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Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 1
Premessa A

A.  wara li kkunsidra l-irwol integranti ta’ 
l-isport u l-kontribut potenzjali tiegħu 
għall-koeżjoni soċjali kif ukoll il-
koeżjoni interna tar-reġjuni; 

A. wara li kkunsidra l-irwol integranti ta’ l-
isport u l-kontribut potenzjali tiegħu għall-
koeżjoni soċjali u korporattiva kif ukoll il-
koeżjoni interna tar-reġjuni;

Or. de

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 2
Punt 2

2. Jirrikonoxxi l-importanza ta’ l-isport 2. Jirrikonoxxi l-importanza ta’ l-isport, ta' 
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għall-ħolqien ta’ l-impjiegi u ta’ impriżi 
żgħar jew ta’ daqs medju;

l-industrija ta' l-isport u tat-turiżmu ta' l-
isport għall-ħolqien ta’ l-impjiegi u ta’ 
impriżi żgħar jew ta’ daqs medju;

Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter u Gisela Kallenbach 

Emenda 3
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jenfasizza li livell għoli ta' 
disponibilità u ta' aċċessibilità ta' l-
infrastrutturi relatati ma' l-isport għall-
gruppi soċjali kollha jinfluwenza b'mod 
pożittiv il-kwalità tal-ħajja kemm fiz-zoni 
rurali kif ukoll f'dawk urbani; jitlob lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali biex 
jiżviluppaw infrastrutturi relatati ma' l-
isport bħala parti indispensabbli mis-
servizz pubbliku;

Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter u Gisela Kallenbach 

Emenda 4
Punt 3

3. Ifakkar u jenfasizza li l-isport għandu 
jkun suġġett għar-regolamenti ġenerali 
Komunitarji għas-suq intern, mal-
kummerċ ħieles u maċ-ċirkulazzjoni 
ħielsa tal-ħaddiema, li wrew l-effikaċja
tagħhom għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali u għall-iżvilupp ekonomiku;

3. Ifakkar u jenfasizza li l-infrastrutturi 
għall-isport għandhom jeffettwaw r-
regolamenti ġenerali Komunitarji dwar is-
suq intern, meta dawn jitmexxew biss bħala 
attivitajiet ekonomiċi li jkollhom għan li 
jagħmlu qligħ; ifakkar, madankollu, li l-
maġġoranza tal-faċilitajiet għall-isport u
għall-ħin liberu fil-muniċipalitajiet u fir-
reġjuni hija parti essenzjali mill-
koeżistenza kulturali, u allura servizz 
pubbliku indispensabbli, li wrew l-
effiċjenza tagħhom għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali u għall-iżvilupp ekonomiku;

Or. de
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter u Gisela Kallenbach 

Emenda 5
Punt 4

4. Isemmi li s-suċċess ta’ xi klabbs 
sportivi f’kompetizzjonijiet 
internazzjonali huma importanti għall-
iżvilupp ta’ ċerti reġjuni u pajjiżi, kemm 
direttament minħabba l-esportazzjoni ta’ 
prodotti u liċenzji kif ukoll indirettament 
minħabba l-effetti pożittivi li joħolqu 
dawn il-klabbs għall-pajjiżi u għar-
reġjuni tagħhom bħala ambaxxaturi 
kulturali; jappoġġja l-miżuri li adottaw il-
pajjiżi u r-reġjuni sabiex iħarsu jew 
ikabbru l-kompetittività tal-klabbs 
emblematiċi tagħhom, sakemm dawn il-
miżuri ikunu konformi mal-liġi 
komunitarja;

4. Isemmi li s-suċċess ta’ xi klabbs sportivi 
f’kompetizzjonijiet internazzjonali huma 
importanti għall-iżvilupp ta’ ċerti reġjuni u
pajjiżi, kemm direttament minħabba l-
esportazzjoni ta’ prodotti u liċenzji kif ukoll 
indirettament minħabba l-effetti pożittivi li 
joħolqu dawn il-klabbs għall-pajjiżi u għar-
reġjuni tagħhom bħala ambaxxaturi 
kulturali; jenfasizza, madankollu, li l-
iżvilupp pożittiv ta' l-isport populari u 
rikreattiv huwa determinatni għall-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' reġjun, speċjalment 
biex jagħmlu r-reġjun iktar sabiħa għaż-
żgħażagħ u biex iż-żgħażagħ jinżammu fir-
reġjun; jappoġġja l-miżuri li adottaw il-
pajjiżi u r-reġjuni sabiex jimpenjaw klabbs 
prestiġġjużi ta' l-isport fl-isport populari u 
rikreattiv, sakemm dawn il-miżuri ikunu 
konformi mal-liġi komunitarja; jenfasixxa, 
li dan l-impenn huwa kontribut għall-
interess pubbliku;

Or. de

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 6
Punt 4

4. Isemmi li s-suċċess ta’ xi klabbs 
sportivi f’kompetizzjonijiet 
internazzjonali huma importanti għall-
iżvilupp ta’ ċerti reġjuni u pajjiżi, kemm 
direttament minħabba l-esportazzjoni ta’ 
prodotti u liċenzji kif ukoll indirettament 
minħabba l-effetti pożittivi li joħolqu 
dawn il-klabbs għall-pajjiżi u għar-
reġjuni tagħhom bħala ambaxxaturi 
kulturali; jappoġġja l-miżuri li adottaw il-

4. Isemmi li s-suċċess ta’ xi klabbs sportivi 
f’kompetizzjonijiet internazzjonali huma 
importanti għall-iżvilupp ta’ ċerti reġjuni u 
pajjiżi, kemm direttament minħabba l-
esportazzjoni ta’ prodotti u liċenzji kif ukoll 
indirettament minħabba l-effetti pożittivi li 
joħolqu dawn il-klabbs għall-pajjiżi u għar-
reġjuni tagħhom bħala ambaxxaturi 
kulturali; jappoġġja l-miżuri li adottaw il-
pajjiżi u r-reġjuni sabiex iħarsu jew ikabbru 
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pajjiżi u r-reġjuni sabiex iħarsu jew 
ikabbru l-kompetittività tal-klabbs
emblematiċi tagħhom, sakemm dawn il-
miżuri ikunu konformi mal-liġi
komunitarja;

l-kompetittività tal-klabbs prestiġġjużi
tagħhom, sakemm l-istess regoli bażiċi 
japplikaw għal kulħadd u sakemm il-miżuri 
ikunu konformi mal-liġi Komunitarja;

Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter u Gisela Kallenbach

Emenda 7
Punt 5

5. Isemmi li jeżistu differenzi kbar bejn 
ir-reġjuni differenti u l-Istati Membri mil-
lat tar-relevanza soċjali u eċonomika ta' 
diversi sports, kif ukoll mil-lat ta' l-
importanza u l-popolarità relattiva ta' l-
aktar klabbs importanti ta’ reġjun jew ta’ 
pajjiż fl-isports professjonali ewlenin; 
għaldaqstant, iqis li huwa ġustifikabbli u 
meħtieġa d-differenzi fir-rigward ta’ kif 
huwa kompost u ġenerat id-dħul, kif 
jingħata l-appoġġ u fl-approċċ li jittieħed 
sabiex jiġi żgurat il-bilanċ kompetittiv;

5. Isemmi li jeżistu differenzi kbar bejn ir-
reġjuni differenti u l-Istati Membri mil-lat 
tar-relevanza soċjali u ekonomika ta' diversi 
sports, kif ukoll mil-lat ta' kif huwa kompost
id-dħul; iqis, madankollu, li hu mixtieq li l-
impenn soċjali tal-klubbs ta' l-isport fl-
isport populari u l-użu ta' faċilitajiet għall-
isport li jkunu ta' kwalità għolja mill-
gruppi soċjali kollha jirrappreżentaw 
kontribut ċentrali għall-koeżjoni soċjali u 
ekonomika, u allura jqis impenn bħal dan 
bħala indispensabbli;

Or. de

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 8
Punt 5

5. Isemmi li jeżistu differenzi kbar bejn 
ir-reġjuni differenti u l-Istati Membri mil-
lat tar-relevanza soċjali u eċonomika ta' 
diversi sports, kif ukoll mil-lat ta' l-
importanza u l-popolarità relattiva ta' l-
aktar klabbs importanti ta’ reġjun jew ta’ 
pajjiż fl-isports professjonali ewlenin; 
għaldaqstant, iqis li huwa ġustifikabbli u 
meħtieġa d-differenzi fir-rigward ta’ kif 
huwa kompost u ġenerat id-dħul, kif 
jingħata l-appoġġ u fl-approċċ li 
jittieħed sabiex jiġi żgurat il-bilanċ 

5. Isemmi li jeżistu differenzi kbar bejn ir-
reġjuni differenti u l-Istati Membri mil-lat 
tar-relevanza soċjali u eċonomika ta' diversi 
sports, kif ukoll mil-lat ta' l-importanza u l-
popolarità relattiva ta' l-aktar klabbs 
importanti ta’ reġjun jew ta’ pajjiż fl-isports 
professjonali ewlenin; għalhekk hu 
importanti li jkun hemm ukoll mekkaniżmu 
ta' tqassim mill-klabbs li huma qawwija 
finanzjarjament għall-klabbs li huma iktar 
dgħajfa finanzjarjament, sabiex l-
importanza soċjali u ekonomika ta' l-isport 
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kompetittiv; tkun żgurata fir-reġjuni kollha u fl-
entitajiet iżgħar;

Or. de

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 9
Punt 7

7. Jipproponi l-ħolqien ta’ mekkaniżmu 
effikaċi sabiex titħeġġeġ il-koperazzjoni 
transkonfinali u interreġjonali sabiex 
jitgawdew aktar l-investimenti 
f’infrastrutturi li jsiru għall-avvenimenti 
sportivi;

7. Jipproponi l-ħolqien ta’ mekkaniżmu 
effikaċi sabiex titħeġġeġ il-koperazzjoni 
transkonfinali u interreġjonali sabiex 
jitgawdew aktar l-investimenti 
f’infrastrutturi li jsiru għall-avvenimenti 
sportivi; jipproponi iktar minn hekk lill-
Istati Membri biex jużaw il-possibilitajiet 
anke fil-qasam ta' l-isport li joħorġu mill-
fatt li r-Raggruppamenti Ewropej ta' 
Kooperazzjoni Territorjali għandhom 
personalità legali;

Or. hu

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 10
Punt 8

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex meta 
tħejji proposti f’oqsma sensittivi bħall-
iżvilupp sportiv fl-Istati Membri bħad-
drittijiet ta’ l-immaġni, l-immaniġġjar 
tad-drittijiet ta' trażmissjoni jew ta' l-
imħatri sportivi, tirrispetta b’mod 
skrupluż il-prinċipju tas-sussidjarjetà u 
l-esperjenza u l-karatteristiċi individwali 
ta’ kull Stat Membru, kif ukoll it-
trasferiment tas-setgħat lir-reġjuni 
nazzjonali, jekk ikun il-każ.

imħassar

Or. de
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Emenda mressqa minn Grażyna Staniszewska

Emenda 11
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jenfasizza l-importanza ta' l-
awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
organizzazzjoni ta' avvenimenti 
professjonali u rikrejattivi ta' l-isport, 
għall-bini ta' l-infrastruttura kif ukoll
għall-promozzjoni ta' l-isport u ta' mod ta' 
għixien iktar b'saħħtu taċ-ċittadini ta' l-
Unjoni Ewropea, speċjalment taż-żgħażagħ 
li għadhom imorru l-iskola;

Or. pl

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 12
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jirrimarka li d-drittijiet għax-xandir 
huma fost is-sorsi prinċipali ta' dħul għall-
isport professjonali, madankollu, jistieden 
li jinżamm il-mekkaniżmu ta' solidarjetà;

Or. de

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 13
Paragrafu 8 b (ġdid)

8b. Jirrakkomanda lill-Istati Membri li lill-
immigranti mhux biss jiżgurawlhom l-
aċċess għall-isport, imma wkoll li jiżguraw 
li l-immigranti jkunu jistgħu jipprattikaw it-
tipi ta' sport nazzjonali tagħhom fil-pajjiż li 
jilqagħhom, ħaġa li tippromwovi iktar il-
proċess ta' integrazzjoni; 
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Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 14
Paragrafu 8 c (ġdid)

8c. Jitlob lill-Istati Membri, 
b'kunsiderazzjoni ta' l-importanza tal-
isport inklusiv, li joħolqu l-possibilità li l-
isportivi u l-istudenti b'diżabilitajiet ikunu 
jistgħu jagħmlu l-isport  ma' l-istudenti l-
oħra;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 15
Paragrafu 8 d (ġdid)

8d. Jitlob lill-Kummissjoni, fid-dawl tal-fatt 
li fi kwistjonijiet ta' protezzjoni ta' l-
ambjent u tas-saħħa hu mixtieq li jkun 
hemm approċċ orizzonatali, biex fost il-
kriterji għall-għoti ta' fondi mill-Unjoni 
Ewropea għall-attivitajiet ta' l-isport 
tinkludi kundizzjoni li tirrikjedi li tiġi 
rrekklamata u promossa l-protezzjoni 
ambjentali u tas-saħħa fl-avvenimenti ta' l-
isport;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 16
Paragrafu 8 e (ġdid)

8e. Jipproponi lill-Istati Membri biex 
jobbligaw lid-detenturi tad-drittijiet għax-
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xandir li jipprevedu parti speċifika mill-ħin 
tar-riklami għas-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku għall-importanza ta' l-isport 
bħala mezz attiv ta' protezzjoni tas-saħħa;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 17
Paragrafu 8 f (ġdid)

8f. Jitlob lill-Istati Membri, 
b'kunsiderazzjoni tal-fatt li  wieħed mill-
objettivi tal-White Paper hu l-introduzzjoni 
ta' attività ta' sport kuljum fl-istabbilimenti 
edukatttivi, biex jagħmlu l-edukazzjoni 
fiżika obbligatorja fil-livelli kollha tas-
sistema edukattiva mill-iskola primarja 
għall-edukazzjoni ogħla;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 18
Paragrafu 8 g (ġdid)

8g. Jipproponi lill-Istati Membri biex jużaw 
50% mid-dħul tagħhom mill-isport biex 
ikopru l-ħidmiet relatati ma' l-isport fil-
livell nazzjonali kif ukoll f'dak lokali;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 19
Paragrafu 8 h (ġdid)

8h. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni, fid-
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dawl tal-fatt li l-isforzi lejn il-koeżjoni fl-
Unjoni Ewropea huma estremament 
importanti għall-Istati Membri l-ġodda, u li 
l-proporzjon tal-popolazzjoni fl-Istati 
Membri l-ġodda li jipparteċipaw b'mod 
regolari fl-isport hu tant baxx li wieħed 
għandu jinkwieta, li l-Unjoni Ewropea 
għandha timmira li tirdoppja l-figura fil-
ħames snin li ġejjin;

Or. hu
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