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Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 1
Overweging A

A. gelet op de integrerende rol van sport 
en de potentiële bijdrage aan 
maatschappelijke cohesie, alsook de 
interne cohesie van de regio's, 

A. gelet op de integrerende rol van sport en 
de potentiële bijdrage aan de sociale en 
maatschappelijke cohesie, alsook de interne 
cohesie van de regio's,

Or. de

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 2
Paragraaf 2

2. erkent het belang van sport voor de 
werkgelegenheid en het opzetten van 
MKB;

2. erkent het belang van sport, de 
sportindustrie en het sporttoerisme voor de 
werkgelegenheid en het opzetten van MKB;

Or. de
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter and Gisela Kallenbach 

Amendement 3
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. wijst erop dat een goede 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
infrastructuren voor de sport een positieve 
invloed heeft op de levenskwaliteit van alle 
sociale groepen in zowel landelijke als 
stedelijke gebieden; verzoekt de lokale en 
regionale overheden infrastructuren voor 
de sport te ontwikkelen, als noodzakelijk 
onderdeel van het algemeen belang;

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter and Gisela Kallenbach 

Amendement 4
Paragraaf 3

3. herinnert eraan en onderstreept dat 
sport baat heeft bij toepassing van de 
algemene communautaire regels voor de 
interne markt, de vrije mededinging en 
het vrij verkeer van werknemers die het 
bewijs vormen van de effectiviteit voor 
maatschappelijke en territoriale cohesie 
en economische ontwikkeling;

3. herinnert eraan en onderstreept dat de 
algemene communautaire regels voor de 
interne markt alleen betrekking hebben op
infrastructuren voor sport, indien deze 
commerciële ondernemingen zijn; herinnert 
er echter aan dat het leeuwendeel van de 
sport- en recreatieaccomodaties in de 
gemeenten en regio’s een belangrijk 
onderdeel vormen van het culturele leven, 
onmisbaar voor het algemeen belang, en het 
bewijs vormen van de effectiviteit voor 
maatschappelijke en territoriale cohesie en 
economische ontwikkeling;

Or. de
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter and Gisela Kallenbach 

Amendement 5
Paragraaf 4

4. wijst erop hoe belangrijk het welslagen 
van sommige sportclubs in de 
internationale competities is voor de 
ontwikkeling van bepaalde regio's en 
bepaalde landen, direct in de vorm van 
export van producten en vergunningen en 
indirect in de vorm van de positieve 
uitstraling voor het eigen land en de regio 
van deze clubs als cultureel ambassadeur; 
steunt de maatregelen van landen of 
regio's om de concurrentie van hun
topclubs te behouden of te versterken, 
voor zover deze maatregelen sporen met 
het communautair recht;

4. wijst erop hoe belangrijk het welslagen 
van sommige sportclubs in de internationale
competities is voor de ontwikkeling van 
bepaalde regio's en bepaalde landen, direct 
in de vorm van export van producten en 
vergunningen en indirect in de vorm van de 
positieve uitstraling voor het eigen land en 
de regio van deze clubs als cultureel 
ambassadeur; benadrukt echter dat de 
positieve ontwikkeling van de breedte- en 
recreatiesport van groot belang is voor de 
sociale en economische ontwikkeling van 
een regio, met name om te voorkomen dat 
jongeren de regio de rug toekeren;
steunt de maatregelen van landen of regio's 
om topsportclubs te doordringen van het 
belang actief te worden in de breedte- en 
recreatiesport, voor zover deze maatregelen 
sporen met het communautair recht; wijst 
erop dat ze daarmee een bijdrage leveren 
aan het algemeen belang;

Or. de

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 6
Paragraaf 4

4. wijst erop hoe belangrijk het welslagen 
van sommige sportclubs in de 
internationale competities is voor de
ontwikkeling van bepaalde regio's en 
bepaalde landen, direct in de vorm van 
export van producten en vergunningen en 
indirect in de vorm van de positieve 
uitstraling voor het eigen land en de regio 
van deze clubs als cultureel ambassadeur; 
steunt de maatregelen van landen of 
regio's om de concurrentie van hun 
topclubs te behouden of te versterken, 

4. wijst erop hoe belangrijk het welslagen 
van sommige sportclubs in de internationale
competities is voor de ontwikkeling van 
bepaalde regio's en bepaalde landen, direct 
in de vorm van export van producten en 
vergunningen en indirect in de vorm van de 
positieve uitstraling voor het eigen land en 
de regio van deze clubs als cultureel 
ambassadeur; steunt de maatregelen van 
landen of regio's om de concurrentie van hun 
topclubs te behouden of te versterken, voor 
zover deze beginselen voor iedereen gelden 
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voor zover deze maatregelen sporen met 
het communautair recht;

en deze maatregelen sporen met het 
communautair recht;

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Amendement 7
Paragraaf 5

5. wijst op het bestaan van grote 
verschillen tussen de diverse regio's en 
lidstaten voor wat de maatschappelijke en 
economische relevantie van de 
verschillende sporten betreft, alsook voor 
het relatieve belang en de populariteit 
van de belangrijkste clubs uit een regio 
of een land in professionele sporten; acht 
het daarom terecht en nodig dat er 
verschil wordt gemaakt ten aanzien van 
de inkomsten, de wijze waarop inkomsten 
worden gegenereerd, de vormen om 
solidariteit uit te drukken en de nadruk 
op het competitief evenwicht;

5. wijst op het bestaan van grote verschillen 
tussen de diverse regio's en lidstaten zowel
voor wat betreft de maatschappelijke en 
economische relevantie van de verschillende 
sporten, alsook ten aanzien van 
samenstelling van de inkomsten; acht het 
echter nodig dat een sociale inbreng van 
sportclubs in de breedtesport en het gebruik 
van de kwalitatief hoogwaardige 
sportaccomodaties door alle sociale 
groepen van groot belang zijn voor de 
sociale en economische cohesie, en acht 
een dergelijke inbreng daarom absoluut 
noodzakelijk;

Or. de

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 8
Paragraaf 5

5. wijst op het bestaan van grote 
verschillen tussen de diverse regio's en 
lidstaten voor wat de maatschappelijke en 
economische relevantie van de 
verschillende sporten betreft, alsook voor 
het relatieve belang en de populariteit van 
de belangrijkste clubs uit een regio of een 
land in professionele sporten; acht het 
daarom terecht en nodig dat er verschil 
wordt gemaakt ten aanzien van de 
inkomsten, de wijze waarop inkomsten 
worden gegenereerd, de vormen om 

5. wijst op het bestaan van grote verschillen 
tussen de diverse regio's en lidstaten voor 
wat de maatschappelijke en economische 
relevantie van de verschillende sporten 
betreft, alsook voor het relatieve belang en 
de populariteit van de belangrijkste clubs uit 
een regio of een land in professionele 
sporten; daarom is het van belang dat een 
herverdelingsmechanisme in het leven 
wordt geroepen op basis waarvan middelen 
van de kapitaalkrachtige clubs naar de 
financieel zwakkere clubs vloeien, om het 
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solidariteit uit te drukken en de nadruk 
op het competitief evenwicht;

sociaal en economisch belang van sport in 
alle regio’s te waarborgen, ook in de kleine 
clubs;

Or. de

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 9
Paragraaf 7

7. stelt voor een effectief mechanisme in 
te stellen ter bevordering van de
grensoverschrijdende interregionale 
samenwerking voor een beter gebruik van
investeringen in de infrastructuur die ten 
goede moet komen aan de sport;

7. stelt voor een effectief mechanisme in te 
stellen ter bevordering van de
grensoverschrijdende interregionale 
samenwerking voor een beter gebruik van
investeringen in de infrastructuur die ten 
goede moet komen aan de sport; beveelt de 
lidstaten verder aan de mogelijkheden die 
voortvloeien uit het feit dat de Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking rechtspersonen zijn, ook te 
gebruiken voor de sport;

Or. hu

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 10
Paragraaf 8

8. verzoekt de Commissie om, wanneer 
zij voorstellen formuleert op een terrein 
dat zo belangrijk is voor de ontwikkeling 
van sport in de lidstaten als 
beeldrechten, het beheer van de 
uitzendingsrechten of subsidies aan de 
sport, zich nauwkeurig te houden aan 
het principe van subsidiariteit en de 
ervaring en het eigen karakter van elke 
lidstaat alsook een overdracht van 
bevoegdheden aan de regio's die de 
lidstaat vormen.

Schrappen



PE402.512v01-00 6/9 AM\707341NL.doc

NL

Or. de

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 11
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. wijst op het belang van de regio’s en 
plaatselijke zelfbesturen bij prof- en 
breedtesportevenementen voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur, het 
bevorderen van de sport en een gezonde 
levensstijl van de Europese burgers, met 
name van schoolplichtige jongeren;

Or. pl

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 12
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. wijst erop dat mediarechten een van 
de voornaamste inkomstenbronnen van de 
profsport zijn, verzoekt desondanks de 
solidariteitsmechanismen te handhaven;

Or. de

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 13
Paragraaf 8 ter (nieuw)

8 ter. beveelt de lidstaten aan er niet alleen 
zorg voor te dragen dat immigranten aan 
sport kunnen doen, maar dat zij ook in het 
gastland hun eigen sport kunnen 
beoefenen, wat bevorderlijk is voor het 
integratieproces;

Or. hu
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Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 14
Paragraaf 8 quater (nieuw)

8 quater. verzoekt de lidstaten, gezien het 
belang van sportgerelateerde activiteiten 
voor de integratie, mogelijkheden te 
creëren dat gehandicapte sporters en 
scholieren samen met scholieren zonder 
handicap aan sport kunnen doen;

Or. hu

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 15
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

8 quinquies. verzoekt de Commissie gezien 
het feit dat bij vraagstukken ten aanzien 
van milieu en gezondheidsbescherming een 
horizontale aanpak nodig is, de criteria 
voor het verlenen van subsidie voor 
sportevenementen door de Europese Unie 
uit te breiden met het criterium dat bij 
sportevenementen wordt opgeroepen tot 
bescherming van het milieu en de 
gezondheid en bewustmakingscampagnes 
worden gestart voor deze onderwerpen;

Or. hu

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 16
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

8 sexies. stelt de lidstaten voor dat houders 
van uitzendingsrechten worden verplicht 
een bepaald deel van de reclametijd te 
reserveren voor campagnes die het publiek 
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bewust maken van het belang van sport als 
actieve vorm van gezondheidszorg;

Or. hu

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 17
Paragraaf 8 septies (nieuw)

8 septies. verzoekt de lidstaten, gezien het 
feit dat invoering van dagelijkse 
sportactiviteiten en lichaamsbeweging op 
school op elk onderwijsniveau, van 
basisschool tot aan het hoger onderwijs, 
een van de doelstellingen van het Witboek 
is, lichamelijke opvoeding als verplicht vak 
in te voeren;

Or. hu

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 18
Paragraaf 8 octies (nieuw)

8 octies. stelt de lidstaten voor om 50 
procent van hun inkomsten uit de sport te 
gebruiken om uitgaven voor 
sportgerelateerde taken te financieren, 
zowel op nationaal als op gemeentelijk 
niveau;

Or. hu

Amendement ingediend door Antonio De Blasio

Amendement 19
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

8nonies. beveelt de Commissie aan, gezien 
het feit dat het cohesiestreven in de 
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Europese Unie voor de nieuwe lidstaten 
van groot belang is en in aanmerking 
nemende dat in deze nieuwe lidstaten het 
aantal mensen dat regelmatig aan sport 
doet zorgwekkend laag is, te streven naar 
een verdubbeling van dit aantal in de 
Europese Unie in de komende vijf jaar;

Or. hu
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