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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon urheilun yhdistävän roolin ja sen mahdollisen myötävaikutuksen 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen sekä alueiden sisäiseen yhteenkuuluvuuteen,

1. korostaa merkitystä, joka urheilun sisällyttämisellä Lissabonin sopimukseen on, ja viittaa
mahdollisuuteen, jonka se avaa Euroopan unionin taloudellisten resurssien ja ohjelmien 
käyttöönotossa silloin, kun tavoitteena käyttää urheilua taloudellisen kehityksen, 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden sekä kaupunkiemme ja alueidemme infrastruktuurien 
parantamisen välineenä;

2. myöntää urheilun merkityksen työllisyyden luomiselle ja pienten ja keskisuurten yritysten 
perustamiselle;

3. muistuttaa ja korostaa, että urheiluun sovelletaan sisämarkkinoihin, vapaaseen kilpailuun 
ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä yhteisön yleisiä normeja, jotka ovat 
osoittaneet tehokkuutensa sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden ja taloudellisen
kehityksen kannalta;

4. painottaa joidenkin urheiluseurojen kansainvälisissä kilpailussa saavuttaman menestyksen
tärkeyttä tiettyjen alueiden ja maiden kehitysponnisteluissa välittömästi tuotteiden ja 
lisenssien viennin muodossa ja välillisesti niiden myönteisten vaikutusten muodossa, joita 
nämä urheiluseurat kulttuurilähettiläinä tuovat kotimaahansa ja alueelleen; tukee toimia, 
joita maat tai alueet toteuttavat suojellakseen tai lisäkseen tärkeimpien urheiluseurojensa 
kilpailukykyä edellyttäen, että toimet ovat yhteisön oikeuden mukaisia;

5. tähdentää, että eri urheilulajien sosiaalinen ja taloudellinen merkitys sekä alueen tai maan 
tärkeimpien urheiluseurojen suhteellinen merkitys ja suosio tärkeimmissä 
ammattiurheilulajeissa vaihtelee suuresti eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä; pitää siksi 
oikeutettuina ja tarpeellisina eroja, jotka liittyvät tulorakenteeseen, tulojen 
hankintamenetelmiin, solidaarisuuden ilmaisumuotoihin ja tapaan tarkastella kilpailun 
tasapainoa; 

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan osana kestävän kehityksen strategiaa 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitusta urheiluun liittyville infrastruktuureille 
ja hankkeille ja vahvistamaan mahdollisuuden käyttää uusia rahoitusvälineitä (muun 
muassa Jeremie ja Jessica);

7. ehdottaa tehokkaan mekanismin perustamista rajat ylittävän ja alueiden välisen yhteistyön 
tukemiseksi, jotta voitaisiin paremmin käyttää hyväksi urheilutapahtumiin liittyviä
infrastruktuuri-investointeja;

8. pyytää komissiota, että esittäessään ehdotuksia aloilla, jotka ovat jäsenvaltioissa urheilun 
kehityksen kannalta arkaluonteisia, kuten kuvaoikeudet, lähetysoikeuksien hallinnointi tai 
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urheiluvedonlyönti, se kunnioittaa tiukasti toissijaisuusperiaatetta ja kunkin jäsenvaltion
kokemusta ja yksilöllisyyttä sekä tarvittaessa jäsenvaltion alueille siirrettyjä valtuuksia.
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