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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 1
Põhjendus A

A. võttes arvesse spordi rolli 
integratsiooni edendamisel ja spordi 
võimalikku panust sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ning piirkonnasisese 
ühtekuuluvuse saavutamisse;

A. võttes arvesse spordi rolli integratsiooni 
edendamisel ja spordi võimalikku panust 
sotsiaalse ja ühiskondliku ühtekuuluvuse 
ning piirkonnasisese ühtekuuluvuse 
saavutamisse;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 2
Lõige 2

2. tunnistab spordi tähtsust töökohtade 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete loomisel;

2. tunnistab spordi, sporditööstuse ja 
sporditurismi tähtsust töökohtade ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
loomisel;
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter ja Gisela Kallenbach 

Muudatusettepanek 3
Lõige 2 a (uus)

2 a. rõhutab, et spordiga seotud 
infrastruktuuride kõikidele sotsiaalsetele 
rühmadele kättesaadavuse ja 
juurdepääsetavuse kõrge tase mõjutab 
positiivselt elukvaliteeti nii maa- kui ka 
linnapiirkondades; palub kohalikel ja 
piirkondlikel asutustel spordiga seotud 
infrastruktuurid üldhuviteenuste vältimatu 
osana välja arendada;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter ja Gisela Kallenbach 

Muudatusettepanek 4
Lõige 3

3. rõhutab, et spordi suhtes kehtivad 
siseturgu, vaba konkurentsi ja töötajate 
vaba liikumist käsitlevad üldised 
ühenduse eeskirjad, mis on ennast 
sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse 
ning majandusarengu seisukohast 
õigustanud;

3. rõhutab, et spordi infrastruktuuride 
suhtes kehtivad siseturgu käsitlevad üldised 
ühenduse eeskirjad ainult juhul, kui neid 
juhitakse kasumi teenimisele suunatud 
majandusettevõtetena; tuletab siiski 
meelde, et kohalikes omavalitsustes ja 
piirkondades on põhiline osa spordi- ja 
puhkerajatistest kultuuridevahelise 
kooseksisteerimise ja seega üldhuviteenuste 
vältimatu osa, mis on ennast sotsiaalse ja 
piirkondliku ühtekuuluvuse ning 
majandusarengu seisukohast õigustanud;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter ja Gisela Kallenbach 

Muudatusettepanek 5
Lõige 4

4. rõhutab, et teatud spordiklubide edu 
rahvusvahelistel võistlustel on oluline 
teatud piirkondade ja riikide arengu 
seisukohast kas otseselt ekspordi ning 
tootelitsentsi kujul või kaudselt hea maine 
näol, mida sellised klubid loovad 
kultuurisaadikutena oma riigile või 
piirkonnale; toetab riikide ja piirkondade 
võetud meetmeid nende kõige 
prestiižsemate klubide konkurentsivõime
kaitsmiseks või suurendamiseks
tingimusel, et niisuguste klubide tegevus 
on kooskõlas ühenduse õigusega;

4. rõhutab, et teatud spordiklubide edu 
rahvusvahelistel võistlustel on oluline teatud 
piirkondade ja riikide arengu seisukohast kas 
otseselt ekspordi ning tootelitsentsi kujul või 
kaudselt hea maine näol, mida sellised 
klubid loovad kultuurisaadikutena oma 
riigile või piirkonnale; rõhutab siiski, et 
kohaliku tasandi ja tervisespordi positiivne 
areng on piirkonna sotsiaalse ja 
majandusliku arengu jaoks otsustava 
tähtsusega, eelkõige selleks, et muuta 
piirkond noorte inimeste jaoks 
ligitõmbavaks ja neid seal piirkonnas 
hoida; toetab riikide ja piirkondade võetud 
meetmeid nende kõige prestiižsemate 
klubide valmisoleku suurendamiseks 
kohaliku tasandi ja tervisespordiga 
tegelemiseks tingimusel, et niisuguste 
klubide tegevus on kooskõlas ühenduse 
õigusega; rõhutab, et kõnealune valmisolek 
kujutab endast panust üldisesse heaolusse;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 6
Lõige 4

4. rõhutab, et teatud spordiklubide edu 
rahvusvahelistel võistlustel on oluline 
teatud piirkondade ja riikide arengu 
seisukohast kas otseselt ekspordi ning 
tootelitsentsi kujul või kaudselt hea maine 
näol, mida sellised klubid loovad 
kultuurisaadikutena oma riigile või 
piirkonnale; toetab riikide ja piirkondade 
võetud meetmeid nende kõige 
prestiižsemate klubide konkurentsivõime 
kaitsmiseks või suurendamiseks 
tingimusel, et niisuguste klubide tegevus 
on kooskõlas ühenduse õigusega;

4. rõhutab, et teatud spordiklubide edu 
rahvusvahelistel võistlustel on oluline teatud 
piirkondade ja riikide arengu seisukohast kas 
otseselt ekspordi ning tootelitsentsi kujul või 
kaudselt hea maine näol, mida sellised 
klubid loovad kultuurisaadikutena oma 
riigile või piirkonnale; toetab riikide ja 
piirkondade võetud meetmeid nende kõige 
prestiižsemate klubide konkurentsivõime 
kaitsmiseks või suurendamiseks tingimusel, 
et kõikide jaoks kehtivad ühesugused 
põhireeglid ja niisuguste klubide tegevus on 
kooskõlas ühenduse õigusega;
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Muudatusettepanek 7
Lõige 5

5. rõhutab, et erinevate piirkondade ja 
liikmesriikide vahel valitseb erinevate 
spordialade sotsiaalse ja majandusliku 
tähtsuse ning juhtivate professionaalsete 
spordialade puhul piirkondade või riikide 
suuremate klubide suhtelise suuruse ja 
populaarsuse vaheline suur ebavõrdsus; 
usub seetõttu, et erinevused tulude 
ülesehituses ja loomises, toetuste 
andmises ning konkurentsivõimelise 
tasakaalu tagamiseks väljatöötatud 
lähenemises on õigustatud ja vajalikud;

5. rõhutab, et erinevate piirkondade ja
liikmesriikide vahel valitseb erinevate 
spordialade sotsiaalse ja majandusliku 
tähtsuse ning tulude ülesehituse vaheline 
suur ebavõrdsus; usub siiski, et 
spordiklubide sotsiaalne pühendumus 
kohaliku tasandi spordiga tegelemisel ja 
kvaliteetsete spordirajatiste kasutamine 
kõikide sotsiaalsete rühmade poolt kujutab 
endast keskset panust sotsiaalsesse ja 
majanduslikku ühtekuuluvusse, ning peab 
kõnealust pühendumust seetõttu 
vältimatuks;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 8
Lõige 5

5. rõhutab, et erinevate piirkondade ja 
liikmesriikide vahel valitseb erinevate 
spordialade sotsiaalse ja majandusliku 
tähtsuse ning juhtivate professionaalsete 
spordialade puhul piirkondade või riikide 
suuremate klubide suhtelise suuruse ja 
populaarsuse vaheline suur ebavõrdsus; 
usub seetõttu, et erinevused tulude 
ülesehituses ja loomises, toetuste 
andmises ning konkurentsivõimelise 
tasakaalu tagamiseks väljatöötatud 
lähenemises on õigustatud ja vajalikud;

5. rõhutab, et erinevate piirkondade ja 
liikmesriikide vahel valitseb erinevate 
spordialade sotsiaalse ja majandusliku 
tähtsuse ning juhtivate professionaalsete 
spordialade puhul piirkondade või riikide 
suuremate klubide suhtelise suuruse ja 
populaarsuse vaheline suur ebavõrdsus; 
seetõttu on oluline rakendada ka paremas 
ja halvemas finantsolukorras olevate 
klubide vahelist ümberjagamismehhanismi, 
et tagada spordi sotsiaalne ja majanduslik 
tähendus kõikides piirkondades ja 
väiksemates üksustes;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio De Blasio

Muudatusettepanek 9
Lõige 7

7. teeb ettepaneku efektiivse mehhanismi 
väljatöötamiseks piiriülese ja 
piirkondadevahelise koostöö 
edendamiseks, et kasutada paremini 
spordiüritustega seotud investeeringuid 
infrastruktuuri;

7. teeb ettepaneku efektiivse mehhanismi 
väljatöötamiseks piiriülese ja 
piirkondadevahelise koostöö edendamiseks, 
et kasutada paremini spordiüritustega seotud 
investeeringuid infrastruktuuri; soovitab 
liikmesriikidel kasutada ka spordi 
valdkonnas võimalusi, mis on seotud 
asjaoluga, et Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmitused on juriidilised isikud;

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 10
Lõige 8

8. kutsub komisjoni üles tagama, et eriti 
tundlikke sektoreid puudutavad 
ettepanekud spordi arengu kohta 
liikmesriikides, nagu näiteks pildiõigus, 
ringhäälinguõigus või spordikihlveod, 
on rangelt kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega ja et nendes võetakse 
nõuetekohaselt arvesse kõikide 
liikmesriikide kogemusi ning iseärasusi, 
samuti sellest tuleneda võivat volituste 
üleandmist liikmesriikide vastavatele 
piirkondadele.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Grażyna Staniszewska

Muudatusettepanek 11
Lõige 8 a (uus)

8 a. rõhutab piirkondade ja kohalike 
omavalitsuste tähtsust professionaalse ja 
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kohaliku tasandi spordi ürituste 
korraldamisel, infrastruktuuri 
väljaehitamisel ning spordi ja ELi 
kodanike, eelkõige kooliealiste noorte 
tervislike eluviiside edendamisel.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 12
Lõige 8 a (uus)

8 a. juhib tähelepanu, et meediaõigused on 
professionaalse spordi üks peamisi 
sissetulekuallikaid, nõuab sellele vaatamata 
solidaarsusmehhanismide säilitamist.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio De Blasio

Muudatusettepanek 13
Lõige 8 b (uus)

8 b. soovitab liikmesriikidel lisaks spordi 
kättesaadavuse tagamisele sisserändajate 
jaoks tagada nende jaoks ka võimalus 
vastuvõtjariigis oma rahvuslike 
spordialadega tegelemiseks, mis 
integratsiooniprotsessi veelgi edendab. 

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio De Blasio

Muudatusettepanek 14
Lõige 8 c (uus)

8 c. kutsub liikmesriike üles looma 
spordialase tegevuse integratsiooni alast 
tähtsust silmas pidades võimalusi selleks, et 
sportlased ja puuetega õpilased saaksid 
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koos teiste õpilastega sporti harrastada.

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio De Blasio

Muudatusettepanek 15
Lõige 8 d (uus)

8 d. kutsub komisjoni keskkonna- ja 
tervishoiuküsimustes vajalikku 
horisontaalset lähenemisviisi silmas 
pidades üles lisama Euroopa Liidu 
spordiüritustele antavate toetuste 
kriteeriumide loetellu tingimuse, et 
spordiürituste ajal reklaamitakse 
keskkonnakaitset ja tervishoidu ning 
tõstetakse üldsuse teadlikkust kõnealustes 
valdkondades.

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio De Blasio

Muudatusettepanek 16
Lõige 8 e (uus)

8 e. teeb liikmesriikidele ettepaneku 
kehtestada spordiülekannete edastamise 
õiguste valdajale kohustus eraldada teatud 
osa reklaamiajast üldsuse teadlikkuse 
tõstmiseks spordi tähendusest tervise 
aktiivse säilitamise jaoks.

Or. hu
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio De Blasio

Muudatusettepanek 17
Lõige 8 f (uus)

8 f. kutsub liikmesriike üles, pidades silmas, 
et üks valges raamatus sõnastatud 
eesmärkidest on igapäevase sportliku 
tegevuse sisseviimine haridusasutustesse, 
kehtestama kehaline kasvatus kohustusliku 
ainena haridussüsteemi kõikidel astmetel, 
alates põhikoolist kuni kõrgkoolideni.

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio De Blasio

Muudatusettepanek 18
Lõige 8 g (uus)

8 g. teeb liikmesriikidele ettepaneku 
kasutada 50 % spordi valdkonnas teenitud 
tulust spordiga seotud väljaminekute 
katmiseks nii riigi kui ka kohalikul 
tasandil.

Or. hu

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio De Blasio

Muudatusettepanek 19
Lõige 8 h (uus)

8 h. soovitab komisjonil, pidades silmas, et 
Euroopa Liidu sisese ühtekuuluvuse 
suunas püüdlemine on uute ühinenud 
liikmesriikide jaoks äärmiselt oluline, ning 
arvestades asjaolu, et uutes ühinenud 
liikmesriikides on korrapäraselt spordiga 
tegelevate isikute osakaal murettekitavalt 
madal, seada eesmärgiks kõnealuse näitaja 
kahekordistamine Euroopa Liidus järgmise 
viie aasta jooksul.

Or. hu
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