
PA\701001RO.doc PE398.681v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru dezvoltare regională

2007/2261(INI)

18.12.2007

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru cultură şi educaţie

referitor la Cartea albă privind sportul
(2007/2261(INI))

Raportor pentru aviz: Gerardo Galeote



PE398.681v01-00 2/4 PA\701001RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\701001RO.doc 3/4 PE398.681v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură şi educaţie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât sportul are un rol de integrare şi poate contribui la coeziunea socială, precum şi la 
coeziunea internă a regiunilor,

1. subliniază importanţa pe care o are includerea sportului în Tratatul de la Lisabona şi 
semnalează oportunitatea pe care o oferă pentru mobilizarea resurselor financiare şi a 
programelor Uniunii Europene cu scopul de a folosi sportul ca instrument de dezvoltare 
economică, coeziune socială şi modernizare a infrastructurii oraşelor şi regiunilor noastre;

2. recunoaşte importanţa pe care o are sportul pentru crearea de locuri de muncă şi pentru 
înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii;

3. reaminteşte şi subliniază faptul că în cazul sportului se aplică normele generale 
comunitare privind piaţa internă, libera concurenţă şi libera circulaţie a lucrătorilor, care 
şi-au dovedit eficienţa în domeniul coeziunii sociale şi teritoriale şi al dezvoltării 
economice;

4. evidenţiază importanţa pe care o are succesul unor cluburi sportive în competiţii 
internaţionale pentru eforturile de dezvoltare ale anumitor regiuni şi ţări, în mod direct sub 
forma exportului de produse şi licenţe şi în mod indirect sub forma beneficiilor pe care le 
aduc aceste cluburi ţărilor şi regiunilor lor, ca ambasadori culturali; sprijină măsurile pe 
care le adoptă ţările sau regiunile pentru a proteja sau spori competitivitatea cluburilor lor 
emblematice, dacă aceste măsuri sunt în conformitate cu dreptul comunitar;

5. evidenţiază existenţa unor diferenţe semnificative între diferite regiuni şi între statele 
membre în ceea ce priveşte relevanţa socială şi economică a diferitelor sporturi, precum şi 
în ceea ce priveşte relativa importanţă şi popularitate a principalelor cluburi dintr-o 
regiune sau dintr-o ţară în cadrul celor mai importante sporturi profesioniste; aşadar, 
consideră justificabile şi necesare diferenţele în ceea ce priveşte structura veniturilor, 
metodele de generare de venituri, formele de exprimare a solidarităţii şi abordarea în 
materie de echilibru concurenţial;

6. solicită Comisiei şi statelor membre să prevadă, în cadrul strategiilor de dezvoltare 
durabilă, finanţare pentru infrastructurile şi proiectele referitoare la sport din Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR), precum şi posibilitatea de a obţine acces la 
noile instrumente de finanţare (JEREMIE şi JESSICA, între altele);

7. propune crearea unui mecanism eficient de încurajare a cooperării transfrontaliere şi 
interregionale pentru a se realiza o mai bună valorificare a investiţiilor în infrastructurile 
realizate cu ocazia evenimentelor sportive;

8. solicită Comisiei ca, atunci când prezintă propuneri în domenii atât de sensibile pentru 
dezvoltarea sportului în statele membre, cum ar fi drepturile de imagine, administrarea 
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drepturilor de difuzare sau pariurile sportive, să respecte cu rigurozitate principiul 
subsidiarităţii şi experienţa şi particularităţile fiecărui stat membru, precum şi transferul de 
competenţe către regiunile sale, dacă acesta s-a realizat.
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