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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jitlob lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

A. wara li kkunsidra l-irwol integranti ta’ l-isport u l-kontribut potenzjali tiegħu għall-
koeżjoni soċjali kif ukoll il-koeżjoni interna tar-reġjuni;

1. Jenfasizza s-sinjifikat ta' l-inklużjoni ta' l-isport fit-Trattat ta' Liżbona, u jinnota l-
opportunità li jiftaħ għall-mobilizzazzjoni ta' riżorsi finanzjarji u programmi ta' l-Unjoni 
Ewropea bil-għan li l-isport jitqies bħala strument għall-iżvilupp ekonomiku, il-koeżjoni 
soċjali u t-titjib ta’ l-infrastrutturi fl-ibliet u fir-reġjuni tagħna;

2. Jirrikonoxxi l-importanza ta’ l-isport għall-ħolqien ta’ l-impjiegi u ta’ impriżi żgħar jew 
ta’ daqs medju;

3. Ifakkar u jenfasizza li l-isport għandu jkun suġġett għar-regolamenti ġenerali komunitarji 
relatati mas-suq intern, mal-kummerċ ħieles u maċ-ċirkulazzjoni ħielsa tal-ħaddiema, li 
wrewl-effikaċja tagħhom għall-koeżjoni soċjali u territorjali u għall-iżvilupp ekonomiku;

4. Isemmi li s-suċċess ta’ xi klabbs sportivi f’kompetizzjonijiet internazzjonali huma 
importanti għall-iżvilupp ta’ ċerti reġjuni u pajjiżi, kemm direttament minħabba l-
esportazzjoni ta’ prodotti u liċenzji kif ukoll indirettament minħabba l-effetti pożittivi li 
joħolqu dawn il-klabbs għall-pajjiżi u għar-reġjuni tagħhom bħala ambaxxaturi kulturali; 
jappoġġja l-miżuri li adottaw il-pajjiżi u r-reġjuni sabiex iħarsu jew ikabbru l-
kompetittività tal-klabbs emblematiċi tagħhom, sakemm dawn il-miżuri ikunu konformi 
mal-liġi komunitarja;

5. Isemmi li jeżistu differenzi kbar bejn ir-reġjuni differenti u l-Istati Membri mil-lat tar-
relevanza soċjali u eċonomika ta' diversi sports, kif ukoll mil-lat ta' l-importanza u l-
popolarità relattiva ta' l-aktar klabbs importanti ta’ reġjun jew ta’ pajjiż fl-isports 
professjonali ewlenin; għaldaqstant, iqis li huwa ġustifikabbli u meħtieġa d-differenzi fir-
rigward ta’ kif huwa kompost u ġenerat id-dħul, kif jingħata l-appoġġ u fl-approċċ li 
jittieħed sabiex jiġi żgurat il-bilanċ kompetittiv;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex fil-qafas ta’ l-istrateġiji tagħhom għal 
żvilupp sostenibbli, jipprovdu fondi għal strutturi u għal proġetti relatati ma’ l-isport fil-
qafas tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF), kif ukoll li jipprovdu għall-użu 
possibbli ta’ l-istrumenti l-ġodda ta’ finanzjament (JEREMIE u JESSICA, fost l-oħrajn);

7. Jipproponi l-ħolqien ta’ mekkaniżmu effikaċi sabiex titħeġġeġ il-koperazzjoni 
transkonfinali u interreġjonali sabiex jitgawdew aktar l-investimenti f’infrastrutturi li jsiru 
għall-avvenimenti sportivi;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex meta tħejji proposti f’oqsma sensittivi bħall-iżvilupp 
sportiv fl-Istati Membri bħad-drittijiet ta’ l-immaġni, l-immaniġġjar tad-drittijiet ta' 
trażmissjoni jew ta' l-imħatri sportivi, tirrispetta b’mod skrupluż il-prinċipju tas-
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sussidjarjetà u l-esperjenza u l-karatteristiċi individwali ta’ kull Stat Membru, kif ukoll it-
trasferiment tas-setgħat lir-reġjuni nazzjonali, jekk ikun il-każ.
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