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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. atsižvelgdamas į sporto vaidmenį skatinant integraciją ir į jo galimą indėlį į  socialinę ir 
regionų vidinę sanglaudą,

1. pabrėžia sporto įtraukimo į Lisabonos sutartį svarbą ir atkreipia dėmesį į šios sutarties 
teikiamą galimybę mobilizuoti Europos Sąjungos finansinius išteklius ir programas, 
siekiant panaudoti sportą kaip ekonomikos vystymo, socialinės sanglaudos ir mūsų miestų 
bei regionų infrastruktūrų gerinimo priemonę; 

2. pripažįsta sporto svarbą kuriant darbo vietas ir mažas bei vidutines įmones;

3. pažymi ir pabrėžia, kad sportui galioja Bendrijos vidaus rinkos, laisvos konkurencijos ir 
laisvo darbuotojų judėjimo bendros taisyklės, kurių vertė socialinei ir regioninei 
sanglaudai ir ekonominiam vystymuisi įrodyta;

4. pažymi, kad kai kurių sporto klubų tarptautinėse varžybose pasiekti laimėjimai yra 
svarbūs tam tikrų regionų ir valstybių vystymuisi tiek tiesiogiai – produktų eksporto ir 
licencijų pavidalu, tiek netiesiogiai – teigiamo poveikio, kurį šie klubai kaip kultūros 
ambasadoriai gali padaryti savo šaliai arba regionui, forma; remia priemones, kurias 
priėmė valstybės arba regionai, siekdami užtikrinti arba sustiprinti savo prestižiškiausių 
klubų konkurencingumą, su sąlyga, kad šios priemonės atitinka Bendrijos teisę;

5. pažymi, kad įvairių sporto šakų socialinė ir ekonominė reikšmė įvairiuose regionuose ir 
valstybėse narėse yra labai skirtinga, taip pat ir svarbiausių profesionaliojo sporto šakų 
pagrindinių klubų santykinė svarba ir populiarumas regione arba šalyje; todėl mano, kad 
pajamų struktūros ir generavimo būdų, palaikymo raiškos būdų ir požiūrio į i 
konkurencinę pusiausvyrą skirtumai pateisinami ir reikalingi;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares savo tvaraus vystymosi strategijose numatyti Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) finansavimą su sportu susijusioms infrastruktūroms ir  
projektams, taip pat numatyti galimą naujų finansavimo priemonių (įskaitant JEREMIE ir 
JESSICA) panaudojimą;

7. siūlo sukurti veiksmingą mechanizmą tarpvalstybiniam ir tarpregioniniam 
bendradarbiavimui skatinti, siekiant geriau išnaudoti su sporto renginiais susijusias 
investicijas į infrastruktūrą;

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad rengiant pasiūlymus tuose sektoriuose, kurie yra itin 
jautrūs sporto vystymosi valstybėse narėse požiūriu, pvz., fotografavimo teisių, 
transliavimo teisių valdymo arba sporto lažybų sektoriuose, būtų griežtai laikomasi 
subsidiarumo principo ir deramai atsižvelgiama į visų valstybių narių patirtį bei ypatumus 
ir, tam tikrais atvejais, į valstybių narių regionams perduotas galias.
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