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Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 1
A. preambulumbekezdés

A. tekintettel a sport integráló szerepére, 
valamint a társadalmi kohézióhoz és a 
régiók belső kohéziójához való 
hozzájárulására;

A. tekintettel a sport integráló szerepére, 
valamint a szociális és társadalmi 
kohézióhoz és a régiók belső kohéziójához 
való hozzájárulására;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 2
2. pont

2. elismeri, hogy a sport fontos szerepet 2. elismeri, hogy a sport, a sportiparág és 
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játszik a munkahelyteremtés és a kis- és 
középvállalkozások létrehozása 
szempontjából;

sportturizmus fontos szerepet játszik a 
munkahelyteremtés és a kis- és 
középvállalkozások létrehozása 
szempontjából;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter és Gisela Kallenbach 

Módosítás: 3
2a. pont (új)

2a. hangsúlyozza, hogy az életminőséget 
mind a vidéki, mind a városi környezetben 
pozitívan befolyásolja az, ha a sporthoz 
kapcsolódó infrastruktúrák minden 
társadalmi csoport számára magas 
színvonalon állnak rendelkezésre és 
érhetők el; felkéri a helyi és regionális
hatóságokat, hogy a sporthoz kapcsolódó 
infrastruktúrákat a közérdekű 
szolgáltatások nélkülözhetetlen részeként 
fejlesszék;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter és Gisela Kallenbach 

Módosítás: 4
3. pont

3. emlékeztet arra és kiemeli, hogy a 
sportra azok az általános közösségi 
szabályok érvényesek, amelyek a 
társadalmi és területi kohézió, illetve a 
gazdasági fejlődés szempontjából 
bizonyítottan értékes belső piacot, szabad 
versenyt és a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkoznak;

3. emlékeztet arra és kiemeli, hogy a 
sporthoz kapcsolódó infrastruktúrákra a 
belső piaccal foglalkozó általános közösségi 
szabályok csak abban az esetben 
vonatkoznak, ha azok profitorientált 
gazdasági vállalkozásként üzemelnek;
emlékeztet azonban arra, hogy a 
településeken és a régiókban a sport- és 
szabadidő-létesítmények többsége a 
kulturális együttélés egyik színtere és 
ezáltal a közérdekű szolgáltatások 
nélkülözhetetlen részét képezi, amelyek 
bizonyították hatékonyságukat a társadalmi 
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és területi kohézió, illetve a gazdasági 
fejlődés szempontjából;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter és Gisela Kallenbach 

Módosítás: 5
4. pont

4. hangsúlyozza az egyes 
sportegyesületek nemzetközi versenyeken 
elért sikereinek jelentőségét egyes 
országok és régiók fejlesztésre irányuló 
erőfeszítései szempontjából, amely 
közvetlenül a termékek és licencek 
exportjában nyilvánul meg, közvetetten 
pedig azon pozitív hatásokban, amelyeket 
e sportegyesületek kulturális követekként 
hordoznak hazájuk és régiójuk számára; 
támogatja az országok és régiók 
közösségi joggal összhangban álló azon 
intézkedéseit, amelyek célja a 
kiemelkedő sportegyesületek 
versenyképességének megtartása és 
növelése;

4. hangsúlyozza az egyes sportegyesületek 
nemzetközi versenyeken elért sikereinek 
jelentőségét egyes országok és régiók 
fejlesztésre irányuló erőfeszítései 
szempontjából, amely közvetlenül a 
termékek és licencek exportjában nyilvánul 
meg, közvetetten pedig azon pozitív 
hatásokban, amelyeket e sportegyesületek 
kulturális követekként hordoznak hazájuk és 
régiójuk számára; hangsúlyozza azonban, 
hogy egy régió társadalmi és gazdasági 
fejlődése szempontjából döntő fontosságú a 
tömegsport és a szabadidősport pozitív 
fejlődése, ami mindenekelőtt azt a célt 
szolgálja, hogy a fiatalok számára vonzóvá 
tegyék az adott régiót, illetve a fiatalokat az 
adott régióban tartsák; támogatja az 
országok és régiók közösségi joggal 
összhangban álló azon intézkedéseit, 
amelyek célja, hogy a kiemelkedő
sportegyesületeket megnyerjék a 
tömegsport és a szabadidősport iránti 
elkötelezettségnek; hangsúlyozza, hogy ez 
az elkötelezettség a közösség javát szolgáló 
hozzájárulást jelent;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 6
4. pont

4. hangsúlyozza az egyes 4. hangsúlyozza az egyes sportegyesületek 
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sportegyesületek nemzetközi versenyeken 
elért sikereinek jelentőségét egyes 
országok és régiók fejlesztésre irányuló 
erőfeszítései szempontjából, amely 
közvetlenül a termékek és licencek 
exportjában nyilvánul meg, közvetetten 
pedig azon pozitív hatásokban, amelyeket 
e sportegyesületek kulturális követekként 
hordoznak hazájuk és régiójuk számára; 
támogatja az országok és régiók 
közösségi joggal összhangban álló azon 
intézkedéseit, amelyek célja a kiemelkedő 
sportegyesületek versenyképességének 
megtartása és növelése;

nemzetközi versenyeken elért sikereinek 
jelentőségét egyes országok és régiók 
fejlesztésre irányuló erőfeszítései 
szempontjából, amely közvetlenül a 
termékek és licencek exportjában nyilvánul 
meg, közvetetten pedig azon pozitív 
hatásokban, amelyeket e sportegyesületek 
kulturális követekként hordoznak hazájuk és 
régiójuk számára; támogatja az országoknak
és régióknak a mindenkire alapszabályként 
vonatkozó és a közösségi joggal 
összhangban álló azon intézkedéseit, 
amelyek célja a kiemelkedő 
sportegyesületek versenyképességének 
megtartása és növelése;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Módosítás: 7
5. pont

5. rámutat a különböző régiók és 
tagállamok között az egyes sportágak 
gazdasági és társadalmi jelentősége, 
valamint az egyes régiókban vagy 
országokban a hivatásos sportban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
egyesületek viszonylagos fontossága és 
népszerűsége tekintetében fennálló nagy 
különbségekre; ezért a bevétel 
összetételében, a jövedelemszerzésben, a 
támogatás megnyilvánulásaiban és a 
kiegyensúlyozott verseny megteremtésére 
irányuló megközelítésekben 
tapasztalható különbségeket indokoltnak 
és szükségesnek tartja;

5. rámutat a különböző régiók és tagállamok 
között az egyes sportágak gazdasági és 
társadalmi jelentősége, valamint a bevételek 
összetétele tekintetében fennálló nagy 
különbségekre; szükségesnek tartja
azonban, hogy a sportegyesületek 
tömegsport iránti társadalmi 
elkötelezettsége és a minden társadalmi 
csoport által használatható kiváló 
színvonalú sportlétesítmények alapvetően 
hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági 
kohézióhoz, és ezért elengedhetetlennek 
tartja ezt az elkötelezettséget;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 8
5. pont

5. rámutat a különböző régiók és 
tagállamok között az egyes sportágak 
gazdasági és társadalmi jelentősége, 
valamint az egyes régiókban vagy 
országokban a hivatásos sportban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
egyesületek viszonylagos fontossága és 
népszerűsége tekintetében fennálló nagy 
különbségekre; ezért a bevétel 
összetételében, a jövedelemszerzésben, a 
támogatás megnyilvánulásaiban és a 
kiegyensúlyozott verseny megteremtésére
irányuló megközelítésekben 
tapasztalható különbségeket indokoltnak 
és szükségesnek tartja;

5. rámutat a különböző régiók és tagállamok 
között az egyes sportágak gazdasági és 
társadalmi jelentősége, valamint az egyes 
régiókban vagy országokban a hivatásos 
sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
egyesületek viszonylagos fontossága és 
népszerűsége tekintetében fennálló nagy 
különbségekre; ezért fontos, hogy a 
pénzügyileg erős egyesületektől a gyengébb 
pénzügyi háttérrel rendelkező egyesületekig 
mindegyik alkalmazzon egy elosztási 
mechanizmust is annak érdekében, hogy 
minden régióban és a kisebb egységekben
biztosítsák a sport társadalmi és gazdasági 
jelentőségét;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 9
7. pont

7. javasolja a határokon átnyúló és az 
interregionális együttműködés 
előmozdítására irányuló hatékony 
mechanizmus létrehozását, amely révén a 
sportesemények keretében létrehozott 
infrastrukturális beruházások 
kihasználtsága lenne javítható;

7. javasolja a határokon átnyúló és az 
interregionális együttműködés 
előmozdítására irányuló hatékony 
mechanizmus létrehozását, amely révén a 
sportesemények keretében létrehozott 
infrastrukturális beruházások kihasználtsága 
lenne javítható; javasolja továbbá a 
tagállamoknak, hogy a sport területén is 
használják ki az abból adódó lehetőségeket, 
hogy a területi együttműködést szolgáló 
európai egyesületek jogi személyiséggel 
rendelkeznek;

Or. hu
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Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 10
8. pont

8. kéri a Bizottságot, hogy amennyiben a 
sport tagállamokbeli fejlődése 
szempontjából olyan fontos területekre 
vonatkozó javaslatokat tesz, mint például 
az imázsjogok és a közvetítéssel 
kapcsolatos jogok kezelése vagy a 
sportfogadás, szigorúan vegye 
figyelembe a szubszidiaritás elvét és 
tartsa tiszteletben az egyes tagállamok 
tapasztalatát és sajátosságait, valamint 
adott esetben a hatáskörök régiókra 
történő átruházását.

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Grażyna Staniszewska

Módosítás: 11
8a. pont (új)

8a. hangsúlyozza régiók és a helyi 
önkormányzatok jelentőségét a következő 
területeken: hivatalos sportrendezvények és 
tömegsport-rendezvények szervezése, 
infrastruktúra kiépítése, valamint a sport és 
az egészséges életmód uniós polgárok –
különösen az iskolaköteles fiatalok –
körében való előmozdítása;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 12
8a. pont (új)

8a. rámutat, hogy a médiajogok a hivatalos 
sport számára az egyik fő bevételi forrást 
jelentik, mégis a szolidaritási 
mechanizmusok megőrzését kéri;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 13
8b. pont (új)

8b. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
bevándorlók számára ne csak a sporthoz 
való hozzáférést biztosítsák, hanem ezen 
felül arról is gondoskodjanak, hogy a 
bevándorlóknak a fogadó országban 
lehetőségük legyen saját nemzeti sportágaik 
űzésére, ami még inkább előmozdítja az 
integrációs folyamatokat;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 14
8c. pont (új)

8c. felszólítja a tagállamokat, hogy
tekintettel az integrációs sporttevékenység 
jelentőségére teremtsék meg annak 
lehetőségét, hogy a fogyatékossággal élő 
sportolók és diákok a többi diákkal együtt 
sportolhassanak;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 15
8d. pont (új)

8d. tekintettel arra, hogy a 
környezetvédelmi és egészségvédelmi 
kérdések horizontális megközelítést tesznek 
szükségessé, felszólítja a Bizottságot, hogy
az Európai Unió sportrendezvények 
támogatására fordítható pénzeszközeinek 
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biztosításához kapcsolódó kritériumok közé 
azt a feltételt is vegye fel, miszerint a 
sportrendezvényeken propagálni kell a 
környezetvédelmet és az egészségvédelmet, 
valamint fokozni kell a nyilvánosság e 
kérdések iránti érzékenységét;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 16
8e. pont (új)

8e. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
közvetítési jogok tulajdonosait kötelezzék 
arra, hogy a reklámidő egy meghatározott 
részét a nyilvánosságnak a sport – mint az 
egészségmegőrzés aktív módja – jelentősége
iránti érzékenysége fokozására fordítsák;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 17
8f. pont (új)

8f. tekintettel arra, hogy a fehér könyvben 
megfogalmazott egyik célkitűzés a 
sporttevékenységek oktatási
intézményekben való napi szintű 
bevezetése, felszólítja a tagállamokat, hogy 
az oktatási rendszer minden szintjén –
kezdve az általános iskolától, egészen a 
felsőfokú oktatási intézményekig –
kötelezően vezessék be a testnevelést;

Or. hu
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Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 18
8g. pont (új)

8g. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
sportból származó bevételük 50%-át a 
sporthoz kapcsolódó állami és helyi szintű 
feladatok fedezésére fordítsák;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 19
8h. pont (új)

8h. tekintettel arra, hogy az Európai Unión 
belüli kohézió megteremtését célzó törekvés
az újonnan csatlakozott tagállamok 
szempontjából nagyobb jelentőséggel bír, 
valamint figyelemmel arra a tényre, hogy
az újonnan csatlakozott tagállamokban a 
rendszeresen sportoló emberek aránya
aggasztóan alacsony, javasolja a 
Bizottságnak, hogy az Európai Unión belül
az elkövetkező öt évben törekedjen a 
rendszeresen sportolók számának 
megkétszerezésére;

Or. hu


	707341hu.doc

