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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando o papel integrador do desporto e o seu potencial contributo para a coesão 
social, assim como para a coesão interna das regiões,

1. Sublinha o significado de que se reveste a inclusão do desporto no Tratado de Lisboa e 
assinala as oportunidades assim abertas em termos de mobilização de recursos financeiros 
e de programas da União Europeia tendo em vista a utilização do desporto enquanto
instrumento de desenvolvimento económico, de coesão social e de melhoria das 
infra-estruturas das nossas cidades e regiões;

2. Reconhece a importância de que o desporto se reveste para a criação de emprego e para a 
criação de pequenas e médias empresas;

3. Recorda e salienta que ao desporto se aplicam as normas gerais da Comunidade relativas 
ao mercado interno, à livre concorrência e à livre circulação dos trabalhadores cuja 
eficácia em termos de coesão social e territorial e de desenvolvimento económico está 
demonstrada;

4. Assinala a relevância de que o sucesso de alguns clubes desportivos em competições 
internacionais se reveste para os esforços de desenvolvimento de certas regiões e de certos 
países, quer directamente em termos de exportação de produtos e de licenças, quer 
indirectamente mercê das consequências positivas que o papel de embaixadores culturais 
desempenhado pelos referidos clubes acarreta para os seus países e regiões; apoia as 
medidas adoptadas pelos países ou pelas regiões para preservar ou potenciar a 
competitividade dos seus clubes emblemáticos contanto que as medidas em questão sejam
conformes com o direito comunitário;

5. Assinala a existência de grandes disparidades entre as diferentes regiões e 
Estados-Membros no tocante à relevância social e económica dos diferentes desportos, 
assim como no que concerne a importância e popularidade relativas dos clubes mais 
importantes de uma dada região ou país nos desportos profissionais de maior destaque; 
considera, por conseguinte, que as diferenças relativas à forma como as receitas são 
compostas e geradas, à forma como a solidariedade é expressa e no que se refere à
abordagem do equilíbrio competitivo são justificadas e necessárias;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, no âmbito das estratégias com vista ao 
desenvolvimento sustentável, prevejam o financiamento das infra-estruturas e projectos 
relacionados com o desporto no quadro do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), bem como a possibilidade de beneficiar dos novos instrumentos de 
financiamento (JEREMIE e JESSICA, entre outros);

7. Propõe a criação de um mecanismo eficaz para o fomento da cooperação transfronteiriça e 
inter-regional a fim de optimizar os investimentos em infra-estruturas efectuados no 
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âmbito dos acontecimentos desportivos;

8. Solicita à Comissão que, aquando da apresentação de propostas em domínios tão sensíveis 
para o desenvolvimento desportivo nos Estados-Membros como é o caso dos direitos de 
imagem, da gestão dos direitos de transmissão ou das apostas desportivas, respeite 
escrupulosamente o princípio de subsidiariedade e a experiência e singularidade de cada 
Estado-Membro, bem como a transferência de competências eventualmente operada para 
as regiões que o constituem.
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