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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

А. Като има предвид ролята на спорта за насърчаване на интеграцията и възможния му 
принос за социалното сближаване, както и за вътрешното сближаване на регионите,

1. Подчертава значението на включването на спорта в Договора от Лисабон и 
отбелязва възможността, която това предлага, за мобилизиране на финансови 
средства и програми на Европейския съюз с цел използване на спорта като 
инструмент за икономическо развитие, социално сближаване и подобряване на 
инфраструктурата на нашите градове и региони;

2. Признава значението на спорта за създаване на работни места и за създаване на 
малки и средни предприятия;

3. Припомня и подчертава, че към спорта се прилагат общите правила на Общността 
относно вътрешния пазар, свободната конкуренция и свободното движение на 
работници, доказали своята ефикасност за социалното и териториално сближаване и 
икономическото развитие.

4. Подчертава, че успехът на някои спортни клубове на международни състезания има 
съществено значение за развитието на някои региони и страни, като намира пряк 
израз в износа на стоки и лицензиране, а косвен - в положителното въздействие, 
което оказват в тези страни въпросните клубове в ролята си на посланици на 
културата; подкрепя мерките, приемани от страните или регионите за запазване или 
повишаване на конкурентоспособността на техните най-престижни клубове, 
доколкото тези мерки са съобразени със законодателството на Общността.

5. Подчертава съществуването на големи различия между отделни региони и държави-
членки по отношение на социалното и икономическо значение на различни видове 
спорт, както и що се отнася до относителното значение и популярност на най-
важните клубове на даден регион или страна във водещите професионални 
спортове; поради това счита за оправдани и необходими различията що се отнася до 
състава и методите за генериране на приходите, формите на подкрепа и насочването 
на вниманието към конкурентното равновесие;

6. Призовава Комисията и държавите-членки да предвидят, като част от стратегиите 
си за устойчиво развитие, финансиране за инфраструктурата и проектите, свързани 
със спорта, в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, както и 
възможността за достъп до новите инструменти за финансиране (между които 
JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за финансиране на микро, малки и средни 
предприятия) и JESSICA (Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в 
градската среда));

7. Предлага създаването на ефикасен механизъм за насърчаване на трансграничното и 
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междурегионалното сътрудничество, за да се използват по-рационално 
инвестициите в инфраструктура, свързани със спортни събития;

8. Призовава Комисията, когато изготвя предложения в чувствителни за развитието на 
спорта области като правата на заснемане, управление на правата за телевизионни 
излъчвания или спортните залагания, да съблюдава стриктно принципа на 
субсидиарност и да зачита опита и спецификата на всяка държава-членка, както и 
прехвърлянето на правомощия към съответните � национални региони.
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