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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til idrættens rolle i forbindelse med fremme af integration og idrættens
mulige bidrag til social samhørighed og intern samhørighed i regionerne,

1. understreger, hvor vigtigt det er at optage idrætten i Lissabon-traktaten; gør opmærksom 
på muligheden for at mobilisere EU's økonomiske ressourcer og programmer med det 
formål at bruge idræt som et instrument til økonomisk udvikling, social samhørighed og 
forbedring af infrastrukturer i vores byer og regioner;

2. anerkender idrættens betydning på jobskabelsesområdet og for små og mellemstore 
virksomheder;

3. fremhæver, at idræt er genstand for den generelle fællesskabslovgivning om det indre 
marked, den frie konkurrence og arbejdstagernes frie bevægelighed, som har vist sit værd, 
hvad angår social og regional samhørighed og økonomisk udvikling;

4. understreger, at den succes, som nogle idrætsklubber har opnået i internationale 
konkurrencer, er vigtig for udviklingen af bestemte regioner og lande, enten direkte i form 
af eksport og produktlicenser eller indirekte gennem varemærker, som sådanne klubber 
kan give deres land eller region som kulturelle ambassadører; støtter landes eller regioners 
foranstaltninger for at sikre eller øge deres mest prestigefyldte klubbers konkurrenceevne, 
forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen;

5. gør opmærksom på, at der er store forskelle mellem de forskellige regioner og 
medlemsstater, hvad angår forskellige idrætsgrenes sociale og økonomiske betydning, 
ligesom der er store forskelle mellem de store klubbers relative størrelse og popularitet i 
en region eller et land, hvad angår ledelsen af professionelle idrætsgrene; mener derfor, at 
forskellene er både berettigede og nødvendige, når der er tale om den måde, hvorpå 
indkomst genereres og støtte gives, og om tiltaget til at sikre konkurrencemæssig balance;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til - som del af deres bæredygtige 
udviklingsstrategier - at være med til at finansiere idrætsrelaterede infrastrukturer og 
projekter under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og eventuelt bruge
nye finansieringsinstrumenter (inklusive Jeremie og Jessica);

7. foreslår, at der etableres en effektiv mekanisme til at fremme et grænseoverskridende og 
interregionalt samarbejde ved at gøre større brug af infrastrukturinvesteringer i forbindelse 
med sportsbegivenheder;

8. opfordrer Kommissionen til at sikre, at når der skal udarbejdes forslag i sektorer, som er 
yderst følsomme, hvad angår udviklingen af idrætsgrene i medlemsstaterne, som f.eks. 
imagerettigheder, styring af radio-/tv-rettigheder eller sportsvæddemål, skal det fuldt ud 
være i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og tage behørigt hensyn til hver 
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medlemsstats erfaringer og individuelle karakterer samt til overdragelsen af beføjelser til 
de relevante nationale regioner.
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