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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη τον ενοποιητικό ρόλο του αθλητισμού, αλλά και τη δυνατότητά του 
να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και την εσωτερική συνοχή των περιφερειών,

1. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας αναφέρεται 
και στον αθλητισμό, και σημειώνει την ευκαιρία που αυτό προσφέρει για την 
κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
σκοπό τη χρήση του αθλητισμού ως μέσου οικονομικής ανάπτυξης, προώθησης της 
κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης των υποδομών στις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ·

2. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει ο αθλητισμός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την ίδρυση μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

3. υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι στον τομέα του αθλητισμού εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις 
που ισχύουν γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εσωτερική αγορά, τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό και την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, οι οποίες έχουν αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την προώθηση της κοινωνικής και περιφερειακής 
συνοχής και την οικονομική ανάπτυξη·

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επιτυχία ορισμένων αθλητικών συλλόγων σε διεθνείς 
διοργανώσεις για τις αναπτυξιακές προσπάθειες ορισμένων περιφερειών ή χωρών, είτε 
άμεσα, με τη μορφή της εξαγωγής προϊόντων και αδειών, είτε έμμεσα, με τη μορφή των 
ωφελημάτων που αποκομίζουν τα κράτη και οι περιφέρειες από τη λειτουργία των 
συλλόγων τους αυτών ως πολιτιστικών πρεσβευτών· υποστηρίζει τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη ή οι περιφέρειες για τη διασφάλιση ή την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των σημαντικότερων συλλόγων τους, στο βαθμό που τα μέτρα αυτά 
σέβονται το κοινοτικό δίκαιο·

5. επισημαίνει την ύπαρξη μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και 
κρατών μελών, όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική σπουδαιότητα των διαφόρων 
αθλημάτων, καθώς και σε σχέση με τον βαθμό στον οποίο είναι δημοφιλείς οι 
σημαντικότεροι σύλλογοι κάθε περιφέρειας ή χώρας, στα κυριότερα επαγγελματικά 
αθλήματα· θεωρεί, συνεπώς, δικαιολογημένες και αναγκαίες τις διαφορές σε σχέση με τη 
σύνθεση των εσόδων, τις μεθόδους δημιουργίας εσόδων, τους τρόπους έκφρασης της 
αλληλεγγύης και τους τρόπους προσέγγισης όσον αφορά τη διαγωνιστική ισορροπία·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν, στο πλαίσιο της στρατηγικής για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, χρηματοδοτήσεις για υποδομές και άλλα έργα που σχετίζονται με 
τον αθλητισμό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στα νέα χρηματοδοτικά μέσα (JEREMIE 
και JESSICA, μεταξύ άλλων)·

7. προτείνει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την προώθηση της 
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διαμεθοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση 
των επενδύσεων σε υποδομές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αθλητικών γεγονότων·

8. καλεί την Επιτροπή, όταν θα διατυπώνει τις προτάσεις της σε θέματα τόσο ευαίσθητα για 
την ανάπτυξη του αθλητισμού στα κράτη μέλη όπως είναι τα δικαιώματα εικόνας, η 
διαχείριση των δικαιωμάτων μετάδοσης ή τα αθλητικά στοιχήματα, να σέβεται απόλυτα 
την αρχή της επικουρικότητας, αλλά και την πείρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
κράτους μέλους, καθώς και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που έχει ενδεχομένως 
πραγματοποιηθεί προς τις περιφέρειες κάθε κράτους μέλους.
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