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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. võttes arvesse spordi rolli integratsiooni edendamisel ja spordi võimalikku panust 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ning piirkonnasisese ühtekuuluvuse saavutamisse; 

1. rõhutab spordi Lissaboni lepingusse kaasamise tähtsust ja viitab võimalusele, mida see 
pakub Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamiseks ning programmide käivitamiseks 
eesmärgiga kasutada sporti majandusarengu, sotsiaalse ühtekuuluvuse ning meie linnade 
ja piirkondade infrastruktuuri parandamiseks; 

2. tunnistab spordi tähtsust töökohtade ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
loomisel; 

3. rõhutab, et spordi suhtes kehtivad siseturgu, vaba konkurentsi ja töötajate vaba liikumist 
käsitlevad üldised ühenduse eeskirjad, mis on ennast sotsiaalse ja piirkondliku 
ühtekuuluvuse ning majandusarengu seisukohast õigustanud;

4. rõhutab, et teatud spordiklubide edu rahvusvahelistel võistlustel on oluline teatud 
piirkondade ja riikide arengu seisukohast kas otseselt ekspordi ning tootelitsentsi kujul või 
kaudselt hea maine näol, mida sellised klubid loovad kultuurisaadikutena oma riigile või 
piirkonnale; toetab riikide ja piirkondade võetud meetmeid nende kõige prestiižsemate 
klubide konkurentsivõime kaitsmiseks või suurendamiseks tingimusel, et niisuguste 
klubide tegevus on kooskõlas ühenduse õigusega;

5. rõhutab, et erinevate piirkondade ja liikmesriikide vahel valitseb erinevate spordialade 
sotsiaalse ja majandusliku tähtsuse ning juhtivate professionaalsete spordialade puhul 
piirkondade või riikide suuremate klubide suhtelise suuruse ja populaarsuse vaheline suur 
ebavõrdsus; usub seetõttu, et erinevused tulude ülesehituses ja loomises, toetuste andmises 
ning konkurentsivõimelise tasakaalu tagamiseks väljatöötatud lähenemises on õigustatud 
ja vajalikud; 

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama Euroopa Regionaalarengu Fondi raames 
osana säästva arengu strateegiast spordiga seotud infrastruktuuri ja projektide rahastamist 
ning uute rahastamisvahendite võimalikku kasutamist (sealhulgas JEREMIE ja JESSICA):

7. teeb ettepaneku efektiivse mehhanismi väljatöötamiseks piiriülese ja piirkondadevahelise 
koostöö edendamiseks, et kasutada paremini spordiüritustega seotud investeeringuid 
infrastruktuuri;

8. kutsub komisjoni üles tagama, et eriti tundlikke sektoreid puudutavad ettepanekud spordi 
arengu kohta liikmesriikides, nagu näiteks pildiõigus, ringhäälinguõigus või 
spordikihlveod, on rangelt kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ja et nendes võetakse 
nõuetekohaselt arvesse kõikide liikmesriikide kogemusi ning iseärasusi, samuti sellest 
tuleneda võivat volituste üleandmist liikmesriikide vastavatele piirkondadele.
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