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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā sportam ir integrējoša loma, un tas var veicināt sociālo kohēziju, kā arī reģionu 
iekšējo kohēziju, 

1. uzsver, ka sporta iekļaušana Lisabonas līgumā ir nozīmīga, un norāda, ka tā paver iespējas 
Eiropas Savienības finanšu līdzekļu un programmu mobilizēšanai, lai izmantotu sportu kā 
līdzekli ekonomiskajai attīstībai, sociālajai kohēzijai un mūsu pilsētu un reģionu 
infrastruktūras uzlabošanai;

2. atzīst sporta nozīmi darba vietu radīšanā un mazo un vidējo uzņēmumu izveidē;

3. atgādina un uzsver, ka uz sportu attiecas Kopienas vispārējie noteikumi par iekšējo tirgu, 
brīvu konkurenci un darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, kuri ir pierādījuši savu pozitīvo 
ietekmi uz sociālo un teritoriālo kohēziju un ekonomisko attīstību;

4. uzsver, ka sporta klubu panākumi starptautiskās sacensībās būtiski ietekmē noteiktu 
reģionu un valstu attīstības centienus, gan tiešā veidā — saistībā ar ražojumu eksportu un 
licencēm, gan netieši — gūstot labumu no minēto klubu darbības kā savu valstu un 
reģionu kultūras vēstniekiem; atbalsta valstu un reģionu pieņemtos pasākumus 
pazīstamāko klubu konkurētspējas aizsardzībai vai palielināšanai, ar noteikumu, ka šie 
pasākumi atbilst Kopienas tiesībām;

5. uzsver, ka pastāv lielas atšķirības starp dažādiem reģioniem un dalībvalstīm saistībā ar 
dažādu sporta veidu sociālo un ekonomisko nozīmi, kā arī reģiona vai valsts ievērojamāko 
klubu relatīvo svarīgumu un popularitāti vadošajos profesionālā sporta veidos; tādēļ 
uzskata, ka dažādība ienākumu veidošanā, ienākumu gūšanas metodēs, solidaritātes 
izpausmes veidos un konkurences līdzsvara nodrošināšanas metodēs ir pamatota un 
nepieciešama; 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis ilgtspējīgas attīstības stratēģijās paredzēt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu ar sportu saistītai infrastruktūrai un 
projektiem, kā arī iespēju piekļūt jaunajiem finansēšanas instrumentiem (cita starpā 
JEREMIE un JESSICA);

7. ierosina izveidot efektīvu mehānismu pārrobežu un starpreģionālās sadarbības 
veicināšanai, lai labāk izmantotu ieguldījumus infrastruktūrā, kurus veic saistībā ar sporta 
pasākumiem;

8. aicina Komisiju, formulējot priekšlikumus dalībvalstu sporta attīstībai tik jutīgās jomās kā 
attēla izmantošanas tiesības, apraides tiesību vai sporta derību pārvaldīšana, stingri ievērot 
subsidiaritātes principu un katras dalībvalsts pieredzi un īpatnības, kā arī attiecīgos 
gadījumos īstenoto pilnvaru nodošanu reģioniem, kas veido šīs dalībvalstis.
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