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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 1
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon urheilun yhdistävän 
roolin ja sen mahdollisen 
myötävaikutuksen sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen sekä alueiden 
sisäiseen yhteenkuuluvuuteen, 

A. ottaa huomioon urheilun yhdistävän 
roolin ja sen mahdollisen myötävaikutuksen 
sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen 
yhteenkuuluvuuteen sekä alueiden sisäiseen 
yhteenkuuluvuuteen,

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 2
2 kohta

2. myöntää urheilun merkityksen 2. myöntää urheilun, urheiluteollisuuden ja 
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työllisyyden luomiselle ja pienten ja 
keskisuurten yritysten;

urheilumatkailun merkityksen työllisyyden 
luomiselle ja pienten ja keskisuurten 
yritysten perustamiselle;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Gisela Kallenbach 

Tarkistus 3
2 a kohta (uusi)

2 a. korostaa, että urheiluun liittyvän 
infrastruktuurin korkealla käyttötasolla ja 
saatavuudella on positiivinen vaikutus 
kaikkien sosiaalisten ryhmien 
elämänlaatuun niin maaseudulla kuin 
kaupunkialueella; pyytää 
paikallisviranomaisia kehittämään 
urheiluun liittyviä infrastruktuureja 
olennaisena osana yleishyödyllisiä 
palveluja;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Gisela Kallenbach 

Tarkistus 4
3 kohta

3. muistuttaa ja korostaa, että urheiluun 
sovelletaan sisämarkkinoihin, vapaaseen 
kilpailuun ja työntekijöiden vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyviä yhteisön yleisiä 
normeja, jotka ovat osoittaneet 
tehokkuutensa sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja taloudellisen 
kehityksen kannalta;

3. muistuttaa ja korostaa, että urheiluun 
liittyviin infrastruktuureihin sovelletaan 
sisämarkkinoihin liittyviä yhteisön yleisiä 
normeja ainoastaan silloin, kun niillä 
tavoitellaan voittoa; muistuttaa kuitenkin, 
että suuri osa urheilu- ja vapaa-
ajanpalveluista yhteisöissä ja alueilla ovat 
osa kulttuuria ja yhteiselämää ja näin ollen 
kiistämätön osa yleishyödyllisiä palveluja; 
normit ovat osoittaneet tehokkuutensa 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
ja taloudellisen kehityksen; 

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Gisela Kallenbach 

Tarkistus 5
4 kohta

4. painottaa joidenkin urheiluseurojen 
kansainvälisissä kilpailussa saavuttaman 
menestyksen tärkeyttä tiettyjen alueiden 
ja maiden kehitysponnisteluissa 
välittömästi tuotteiden ja lisenssien 
viennin muodossa ja välillisesti niiden 
myönteisten vaikutusten muodossa, joita 
nämä urheiluseurat kulttuurilähettiläinä 
tuovat kotimaahansa ja alueelleen; tukee 
toimia, joita maat tai alueet toteuttavat 
suojellakseen tai lisäkseen tärkeimpien 
urheiluseurojensa kilpailukykyä
edellyttäen, että toimet ovat yhteisön 
oikeuden mukaisia;

4. painottaa joidenkin urheiluseurojen 
kansainvälisissä kilpailussa saavuttaman 
menestyksen tärkeyttä tiettyjen alueiden ja 
maiden kehitysponnisteluissa välittömästi 
tuotteiden ja lisenssien viennin muodossa ja 
välillisesti niiden myönteisten vaikutusten 
muodossa, joita nämä urheiluseurat 
kulttuurilähettiläinä tuovat kotimaahansa ja 
alueelleen; painottaa kuitenkin, että vapaa-
ajan liikunnan positiivinen kehitys on 
merkittävää alueen sosiaaliselle ja 
taloudelliselle kehitykselle erityisesti alueen 
houkuttelevuuden lisäämiseksi nuorten 
ihmisten keskuudessa ja nuorten ihmisten 
alueella pitämiseksi; tukee toimia, joita 
maat tai alueet toteuttavat saadakseen 
tärkeitä urheiluseuroja sitoutumaan vapaa-
ajan liikuntaan liittyvään toimintaan 
edellyttäen, että toimet ovat yhteisön 
oikeuden mukaisia; painottaa, että tällä 
sitoumuksella on yleisesti suuri merkitys;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 6
4 kohta

4. painottaa joidenkin urheiluseurojen 
kansainvälisissä kilpailussa saavuttaman 
menestyksen tärkeyttä tiettyjen alueiden 
ja maiden kehitysponnisteluissa 
välittömästi tuotteiden ja lisenssien 
viennin muodossa ja välillisesti niiden 
myönteisten vaikutusten muodossa, joita 
nämä urheiluseurat kulttuurilähettiläinä 
tuovat kotimaahansa ja alueelleen; tukee 
toimia, joita maat tai alueet toteuttavat 

4. painottaa joidenkin urheiluseurojen 
kansainvälisissä kilpailussa saavuttaman 
menestyksen tärkeyttä tiettyjen alueiden ja 
maiden kehitysponnisteluissa välittömästi 
tuotteiden ja lisenssien viennin muodossa ja 
välillisesti niiden myönteisten vaikutusten 
muodossa, joita nämä urheiluseurat 
kulttuurilähettiläinä tuovat kotimaahansa ja 
alueelleen; tukee toimia, joita maat tai alueet 
toteuttavat suojellakseen tai lisäkseen 
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suojellakseen tai lisäkseen tärkeimpien 
urheiluseurojensa kilpailukykyä 
edellyttäen, että toimet ovat yhteisön 
oikeuden mukaisia;

tärkeimpien urheiluseurojensa kilpailukykyä 
edellyttäen, että samat perussäännöt 
koskevat kaikkia ja että toimet ovat yhteisön 
oikeuden mukaisia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter ja Gisela Kallenbach

Tarkistus 7
5 kohta

5. tähdentää, että eri urheilulajien 
sosiaalinen ja taloudellinen merkitys 
sekä alueen tai maan tärkeimpien 
urheiluseurojen suhteellinen merkitys ja 
suosio tärkeimmissä 
ammattiurheilulajeissa vaihtelee suuresti
eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä; 
pitää siksi oikeutettuina ja tarpeellisina 
eroja, jotka liittyvät tulorakenteeseen, 
tulojen hankintamenetelmiin, 
solidaarisuuden ilmaisumuotoihin ja 
tapaan tarkastella kilpailun tasapainoa;

5. tähdentää, että eri alueiden ja 
jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja eri 
urheilulajien sosiaalisen ja taloudellisen 
merkityksen tai myös tulorakenteen osalta; 
pitää kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että 
urheiluseurat sitoutuvat sosiaalisesti 
vapaa-ajan liikunnan edistämiseen ja että 
kaikki sosiaaliset ryhmät käyttävät 
laadullisesti korkeatasoisia 
urheilupalveluita, millä on suuri merkitys 
sosiaaliselle ja taloudelliselle koheesiolle; 
pitää näin ollen tällaista sitoutumista 
välttämättömänä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 8
5 kohta

5. tähdentää, että eri urheilulajien 
sosiaalinen ja taloudellinen merkitys sekä 
alueen tai maan tärkeimpien 
urheiluseurojen suhteellinen merkitys ja 
suosio tärkeimmissä 
ammattiurheilulajeissa vaihtelee suuresti 
eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä; 
pitää siksi oikeutettuina ja tarpeellisina 

5. tähdentää, että eri urheilulajien 
sosiaalinen ja taloudellinen merkitys sekä 
alueen tai maan tärkeimpien urheiluseurojen 
suhteellinen merkitys ja suosio tärkeimmissä 
ammattiurheilulajeissa vaihtelee suuresti eri 
alueiden ja jäsenvaltioiden välillä; pitää siksi
tärkeänä, että taloudellisesti vahvojen 
yhdistysten jakelumekanismia sovelletaan
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eroja, jotka liittyvät tulorakenteeseen, 
tulojen hankintamenetelmiin, 
solidaarisuuden ilmaisumuotoihin ja 
tapaan tarkastella kilpailun tasapainoa;

myös taloudellisesti heikompiin 
yhdistyksiin urheilun sosiaalisen ja 
taloudellisen merkityksen takaamiseksi 
kaikilla alueilla ja pienemmissä yksiköissä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 9
7 kohta

7. ehdottaa tehokkaan mekanismin 
perustamista rajat ylittävän ja alueiden 
välisen yhteistyön tukemiseksi, jotta 
voitaisiin paremmin käyttää hyväksi 
urheilutapahtumiin liittyviä 
infrastruktuuri-investointeja;

7. ehdottaa tehokkaan mekanismin 
perustamista rajat ylittävän ja alueiden 
välisen yhteistyön tukemiseksi, jotta 
voitaisiin paremmin käyttää hyväksi 
urheilutapahtumiin liittyviä infrastruktuuri-
investointeja; suosittelee lisäksi
jäsenvaltioita käyttämään hyväksi 
Euroopan alueellisten yhteistyöjärjestöjen 
oikeushenkilöyden tarjoamia 
mahdollisuuksia myös urheilun alalla;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 10
8 kohta

8. pyytää komissiota, että esittäessään 
ehdotuksia aloilla, jotka ovat 
jäsenvaltioissa urheilun kehityksen 
kannalta arkaluonteisia, kuten 
kuvaoikeudet, lähetysoikeuksien 
hallinnointi tai urheiluvedonlyönti, se 
kunnioittaa tiukasti 
toissijaisuusperiaatetta ja kunkin 
jäsenvaltion kokemusta ja 
yksilöllisyyttä sekä tarvittaessa 
jäsenvaltion alueille siirrettyjä 
valtuuksia.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska

Tarkistus 11
8 a kohta (uusi)

8 a. korostaa alueiden ja paikallisen 
itsehallinnon merkitystä ammattimaisten ja 
vapaa-ajan liikuntaan liittyvien
urheilutapahtumien järjestämisessä 
infrastruktuurin luomiseksi sekä urheilun 
tukemiseksi ja EU:n kansalaisten terveiden 
elämäntapojen edistämiseksi erityisesti 
kouluikäisten nuorten osalta;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 12
8 a kohta (uusi)

8 a. katsoo, että lähetysoikeudet 
muodostavat ammattilaisurheilun 
pääasiallisen tulonlähteen, kehottaa 
kuitenkin säilyttämään 
solidaarisuusmekanismit;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 13
8 b kohta (uusi)

8 b. suosittelee jäsenvaltioille, että ne eivät 
ainoastaan takaisi maahanmuuttajille
mahdollisuutta harrastaa urheilua vaan 
varmistaisivat lisäksi, että heidän on 
mahdollista harrastaa omia kansallisia 
urheilulajejaan vastaanottomaassa, mikä 
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edelleen edistää integroitumisprosessia;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 14
8 c kohta (uusi)

8 c. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että integroivassa urheilutoiminnassa
luodaan mahdollisuuksia siihen, että 
vammaiset urheilijat ja koululaiset voivat 
harrastaa urheilua yhdessä muiden 
koululaisten kanssa;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 15
8 d kohta (uusi)

8 d. kehottaa komissiota asettamaan 
urheilutapahtumille annettavalle EU:n
tuelle sellaisen ehdon, jonka mukaan 
urheilutapahtumissa on edistettävä 
ympäristön ja terveyden suojelua ja yleisöä 
on valistettava näistä asioista, koska 
ympäristöön ja terveyteen liittyvissä 
kysymyksissä on tarpeen luoda 
horisontaalinen lähestymistapa;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 16
8 e kohta (uusi)

8 e. kehottaa jäsenvaltioita velvoittamaan 
lähetysoikeuksien omistajat käyttämään 
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tietyn osan mainosajasta siihen, että yleisöä 
valistetaan urheilun merkityksestä 
aktiivisena ennaltaehkäisevänä 
toimenpiteenä;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 17
8 f kohta (uusi)

8 f. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
liikuntakasvatuksen pakollisena osana 
koulutusjärjestelmään peruskouluista 
korkeakouluihin saakka valkoisessa 
kirjassa esitetyn oppilaitosten päivittäisen 
liikunnan käyttöönottoa koskevan 
tavoitteen mukaisesti;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 18
8 g kohta(uusi)

8 g. ehdottaa jäsenvaltioille, että ne 
käyttäisivät 50 prosenttia urheilusta 
hankituista tuloista urheiluun liittyviin 
menoihin kansallisella ja paikallisella
tasolla;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 19
8 h kohta(uusi)

8 h. kehottaa komissiota pyrkimään uusissa 
jäsenvaltioissa urheilua säännöllisesti 
harrastavien henkilöiden määrän 
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kaksinkertaistamiseen ottaen huomioon, 
että tämä määrä on tällä hetkellä 
huolestuttavan alhainen ja että pyrkimys
eurooppalaiseen yhteenkuuluvuuteen on 
merkittävää uusille jäsenvaltioille;

Or. hu
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