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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze integracyjną rolę sportu oraz jego potencjalny wkład w działania na 
rzecz spójności społecznej oraz wewnętrznej spójności regionów,

1. podkreśla wagę włączenia kwestii sportu do traktatu lizbońskiego i wskazuje na 
możliwości, jakie ono oferuje w kwestii pozyskiwania środków finansowych i korzystania 
z programów Unii Europejskiej z zamiarem wykorzystania sportu jako narzędzia rozwoju 
gospodarczego, spójności społecznej i poprawy infrastruktury w naszych miastach i 
regionach,

2. uznaje znaczenie sportu dla tworzenia nowych miejsc pracy oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw;

3. przypomina i podkreśla, że do sportu mają zastosowanie ogólne przepisy wspólnotowe 
dotyczące rynku wewnętrznego, zasady wolnej konkurencji i swobodnego przepływu 
pracowników, które udowodniły swoją skuteczność w działaniach na rzecz na spójności 
społecznej i terytorialnej oraz rozwoju gospodarczego;

4. podkreśla znaczenie sukcesów, odnoszonych przez niektóre kluby sportowe w rywalizacji 
międzynarodowej, dla rozwoju niektórych regionów i państw, bezpośrednio w formie 
eksportu produktów i sprzedaży licencji, a pośrednio poprzez pozytywny obraz tych 
państw i regionów, jaki tworzą kluby jako „ambasadorzy kultury”; popiera środki 
podejmowane przez państwa lub regiony w celu podtrzymania lub zwiększenia 
konkurencyjności ich sztandarowych klubów, pod warunkiem że środki te są zgodne z 
prawem wspólnotowym;

5. podkreśla istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi regionami i państwami 
członkowskimi w zakresie wymiaru społecznego i gospodarczego różnych sportów oraz w 
zakresie stosunkowego znaczenia i popularności największych klubów danego regionu lub 
państwa w dominujących dziedzinach sportu zawodowego; w związku z tym uważa za 
uzasadnione i niezbędne zróżnicowanie pod względem struktury i sposobów uzyskiwania 
wpływów, form wyrażania solidarności oraz podejścia w zakresie zapewniania 
równowagi konkurencyjnej;

6. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich, aby w ramach strategii trwałego 
rozwoju przewidziały finansowanie infrastruktury i projektów związanych ze sportem z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEDER) oraz umożliwiły dostęp do 
nowych instrumentów finansowania (takich jak JEREMIE i JESSICA);

7. proponuje stworzenie skutecznego mechanizmu na rzecz wspierania współpracy 
transgranicznej i międzyregionalnej w celu lepszego wykorzystania inwestycji w 
infrastrukturę dokonywanych w związku z organizacją wydarzeń sportowych;

8. zwraca się do Komisji, by przy sporządzaniu projektów w tak wrażliwych dla rozwoju 
sportu w państwach członkowskich kwestiach, jak ochrona wizerunku, zarządzanie 
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prawami medialnymi oraz zakłady sportowe, ściśle przestrzegała zasady pomocniczości 
oraz szanowała doświadczenia i specyfikę poszczególnych państw członkowskich, a 
także, w stosownych przypadkach, uwzględniała fakt przekazania kompetencji organom 
regionalnym przez państwa członkowskie.
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