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Poprawka 1
Christa Prets

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze integracyjną rolę 
sportu oraz jego potencjalny wkład w 
działania na rzecz spójności społecznej 
oraz wewnętrznej spójności regionów, 

A. mając na uwadze integracyjną rolę 
sportu oraz jego potencjalny wkład w 
działania na rzecz spójności społecznej i 
socjalnej oraz wewnętrznej spójności 
regionów,

Or. de

Poprawka 2
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje znaczenie sportu dla tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw;

2. uznaje znaczenie sportu, przemysłu 
sportowego i turystyki sportowej dla 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 3
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wysoki poziom 
dostępności infrastruktury sportowej dla 
wszystkich grup społecznych pozytywnie 
wpływa na jakość życia zarówno na 
terenach wiejskich, jak i miejskich; 
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zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o rozbudowę infrastruktury 
sportowej jako niezbędnego elementu 
usług użyteczności publicznej;

Or. de

Poprawka 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina i podkreśla, że do sportu 
mają zastosowanie ogólne przepisy 
wspólnotowe dotyczące rynku 
wewnętrznego, zasady wolnej konkurencji 
i swobodnego przepływu pracowników, 
które udowodniły swoją skuteczność w 
działaniach na rzecz na spójności 
społecznej i terytorialnej oraz rozwoju 
gospodarczego;

3. przypomina i podkreśla, że do 
infrastruktury sportowej mają 
zastosowanie ogólne przepisy 
wspólnotowe dotyczące rynku 
wewnętrznego jedynie wtedy, gdy obiekty 
sportowe prowadzone są jako nastawione 
na zysk przedsiębiorstwa gospodarcze; 
przypomina jednak, że przeważająca część 
obiektów sportowych i rekreacyjnych w 
gminach i regionach stanowi element 
współżycia kulturalnego, a co za tym idzie 
niezbędny element usług użyteczności 
publicznej, które udowodniły swoją 
skuteczność w działaniach na rzecz na 
spójności społecznej i terytorialnej oraz 
rozwoju gospodarczego; 

Or. de

Poprawka 5
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie sukcesów, 
odnoszonych przez niektóre kluby 

4. podkreśla znaczenie sukcesów, 
odnoszonych przez niektóre kluby 
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sportowe w rywalizacji międzynarodowej, 
dla rozwoju niektórych regionów i państw, 
bezpośrednio w formie eksportu 
produktów i sprzedaży licencji, a pośrednio 
poprzez pozytywny obraz tych państw i 
regionów, jaki tworzą kluby jako 
„ambasadorzy kultury”; popiera środki 
podejmowane przez państwa lub regiony w 
celu podtrzymania lub zwiększenia
konkurencyjności ich sztandarowych 
klubów, pod warunkiem że środki te są 
zgodne z prawem wspólnotowym;

sportowe w rywalizacji międzynarodowej, 
dla rozwoju niektórych regionów i państw, 
bezpośrednio w formie eksportu 
produktów i sprzedaży licencji, a pośrednio 
poprzez pozytywny obraz tych państw i 
regionów, jaki tworzą kluby jako 
„ambasadorzy kultury”; podkreśla jednak, 
że dla rozwoju społecznego i 
gospodarczego regionu decydujące 
znaczenie ma pozytywny rozwój sportu 
masowego i rekreacyjnego, przede 
wszystkim w celu uatrakcyjnienia regionu 
dla młodych ludzi i zatrzymania młodych 
ludzi w regionie; popiera środki 
podejmowane przez państwa lub regiony w 
celu zaangażowania sztandarowych
klubów sportowych w sport masowy i 
rekreacyjny, pod warunkiem że środki te 
są zgodne z prawem wspólnotowym;
podkreśla, że zaangażowanie to stanowi 
wkład w dobro ogółu;

Or. de

Poprawka 6
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie sukcesów, 
odnoszonych przez niektóre kluby 
sportowe w rywalizacji międzynarodowej, 
dla rozwoju niektórych regionów i państw, 
bezpośrednio w formie eksportu 
produktów i sprzedaży licencji, a pośrednio 
poprzez pozytywny obraz tych państw i 
regionów, jaki tworzą kluby jako 
„ambasadorzy kultury”; popiera środki 
podejmowane przez państwa lub regiony w 
celu podtrzymania lub zwiększenia 
konkurencyjności ich sztandarowych 
klubów, pod warunkiem że środki te są 
zgodne z prawem wspólnotowym;

4. podkreśla znaczenie sukcesów, 
odnoszonych przez niektóre kluby 
sportowe w rywalizacji międzynarodowej, 
dla rozwoju niektórych regionów i państw, 
bezpośrednio w formie eksportu 
produktów i sprzedaży licencji, a pośrednio 
poprzez pozytywny obraz tych państw i 
regionów, jaki tworzą kluby jako 
„ambasadorzy kultury”; popiera środki 
podejmowane przez państwa lub regiony w 
celu podtrzymania lub zwiększenia 
konkurencyjności ich sztandarowych 
klubów, pod warunkiem że te same 
podstawowe przepisy obowiązują 
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wszystkich i środki te są zgodne z prawem 
wspólnotowym;

Or. de

Poprawka 7
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla istnienie znacznych różnic 
pomiędzy poszczególnymi regionami i 
państwami członkowskimi w zakresie 
wymiaru społecznego i gospodarczego 
różnych sportów oraz w zakresie 
stosunkowego znaczenia i popularności 
największych klubów danego regionu lub 
państwa w dominujących dziedzinach 
sportu zawodowego; w związku z tym
uważa za uzasadnione i niezbędne 
zróżnicowanie pod względem struktury i 
sposobów uzyskiwania wpływów, form 
wyrażania solidarności oraz podejścia w 
zakresie zapewniania równowagi 
konkurencyjnej;

5. podkreśla istnienie znacznych różnic 
pomiędzy poszczególnymi regionami i 
państwami członkowskimi w zakresie 
wymiaru społecznego i gospodarczego 
różnych sportów oraz w zakresie struktury 
wpływów; uważa jednak, że konieczne jest, 
aby społeczne zaangażowanie klubów 
sportowych w sport masowy i korzystanie 
z wysokiej jakości obiektów sportowych 
przez wszystkie grupy społeczne stanowiły 
główny wkład na rzecz spójności 
społecznej i gospodarczej, dlatego też 
uważa tego rodzaju zaangażowanie za 
niezbędne;

Or. de

Poprawka 8
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla istnienie znacznych różnic 
pomiędzy poszczególnymi regionami i 
państwami członkowskimi w zakresie 
wymiaru społecznego i gospodarczego 
różnych sportów oraz w zakresie 
stosunkowego znaczenia i popularności 

5. podkreśla istnienie znacznych różnic 
pomiędzy poszczególnymi regionami i 
państwami członkowskimi w zakresie 
wymiaru społecznego i gospodarczego 
różnych sportów oraz w zakresie 
stosunkowego znaczenia i popularności 
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największych klubów danego regionu lub 
państwa w dominujących dziedzinach 
sportu zawodowego; w związku z tym 
uważa za uzasadnione i niezbędne 
zróżnicowanie pod względem struktury i 
sposobów uzyskiwania wpływów, form 
wyrażania solidarności oraz podejścia w 
zakresie zapewniania równowagi 
konkurencyjnej;

największych klubów danego regionu lub 
państwa w dominujących dziedzinach 
sportu zawodowego; dlatego ważne jest, 
aby wprowadzić mechanizm podziału 
środków silnych finansowo klubów na 
rzecz klubów mniej zasobnych w celu 
zagwarantowania społecznej i 
gospodarczej rangi sportu we wszystkich 
regionach i w mniejszych jednostkach;

Or. de

Poprawka 9
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. proponuje stworzenie skutecznego 
mechanizmu na rzecz wspierania 
współpracy transgranicznej i 
międzyregionalnej w celu lepszego 
wykorzystania inwestycji w infrastrukturę 
dokonywanych w związku z organizacją 
wydarzeń sportowych;

7. proponuje stworzenie skutecznego 
mechanizmu na rzecz wspierania 
współpracy transgranicznej i 
międzyregionalnej w celu lepszego 
wykorzystania inwestycji w infrastrukturę 
dokonywanych w związku z organizacją 
wydarzeń sportowych; zaleca ponadto 
państwom członkowskim, aby również w 
dziedzinie sportu wykorzystały możliwości 
wynikające z faktu posiadania osobowości 
prawnej przez europejskie ugrupowania 
współpracy terytorialnej;

Or. hu

Poprawka 10
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca się do Komisji, by przy skreślony
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sporządzaniu projektów w tak wrażliwych 
dla rozwoju sportu w państwach 
członkowskich kwestiach, jak ochrona 
wizerunku, zarządzanie prawami 
medialnymi oraz zakłady sportowe, ściśle 
przestrzegała zasady pomocniczości oraz 
szanowała doświadczenia i specyfikę 
poszczególnych państw członkowskich, a 
także, w stosownych przypadkach, 
uwzględniała fakt przekazania 
kompetencji organom regionalnym przez 
państwa członkowskie.

Or. de

Poprawka 11
Grażyna Staniszewska

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla rolę regionów i samorządów 
lokalnych w realizacji imprez sportowych 
o charakterze profesjonalnym oraz 
rekreacyjnym, w rozwoju infrastruktury 
oraz promocji sportu i zdrowego trybu 
życia wśród obywateli UE, w szczególności 
młodzieży szkolnej. 

Or. pl

Poprawka 12
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wskazuje, że prawa medialne stanowią 
główne źródło wpływów sportu 
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zawodowego, wzywa jednak do 
utrzymania mechanizmu solidarności;

Or. de

Poprawka 13
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zaleca państwom członkowskim, aby 
nie tylko zapewniły imigrantom dostęp do 
sportu, ale aby zadbały również o to, by 
imigranci mogli w krajach przyjmujących 
uprawiać własne narodowe dyscypliny 
sportu, co wspomaga proces integracji;

Or. hu

Poprawka 14
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. wzywa państwa członkowskie, aby 
uznając znaczenie integracyjnej 
aktywności sportowej, stworzyły 
możliwości uprawiania sportu przez 
sportowców i uczniów niepełnosprawnych 
wspólnie z innymi uczniami;

Or. hu
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Poprawka 15
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wzywa Komisję, aby uznając, że w 
kwestiach ochrony środowiska i ochrony 
zdrowia konieczne jest podejście 
horyzontalne, włączyła do wykazu 
kryteriów przydziału środków Unii 
Europejskiej na wsparcie imprez 
sportowych warunek propagowania 
podczas imprez sportowych ochrony 
środowiska i ochrony zdrowia oraz 
uwrażliwiania opinii publicznej na te 
koncepcje;

Or. hu

Poprawka 16
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. proponuje państwom członkowskim, 
aby zobowiązały właścicieli praw do 
transmisji do przeznaczenia określonej 
części czasu reklamowego na cele 
uwrażliwiania opinii publicznej na 
znaczenie sportu jako aktywnej 
profilaktyki zdrowotnej;

Or. hu
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Poprawka 17
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. wzywa państwa członkowskie, aby 
uznając, że jednym z celów określonych w 
białej księdze jest wprowadzenie 
codziennych zajęć sportowych we 
wszystkich placówkach szkolnych, 
wprowadziły obowiązkowe wychowanie 
fizyczne na każdym poziomie systemu 
nauczania, poczynając od szkół 
podstawowych aż do placówek szkolnictwa 
wyższego;

Or. hu

Poprawka 18
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 8 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8g. proponuje państwom członkowskim, 
aby przeznaczały 50% wpływów ze sportu 
na pokrycie wydatków związanych ze 
sportem na szczeblu krajowym, jak 
również gminnym;

Or. hu

Poprawka 19
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 8 h (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8h. zaleca Komisji, aby uznając, że 
dążenie do spójności w ramach Unii 
Europejskiej ma ogromne znaczenie dla 
nowo przyjętych państw członkowskich 
oraz uwzględniając fakt, że w nowo 
przyjętych państwach członkowskich 
odsetek osób regularnie uprawiających 
sport jest niepokojąco niski, dążyła do 
podwojenia tej liczby w Unii Europejskiej 
w przeciągu kolejnych pięciu lat;

Or. hu
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