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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. gelet op de integrerende rol van sport en de potentiële bijdrage aan maatschappelijke 
cohesie, alsook de interne cohesie van de regio's,

1. onderstreept de betekenis van het opnemen van sport in het Verdrag van Lissabon en wijst 
op de kansen die dit biedt om geld en programma's van de Europese Unie te mobiliseren 
voor het inzetten van sport als economisch ontwikkelingsinstrument, maatschappelijke 
cohesie en verbetering van de infrastructuur van onze steden en regio's;

2. erkent het belang van sport voor de werkgelegenheid en het opzetten van MKB;

3. herinnert eraan en onderstreept dat sport baat heeft bij toepassing van de algemene 
communautaire regels voor de interne markt, de vrije mededinging en het vrij verkeer van 
werknemers die het bewijs vormen van de effectiviteit voor maatschappelijke en 
territoriale cohesie en economische ontwikkeling;

4. wijst erop hoe belangrijk het welslagen van sommige sportclubs in de internationale 
competities is voor de ontwikkeling van bepaalde regio's en bepaalde landen, direct in de 
vorm van export van producten en vergunningen en indirect in de vorm van de positieve 
uitstraling voor het eigen land en de regio van deze clubs als cultureel ambassadeur; steunt 
de maatregelen van landen of regio's om de concurrentie van hun topclubs te behouden of 
te versterken, omdat deze maatregelen sporen met het communautair recht;

5. wijst op het bestaan van grote verschillen tussen de diverse regio's en lidstaten voor wat de 
maatschappelijke en economische relevantie van de verschillende sporten betreft, alsook 
voor het relatieve belang en de populariteit van de belangrijkste clubs uit een regio of een 
land in professionele sporten; acht het daarom terecht en nodig dat er verschil wordt 
gemaakt ten aanzien van de inkomsten, de wijze waarop inkomsten worden gegenereerd, 
de vormen om solidariteit uit te drukken en de nadruk op het competitief evenwicht;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in het kader van de strategieën voor duurzame 
ontwikkeling te denken aan financiering van infrastructuur en projecten in verband met 
sport in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (FEDER), alsook 
aan de mogelijkheid om gebruik te maken van nieuwe financieringsinstrumenten 
(JEREMIE en JESSICA, o.a.);

7. stelt voor een effectief mechanisme in te stellen ter bevordering van de 
grensoverschrijdende interregionale samenwerking voor een beter gebruik van 
investeringen in de infrastructuur die ten goede moet komen aan de sport;

8. verzoekt de Commissie om, wanneer zij voorstellen formuleert op een terrein dat zo 
belangrijk is voor de ontwikkeling van sport in de lidstaten als beeldrechten, het beheer 
van de uitzendingsrechten of subsidies aan de sport, zich nauwkeurig te houden  aan het 
principe van subsidiariteit en de ervaring en het eigen karakter van elke lidstaat alsook een 
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overdracht van bevoegdheden aan de regio's die de lidstaat vormen.
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