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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k integrační úloze sportu a jeho potenciálnímu příspěvku pro sociální 
soudržnost a vnitřní soudržnost regionů,

1. zdůrazňuje význam zahrnutí sportu do Lisabonské smlouvy a možnosti, které se nabízejí, 
pokud jde o mobilizaci finančních zdrojů a programů Evropské unie s cílem využít sportu 
jako nástroje hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a zlepšení infrastruktury našich 
měst a regionů;

2. uznává důležitost sportu pro vytváření pracovních míst a zakládání malých a středních 
podniků;

3. připomíná a zdůrazňuje, že se na sport vztahují všeobecné právní předpisy Společenství 
v oblasti vnitřního trhu, volné hospodářské soutěže a volného pohybu pracovníků, které 
již prokázaly svůj přínos pro sociální a územní soudržnost a hospodářský rozvoj;

4. zdůrazňuje význam úspěchu některých sportovních klubů v mezinárodních soutěžích pro 
rozvoj některých regionů a některých zemí, ať už přímo formou vývozu výrobků a licencí 
nebo nepřímo formou příznivých účinků, které tyto kluby svým regionům a zemím 
zajišťují jakožto kulturní zástupci; podporuje opatření, která přijímají země nebo regiony, 
aby zajistily nebo zvýšily konkurenceschopnost svých nejprestižnějších klubů, pokud jsou 
tato opatření v souladu s právem Společenství;

5. zdůrazňuje, že mezi jednotlivými regiony a členskými státy existují značné rozdíly, pokud 
jde o sociální a hospodářský význam jednotlivých sportů, ale i význam a popularitu 
hlavních klubů v regionu nebo zemi v nejvýznamnějších profesionálních sportech; proto 
se domnívá, že nejednotnost s ohledem na různé druhy příjmů a způsob jejich získávání, 
různé formy podpory a různé způsoby zajišťování vyvážené konkurence jsou odůvodněné 
a nezbytné;

6. žádá Komisi a členské státy, aby v rámci svých strategií udržitelného rozvoje počítaly 
s finančními prostředky na infrastrukturu a projekty spjaté se sportem v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a také s možností přístupu k novým finančním nástrojům 
(mimo jiné k iniciativám JEREMIE a JESSICA);

7. navrhuje vytvořit účinný mechanismus pro podporu přeshraniční a meziregionální 
spolupráce, aby se dosáhlo lepšího využití investic do infrastruktury, které se uskutečňují 
v rámci sportovních akcí;

8. žádá Komisi, aby při formulování návrhů v oblastech citlivých pro rozvoj sportu 
v členských státech, jako jsou práva na obrazové zpravodajství, správa vysílacích práv 
nebo sportovní sázky, přísně respektovala zásadu subsidiarity a zkušenosti a jedinečnost 
každého členského státu i pravomoci, které byly převedeny na regiony členských států.
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