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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. so zreteľom na integračnú úlohu športu a jeho potenciálny prínos k sociálnej súdržnosti, 
ako aj k vnútornej súdržnosti regiónov,

1. zdôrazňuje význam zahrnutia športu do Lisabonskej zmluvy a poukazuje na príležitosť, 
ktorú ponúka využívanie finančných prostriedkov a programov Európskej únie s cieľom 
využiť šport ako nástroj hospodárskeho rozvoja, sociálnej súdržnosti a zlepšenia 
infraštruktúry našich miest a regiónov;

2. uznáva význam športu pri vytváraní pracovných miest a zakladaní malých a stredných 
podnikov;

3. pripomína a zdôrazňuje, že na šport sa vzťahujú všeobecné normy Spoločenstva týkajúce 
sa vnútorného trhu, voľnej súťaže a voľného pohybu pracovníkov, ktoré sa ukázali ako 
účinné, pokiaľ ide o sociálnu a územnú súdržnosť a hospodársky rozvoj;

4. poukazuje na to, že úspech niektorých športových klubov v medzinárodných súťažiach je 
významný pre rozvoj určitých regiónov a určitých krajín, a to buď priamo vo forme 
vývozu produktov a licencií, alebo nepriamo prostredníctvom prínosu, ktorý majú 
uvedené kluby pre svoje krajiny a regióny ako kultúrni vyslanci; podporuje opatrenia, 
ktoré prijímajú krajiny alebo regióny na zabezpečenie alebo zvýšenie 
konkurencieschopnosti svojich najvýznamnejších klubov, pokiaľ sú tieto opatrenia 
v súlade s právom Spoločenstva;

5. poukazuje na existenciu veľkých rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a členskými 
štátmi, pokiaľ ide o spoločenský a hospodársky význam rôznych športov, ako aj 
o relatívnu dôležitosť a popularitu popredných klubov regiónu alebo krajiny 
v najvýznamnejších profesionálnych športoch; z tohto dôvodu sa domnieva, že rozdiely 
týkajúce sa zloženia príjmov a metód ich tvorby, foriem vyjadrovania solidarity 
a prístupov k zabezpečovaniu vyváženej súťaže sú opodstatnené a potrebné;

6. žiada Komisiu a členské štáty, aby v rámci stratégií trvalo udržateľného rozvoja vyčlenili 
finančné prostriedky na infraštruktúry a projekty spojené so športom v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a stanovili možnosť prístupu k novým nástrojom 
financovania (okrem iného programy JEREMIE a JESSICA);

7. navrhuje vytvorenie efektívneho mechanizmu na podporu cezhraničnej a
medziregionálnej spolupráce, aby sa lepšie využívali investície do infraštruktúry v rámci 
športových udalostí;

8. žiada Komisiu, aby pri príprave návrhov v oblastiach, ktoré sú pre rozvoj športu 
v členských štátoch dôležité, ako napr. práva k obrazovému záznamu, riadenie vysielacích 
práv alebo športové stávky, prísne dodržiavala zásadu subsidiarity a aby riadne 
zohľadňovala skúsenosti a jedinečnosť každého členského štátu, ako aj presun právomocí 
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na príslušné regióny.
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