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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. tekintettel a sport integráló szerepére, valamint a társadalmi kohézióhoz és a régiók belső 
kohéziójához való hozzájárulására;

1. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a Lisszaboni Szerződés kitér a sportra, továbbá 
rámutat arra, hogy az Unió pénzügyi erőforrásainak és programjainak mozgósítása előtt új 
lehetőség nyílik azáltal, hogy a sportra a gazdasági fejlődés, a társadalmi kohézió, 
valamint a régiók és városok infrastruktúrája javításának eszközeként tekintenek;

2. elismeri, hogy a sport fontos szerepet játszik a munkahelyteremtés és a kis- és
középvállalkozások létrehozása szempontjából;

3. emlékeztet arra és kiemeli, hogy a sportra azok az általános közösségi szabályok 
érvényesek, amelyek a társadalmi és területi kohézió, illetve a gazdasági fejlődés 
szempontjából bizonyítottan értékes belső piacot, szabad versenyt és a munkavállalók 
szabad mozgására vonatkoznak;

4. hangsúlyozza az egyes sportegyesületek nemzetközi versenyeken elért sikereinek 
jelentőségét egyes országok és régiók fejlesztésre irányuló erőfeszítései szempontjából, 
amely közvetlenül a termékek és licencek exportjában nyilvánul meg, közvetetten pedig 
azon pozitív hatásokban, amelyeket e sportegyesületek kulturális követekként hordoznak 
hazájuk és régiójuk számára; támogatja az országok és régiók közösségi joggal 
összhangban álló azon intézkedéseit, amelyek célja a kiemelkedő sportegyesületek 
versenyképességének megtartása és növelése;

5. rámutat a különböző régiók és tagállamok között az egyes sportágak gazdasági és 
társadalmi jelentősége, valamint az egyes régiókban vagy országokban a hivatásos 
sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó egyesületek viszonylagos fontossága és 
népszerűsége tekintetében fennálló nagy különbségekre; ezért a bevétel összetételében, a 
jövedelemszerzésben, a támogatás megnyilvánulásaiban és a kiegyensúlyozott verseny 
megteremtésére irányuló megközelítésekben tapasztalható különbségeket indokoltnak és 
szükségesnek tartja;

6. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fenntartható fejlődésre irányuló stratégiáik 
keretében biztosítsák az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében a sporthoz 
kapcsolódó projektek és infrastruktúrák finanszírozását, valamint az új pénzügyi 
eszközökhöz (többek között a JEREMIE-hez és a JESSICA-hoz) való hozzáférést; 

7. javasolja a határokon átnyúló és az interregionális együttműködés előmozdítására irányuló 
hatékony mechanizmus létrehozását, amely révén a sportesemények keretében létrehozott 
infrastrukturális beruházások kihasználtsága lenne javítható;

8. kéri a Bizottságot, hogy amennyiben a sport tagállamokbeli fejlődése szempontjából olyan 
fontos területekre vonatkozó javaslatokat tesz, mint például az imázsjogok és a 
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közvetítéssel kapcsolatos jogok kezelése vagy a sportfogadás, szigorúan vegye figyelembe 
a szubszidiaritás elvét és tartsa tiszteletben az egyes tagállamok tapasztalatát és 
sajátosságait, valamint adott esetben a hatáskörök régiókra történő átruházását.
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