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Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 1
Considerentul A

A. întrucât sportul are un rol de integrare 
și poate contribui la coeziunea socială, 
precum și la coeziunea internă a 
regiunilor, 

A. întrucât sportul are un rol de integrare și 
poate contribui la coeziunea socială și a 
comunității în ansamblul ei, precum și la 
coeziunea internă a regiunilor,

Or. de

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 2
Punctul 2

2. recunoaște importanța pe care o are 2. recunoaște importanța pe care o are 
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sportul pentru crearea de locuri de muncă 
și pentru înființarea de întreprinderi mici 
și mijlocii;

sportul, industria sportului, precum și 
turismul sportiv pentru crearea de locuri de 
muncă și pentru înființarea de întreprinderi 
mici și mijlocii;

Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter și Gisela Kallenbach

Amendamentul 3
Punctul 2a (nou)

2a. subliniază că un nivel ridicat de 
disponibilitate și acces la infrastructurile 
sportive pentru toate grupurile sociale 
influențează în mod pozitiv calitatea vieții 
atât în zonele rurale, cât și în cele urbane; 
recomandă autorităților locale și regionale 
dezvoltarea infrastructurilor sportive, ca o 
componentă indispensabilă a serviciilor de 
interes general;

Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter și Gisela Kallenbach

Amendamentul 4
Punctul 3

3. reamintește și subliniază faptul că în 
cazul sportului se aplică normele 
generale comunitare privind piața internă, 
libera concurență și libera circulație a 
lucrătorilor, care și-au dovedit eficiența 
în domeniul coeziunii sociale și teritoriale 
și al dezvoltării economice;

3. reamintește și subliniază faptul că în cazul 
infrastructurilor sportive se aplică normele 
generale comunitare privind piața internă 
doar atunci când acestea sunt conduse 
după modelul instituțiilor economice cu 
scop lucrativ; reamintește, cu toate acestea, 
faptul că cea mai mare parte a 
dispozitivelor sportive și recreative din 
localități și regiuni contribuie la 
conviețuirea culturală și reprezintă prin 
aceasta o componentă indispensabilă a 
serviciilor de interes general, care și-au 
dovedit eficiența în domeniul coeziunii 
sociale și teritoriale și al dezvoltării 
economice; 
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Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter și Gisela Kallenbach

Amendamentul 5
Punctul 4

4. evidențiază importanța pe care o are 
succesul unor cluburi sportive în 
competiții internaționale pentru eforturile 
de dezvoltare ale anumitor regiuni și țări, 
în mod direct sub forma exportului de 
produse și licențe și în mod indirect sub 
forma beneficiilor pe care le aduc aceste 
cluburi țărilor și regiunilor lor, ca 
ambasadori culturali; sprijină măsurile pe 
care le adoptă țările sau regiunile pentru a
proteja sau spori competitivitatea 
cluburilor lor emblematice, dacă aceste 
măsuri sunt în conformitate cu dreptul 
comunitar;

4. evidențiază importanța pe care o are 
succesul unor cluburi sportive în competiții 
internaționale pentru eforturile de dezvoltare 
ale anumitor regiuni și țări, în mod direct 
sub forma exportului de produse și licențe și 
în mod indirect sub forma beneficiilor pe 
care le aduc aceste cluburi țărilor și 
regiunilor lor, ca ambasadori culturali; 
subliniază, cu toate acestea, că, pentru 
dezvoltarea socială și economică a unei 
regiuni, este hotărâtoare dezvoltarea 
pozitivă a sportului de masă și a sportului 
recreațional, în primul rând în vederea 
creșterii atractivității regiunii pentru tineri, 
astfel încât aceștia să rămână în regiunea 
respectivă; sprijină măsurile pe care le 
adoptă țările sau regiunile pentru a 
determina implicarea cluburilor sportive de 
prestigiu în sportul de masă și în sportul 
recreațional, dacă aceste măsuri sunt în 
conformitate cu dreptul comunitar;
subliniază faptul că această implicare 
reprezintă o contribuție la realizarea 
binelui general;

Or. de

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 6
Punctul 4

4. evidențiază importanța pe care o are 
succesul unor cluburi sportive în 
competiții internaționale pentru eforturile 
de dezvoltare ale anumitor regiuni și țări, 
în mod direct sub forma exportului de 
produse și licențe și în mod indirect sub 

4. evidențiază importanța pe care o are 
succesul unor cluburi sportive în competiții 
internaționale pentru eforturile de dezvoltare 
ale anumitor regiuni și țări, în mod direct 
sub forma exportului de produse și licențe și 
în mod indirect sub forma beneficiilor pe 
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forma beneficiilor pe care le aduc aceste 
cluburi țărilor și regiunilor lor, ca 
ambasadori culturali; sprijină măsurile pe 
care le adoptă țările sau regiunile pentru a 
proteja sau spori competitivitatea 
cluburilor lor emblematice, dacă aceste 
măsuri sunt în conformitate cu dreptul 
comunitar;

care le aduc aceste cluburi țărilor și 
regiunilor lor, ca ambasadori culturali; 
sprijină măsurile pe care le adoptă țările sau 
regiunile pentru a proteja sau spori 
competitivitatea cluburilor lor emblematice, 
în condițiile în care se aplică tuturor 
aceleași reguli de bază și dacă aceste măsuri 
sunt în conformitate cu dreptul comunitar;

Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Amendamentul 7
Punctul 5

5. evidențiază existența unor diferențe 
semnificative între diferite regiuni și între 
statele membre în ceea ce privește 
relevanța socială și economică a 
diferitelor sporturi, precum și în ceea ce 
privește relativa importanță și 
popularitate a principalelor cluburi 
dintr-o regiune sau dintr-o țară în cadrul 
celor mai importante sporturi 
profesioniste; așadar, consideră 
justificabile și necesare diferențele în 
ceea ce privește structura veniturilor, 
metodele de generare de venituri, 
formele de exprimare a solidarității și 
abordarea în materie de echilibru 
concurențial;

5. evidențiază existența unor diferențe 
semnificative între diferite regiuni și între 
statele membre în ceea ce privește relevanța 
socială și economică a diferitelor sporturi, 
precum și în ceea ce privește structura 
veniturilor; consideră, cu toate acestea, că 
implicarea socială a cluburilor sportive în 
sportul de masă și în utilizarea facilităților 
sportive de înaltă calitate de către toate 
grupurile sociale ar trebui să reprezinte o 
contribuție majoră la coeziunea socială și 
economică și consideră, prin urmare, că o 
astfel de implicare este indispensabilă;

Or. de

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 8
Punctul 5

5. evidențiază existența unor diferențe 
semnificative între diferite regiuni și între 
statele membre în ceea ce privește 
relevanța socială și economică a 
diferitelor sporturi, precum și în ceea ce 

5. evidențiază existența unor diferențe 
semnificative între diferite regiuni și între 
statele membre în ceea ce privește relevanța 
socială și economică a diferitelor sporturi, 
precum și în ceea ce privește relativa 
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privește relativa importanță și 
popularitate a principalelor cluburi dintr-
o regiune sau dintr-o țară în cadrul celor 
mai importante sporturi profesioniste; 
așadar, consideră justificabile și 
necesare diferențele în ceea ce privește 
structura veniturilor, metodele de 
generare de venituri, formele de 
exprimare a solidarității și abordarea în 
materie de echilibru concurențial;

importanță și popularitate a principalelor 
cluburi dintr-o regiune sau dintr-o țară în 
cadrul celor mai importante sporturi 
profesioniste; trebuie, prin urmare, instituit 
un mecanism de distribuire de fonduri de la 
cluburile puternice din punct de vedere 
financiar către cele cu o capacitate 
financiară mai redusă, astfel încât să fie 
garantată importanța socială și economică 
a sportului în toate regiunile și în entitățile 
mai mici;

Or. de

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 9
Punctul 7

7. propune crearea unui mecanism 
eficient de încurajare a cooperării 
transfrontaliere și interregionale pentru a 
se realiza o mai bună valorificare a 
investițiilor în infrastructurile realizate cu 
ocazia evenimentelor sportive;

7. propune crearea unui mecanism eficient 
de încurajare a cooperării transfrontaliere și 
interregionale pentru a se realiza o mai bună 
valorificare a investițiilor în infrastructurile 
realizate cu ocazia evenimentelor sportive; 
recomandă, în continuare, statelor membre 
să profite de oportunitățile din domeniul 
sportului ce derivă din faptul că grupările 
europene pentru cooperare teritorială au 
personalitate juridică;

Or. hu

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 10
Punctul 8

8. solicită Comisiei ca, atunci când 
prezintă propuneri în domenii atât de 
sensibile pentru dezvoltarea sportului în 
statele membre, cum ar fi drepturile de 
imagine, administrarea drepturilor de 
difuzare sau pariurile sportive, să 
respecte cu rigurozitate principiul 

eliminat
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subsidiarității și experiența și 
particularitățile fiecărui stat membru, 
precum și transferul de competențe către 
regiunile sale, dacă acesta s-a realizat.

Or. de

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 11
Punctul 8a (nou)

8a. subliniază importanța regiunilor și a 
autorităților locale în organizarea 
evenimentelor sportive profesionale și 
recreaționale, în dezvoltarea 
infrastructurii, precum și în promovarea 
sportului și a unui stil de viață sănătos 
printre cetățenii UE și în special printre 
tinerii de vârstă școlară;

Or. pl

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 12
Punctul 8 a (nou)

8a. subliniază faptul că drepturile de 
difuzare constituie una dintre principalele 
surse de venituri pentru sportul 
profesionist; solicită, cu toate acestea, 
menținerea mecanismelor de solidaritate;

Or. de
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Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 13
Punctul 1b (nou)

8b. recomandă statelor membre să asigure 
pentru imigranți nu numai accesul la sport, 
ci și posibilitatea ca aceștia să practice 
propriile sporturi naționale în țara gazdă, 
accelerând astfel procesul de integrare;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 14
Punctul 8c (nou)

8c. solicită statelor membre ca, având în 
vedere importanța activităților sportive 
integratoare, să creeze posibilitatea ca 
sportivii și elevii cu handicap să participe la 
aceste activități alături de ceilalți elevi;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 15
Punctul 8d (nou)

8d. solicită Comisiei, având în vedere 
necesitatea unei abordări orizontale a 
aspectelor legate de protecția mediului și a 
sănătății, să adauge la criteriile de 
acordare a finanțării UE o condiție care să 
prevadă promovarea protecției mediului și 
a sănătății cu ocazia evenimentelor 
sportive;

Or. hu
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Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 16
Punctul 8e (nou)

8e. propune statelor membre să îi oblige pe 
deținătorii de drepturi de difuzare să aloce 
o anumită parte a spațiului publicitar 
sensibilizării publicului în ceea ce privește 
importanța sportului ca mijloc activ de 
protejare a sănătății;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 17
Punctul 8f (nou)

8f. solicită statelor membre, având în vedere 
faptul că unul dintre obiectivele formulate 
în Cartea albă îl constituie introducerea 
activităților sportive zilnice în instituțiile de 
învățământ, să instituie cursuri de educație 
fizică obligatorii la fiecare nivel al 
sistemului educațional, începând cu școala 
primară și terminând cu instituțiile de 
învățământ superior;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 18
Punctul 8g (nou)

8g. recomandă statelor membre să utilizeze 
50% din veniturile provenite din sport 
pentru finanțarea cheltuielilor legate de 
sport atât la nivel național, cât și local;
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Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 19
Punctul 8h (nou)

8h. recomandă Comisiei, în lumina 
faptului că eforturile de coeziune în cadrul 
Uniunii Europene sunt de cea mai mare 
importanță pentru noile state membre, și a 
faptului că, tot în noile state membre, 
numărul persoanelor care practică 
activități sportive în mod regulat este 
îngrijorător de scăzut, să depună toate 
eforturile în vederea dublării acestui 
număr în următorii cinci ani.

Or. hu
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