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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis

A. atsižvelgdamas į sporto vaidmenį 
skatinant integraciją ir į jo galimą indėlį į 
socialinę ir regionų vidinę sanglaudą, 

A. A. atsižvelgdamas į sporto vaidmenį 
skatinant integraciją ir į jo galimą indėlį į 
socialinę, socialinę ir regionų vidinę 
sanglaudą, 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 2
2 dalis

2. pripažįsta sporto svarbą kuriant darbo 
vietas ir mažas bei vidutines įmones;

2. pripažįsta sporto, sporto pramonės ir 
sporto turizmo svarbą kuriant darbo vietas ir 
mažas bei vidutines įmones;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 3
2a dalis (nauja)

2a. pažymi, kad gausi ir visoms 
socialinėms grupėms lengvai prieinama 
sporto infrastruktūra teigiamai veikia 
gyvenimo kokybę ir kaimo, ir miesto 
vietovėse; ragina vietos ir regionų valdžios
institucijas vystyti sporto infrastruktūrą 
kaip neatsiejamą viešųjų paslaugų dalį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 4
3 dalis

3. pažymi ir pabrėžia, kad sportui galioja
Bendrijos vidaus rinkos, laisvos 
konkurencijos ir laisvo darbuotojų 
judėjimo bendros taisyklės, kurių vertė 
socialinei ir regioninei sanglaudai ir 
ekonominiam vystymuisi įrodyta;

3. pažymi ir pabrėžia, kad sportui skirtai 
infrastruktūrai Bendrijos vidaus rinkos 
bendros taisyklės galioja tik tada, jei ji 
veikia kaip pelno siekianti ekonominė 
struktūra; tačiau primena, kad dauguma 
sportui ir laisvalaikiui skirtų struktūrų 
vietovėse ir regionuose yra kultūrinio 
sambūvio, o kartu ir neatsiejama viešųjų 
paslaugų dalis, kurių vertė socialinei ir 
regioninei sanglaudai ir ekonominiam 
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vystymuisi įrodyta; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter ir Gisela Kallenbach 

Pakeitimas 5
4 dalis

4. pažymi, kad kai kurių sporto klubų 
tarptautinėse varžybose pasiekti 
laimėjimai yra svarbūs tam tikrų regionų 
ir valstybių vystymuisi tiek tiesiogiai –
produktų eksporto ir licencijų pavidalu, 
tiek netiesiogiai – teigiamo poveikio, kurį 
šie klubai kaip kultūros ambasadoriai gali 
padaryti savo šaliai arba regionui, forma; 
remia priemones, kurias priėmė valstybės 
arba regionai, siekdami užtikrinti arba 
sustiprinti savo prestižiškiausių klubų
konkurencingumą, su sąlyga, kad šios 
priemonės atitinka Bendrijos teisę;

4. pažymi, kad kai kurių sporto klubų 
tarptautinėse varžybose pasiekti laimėjimai 
yra svarbūs tam tikrų regionų ir valstybių 
vystymuisi tiek tiesiogiai – produktų 
eksporto ir licencijų pavidalu, tiek 
netiesiogiai – teigiamo poveikio, kurį šie 
klubai kaip kultūros ambasadoriai gali 
padaryti savo šaliai arba regionui, forma; 
tačiau pabrėžia, kad socialiniam ir 
ekonominiam regionų vystymuisi teigiamas 
mėgėjų ir laisvalaikio sporto plėtojimasis 
yra labai svarbus, pirmiausia siekiant 
regionus padaryti patrauklesnius 
jaunuoliams ir šiuose regionuose išlaikyti 
jaunus žmones; remia priemones, kurias 
priėmė valstybės arba regionai, siekdami 
skatinti prestižiškiausių  sporto klubų veiklą
mėgėjų ir laisvalaikio sporto srityje, su 
sąlyga, kad šios priemonės atitinka 
Bendrijos teisę; atkreipia dėmesį į tai, kad ši 
veikla naudinga visuomenei;

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 6
4 dalis

4. pažymi, kad kai kurių sporto klubų 
tarptautinėse varžybose pasiekti 
laimėjimai yra svarbūs tam tikrų regionų 
ir valstybių vystymuisi tiek tiesiogiai –

4. pažymi, kad kai kurių sporto klubų 
tarptautinėse varžybose pasiekti laimėjimai 
yra svarbūs tam tikrų regionų ir valstybių 
vystymuisi tiek tiesiogiai – produktų 
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produktų eksporto ir licencijų pavidalu, 
tiek netiesiogiai – teigiamo poveikio, kurį 
šie klubai kaip kultūros ambasadoriai gali 
padaryti savo šaliai arba regionui, forma; 
remia priemones, kurias priėmė valstybės 
arba regionai, siekdami užtikrinti arba 
sustiprinti savo prestižiškiausių klubų 
konkurencingumą, su sąlyga, kad šios
priemonės atitinka Bendrijos teisę;

eksporto ir licencijų pavidalu, tiek 
netiesiogiai – teigiamo poveikio, kurį šie 
klubai kaip kultūros ambasadoriai gali 
padaryti savo šaliai arba regionui, forma; 
remia priemones, kurias priėmė valstybės 
arba regionai, siekdami užtikrinti arba 
sustiprinti savo prestižiškiausių klubų 
konkurencingumą, su sąlyga, kad tie patys 
principai taikomi visiems ir priemonės 
atitinka Bendrijos teisę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 7
5 dalis

5. pažymi, kad įvairių sporto šakų 
socialinė ir ekonominė reikšmė įvairiuose 
regionuose ir valstybėse narėse yra labai 
skirtinga, taip pat ir svarbiausių 
profesionaliojo sporto šakų pagrindinių 
klubų santykinė svarba ir populiarumas 
regione arba šalyje; todėl mano, kad 
pajamų struktūros ir generavimo būdų, 
palaikymo raiškos būdų ir požiūrio į 
konkurencinę pusiausvyrą skirtumai 
pateisinami ir reikalingi;

5. pažymi, kad įvairių sporto šakų socialinė 
ir ekonominė reikšmė įvairiuose regionuose 
ir valstybėse narėse yra labai skirtinga, taip 
pat ir pajamų šaltiniai; tačiau mano, kad 
sporto klubai turėtų imtis socialinės veiklos 
skatinant mėgėjų sportą ir visas 
visuomenės grupes naudotis aukštos 
kokybės sporto įrenginiais ir taip labai 
daug prisidėtų prie socialinės ir 
ekonominės sanglaudos, todėl mano, kad ši 
veikla labai svarbi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 8
5 dalis

5. pažymi, kad įvairių sporto šakų 
socialinė ir ekonominė reikšmė įvairiuose 
regionuose ir valstybėse narėse yra labai 
skirtinga, taip pat ir svarbiausių 
profesionaliojo sporto šakų pagrindinių 

5. pažymi, kad įvairių sporto šakų socialinė 
ir ekonominė reikšmė įvairiuose regionuose 
ir valstybėse narėse yra labai skirtinga, taip 
pat ir svarbiausių profesionaliojo sporto šakų 
pagrindinių klubų santykinė svarba ir 
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klubų santykinė svarba ir populiarumas 
regione arba šalyje; todėl mano, kad 
pajamų struktūros ir generavimo būdų, 
palaikymo raiškos būdų ir požiūrio į 
konkurencinę pusiausvyrą skirtumai 
pateisinami ir reikalingi;

populiarumas regione arba šalyje; todėl 
svarbu taikyti paskirstymo mechanizmus, 
kad būtų galima iš dideles pajamas 
gaunančių sporto klubų pervesti lėšų 
mažiau pajamų gaunantiems klubams, 
siekiant užtikrinti socialinę ir ekonominę 
sporto svarbą visuose regionuose ir 
mažesnėse struktūrose;

Or. de

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 9
7 dalis

7. siūlo sukurti veiksmingą mechanizmą 
tarpvalstybiniam ir tarpregioniniam 
bendradarbiavimui skatinti, siekiant 
geriau išnaudoti su sporto renginiais 
susijusias investicijas į infrastruktūrą;

7. siūlo sukurti veiksmingą mechanizmą 
tarpvalstybiniam ir tarpregioniniam 
bendradarbiavimui skatinti, siekiant geriau 
išnaudoti su sporto renginiais susijusias 
investicijas į infrastruktūrą; be to, siūlo 
valstybėms narėms taip pat ir sporto srityje 
naudotis tuo, kad Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės turi juridinį 
statusą;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 10
8 dalis

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad
rengiant pasiūlymus tuose sektoriuose, 
kurie yra itin jautrūs sporto vystymosi 
valstybėse narėse požiūriu, pvz., 
fotografavimo teisių, transliavimo teisių 
valdymo arba sporto lažybų sektoriuose, 
būtų griežtai laikomasi subsidiarumo 
principo ir deramai atsižvelgiama į visų 
valstybių narių patirtį bei ypatumus ir, 

Išbraukta.
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tam tikrais atvejais, į valstybių narių 
regionams perduotas galias.

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 11
8a dalis (nauja)

8a. pabrėžia regionų ir vietos savivaldos 
institucijų svarbą organizuojant 
profesionalaus ir mėgėjų sporto renginius, 
kuriant infrastruktūrą ir skatinant 
sportuoti bei sveiką Europos Sąjungos 
piliečių, ypač mokyklinio amžiaus 
jaunuolių, gyvenseną;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 12
8a dalis (nauja)

8a. atkreipia dėmesį į tai, kad žiniasklaidos 
teisės yra vienas iš svarbiausių 
profesionaliojo sporto pajamų šaltinių, 
tačiau ragina išlaikyti ir solidarumo 
mechanizmus;

Or. de



AM\707341LT.doc 7/9 PE402.512v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 13
8b dalis (nauja)

8b. siūlo valstybėms narėms ne tik užtikrinti 
galimybes imigrantams sportuoti, bet taip 
pat pasirūpinti, kad jie priimančiojoje 
valstybėje galėtų užsiimti savo 
nacionalinėmis sporto šakomis, ir tai dar 
labiau skatintų integraciją;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 14
8c dalis (nauja)

8c. ragina valstybes nares atsižvelgiant į 
integruotos sportinės veiklos svarbą 
sudaryti galimybes neįgaliems 
sportininkams ir mokiniams sportuoti kartu 
su kitais mokiniais;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 15
8d dalis (nauja)

8d. ragina Komisiją atsižvelgiant į tai, kad 
nagrinėjant aplinkos ir sveikatos apsaugos 
klausimus reikėtų taikyti horizontalųjį 
požiūrį, į Europos Sąjungos lėšų skyrimo 
sporto renginiams kriterijų sąrašą įtraukti 
sąlygą, kad per sporto renginius būtų 
skatinama aplinkos ir sveikatos apsauga ir 
atkreipiamas visuomenės dėmesys į šiuos 
klausimus;
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Or. hu

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 16
8e dalis (nauja)

8e. siūlo valstybėms narėms transliavimo 
teisių turėtojus įpareigoti tam tikrą laiką 
skirti reklamai siekiant atkreipti 
visuomenės dėmesį į sporto, kaip aktyvios 
sveikatos priežiūros priemonės, svarbą;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 17
8f dalis (nauja)

8f. ragina valstybes nares atsižvelgiant į tai, 
kad Baltojoje knygoje nustatytas tikslas, jog 
švietimo įstaigose būtų kasdien 
sportuojama, į kiekvieną švietimo sistemos 
pakopą –  nuo pradinės mokyklos iki 
aukštojo mokslo įstaigų – kūno kultūrą 
įtraukti kaip privalomąjį dalyką;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 18
8a dalis (nauja)

8g. ragina valstybes nares 50 proc. savo iš 
sporto gaunamų pajamų naudoti su sportu 
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susijusioms išlaidoms valstybiniu ir vietos 
lygmeniu padengti;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Antonio De Blasio

Pakeitimas 19
8h dalis (nauja)

8h. siūlo Komisijai, atsižvelgiant į tai, kad į 
Europos Sąjungą įstojusioms naujosioms 
valstybėms narėms labai svarbu siekti 
sanglaudos, ir kadangi naujosiose 
valstybėse narėse, deja, reguliariai 
sportuoja  labai nedaugelis, dvigubai 
padidinti sportuojančiųjų skaičių per 
ateinančius penkerius metus;

Or. hu
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