλητισμού και ενός υγιεινού τρόπου ζωής 
των πολιτών της ΕΕ και ιδίως των νέων 
που βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης·

Or. pl
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 12
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των 
μέσων ενημέρωσης είναι μία από τις 
κύριες εισοδηματικές πηγές του 
επαγγελματικού αθλητισμού, αλλά ζητεί 
παρόλα αυτά τη διατήρηση μηχανισμών
αλληλεγγύης·

Or. de

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 13
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. συνιστά στα κράτη μέλη όχι μόνο να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση των 
μεταναστών στον αθλητισμό, αλλά και να 
φροντίσουν να μπορούν οι μετανάστες να 
ασχολούνται στη χώρα φιλοξενίας με τα 
εθνικά τους αθλήματα, πράγμα που προάγει 
περαιτέρω τη διαδικασία της 
ενσωμάτωσης·

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 14
Παράγραφος 8 γ (νέα)

8γ. καλεί τα κράτη μέλη, ενόψει της 
σημασίας της αθλητικής δραστηριότητας 
στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης, να 
προσφέρουν στους αθλητές και τους 
μαθητές με αναπηρίες τη δυνατότητα να 
αθλούνται μαζί με τους άλλους μαθητές·

Or. hu
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 15
Παράγραφος 8 δ (νέα)

8δ. καλεί την Επιτροπή, ενόψει του 
γεγονότος ότι σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας απαιτείται 
μία οριζόντια προσέγγιση, να προσθέσει 
στον κατάλογο κριτηρίων για τη χορήγηση 
ενισχύσεων για αθλητικές εκδηλώσεις από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση τον όρο ότι στις 
εκδηλώσεις αυτές θα προβάλλεται η
προστασία του περιβάλλοντος και της 
υγείας και θα ευαισθητοποιείται για τις 
έννοιες αυτές η κοινή γνώμη·

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 16
Παράγραφος 8 ε (νέα)

8ε. προτείνει στα κράτη μέλη να 
υποχρεώσουν εκείνους που έχουν δικαίωμα 
μετάδοσης να προβλέψουν συγκεκριμένο 
μέρος του χρόνου διαφημίσεων για την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη 
σημασία του αθλητισμού ως ενεργού 
πρόληψης για μια καλή υγεία·

Or. hu
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 17
Παράγραφος 8 στ (νέα)

8στ. καλεί τα κράτη μέλη, ενόψει του 
γεγονότος ότι ένας από τους στόχους του 
λευκού βιβλίου είναι η καθιέρωση της 
καθημερινής άθλησης στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, να θεσπίσουν ως υποχρεωτική 
τη σωματική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες 
του εκπαιδευτικού συστήματος, από το 
δημοτικό μέχρι τα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης·

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 18
Παράγραφος 8 ζ (νέα)

8ζ. προτείνει στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν το 50 % των εσόδων τους 
από τον αθλητισμό για την κάλυψη των 
δαπανών που σχετίζονται με τον 
αθλητισμό τόσο σε κρατικό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο·

Or. hu
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 19
Παράγραφος 8 η (νέα)

8η. συνιστά στην Επιτροπή, ενόψει του
γεγονότος ότι η επιδίωξη της συνοχής
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
μεγάλη σημασία για τα νέα κράτη μέλη, 
αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό των ατόμων που αθλούνται 
τακτικά είναι εξαιρετικά χαμηλό στα νέα 
κράτη μέλη, να επιδιώξει τον διπλασιασμό 
αυτού του αριθμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσα στην επόμενη πενταετία.

Or. hu
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