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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturo in izobraževanje, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ob upoštevanju povezovalne vloge športa in njegov potencialni prispevek k socialni 
koheziji in notranji regionalni koheziji;

1. poudarja pomen vključitve športa v lizbonsko pogodbo in opozarja na priložnost, ki se 
odpira za sprostitev finančnih sredstev in programov Evropske unije z namenom izkoristiti 
šport kot instrument gospodarskega razvoja, socialne kohezije in za izboljšanje 
infrastrukture naših mest in regij;

2. se zaveda pomena športa za ustvarjanje delovnih mest ter ustanavljanje malih in srednjih 
podjetij;

3. želi spomniti in poudarja, da za šport veljajo splošni predpisi Skupnosti za notranji trg, 
prosto konkurenco in prosto gibanje delavcev, ki so izkazali svojo učinkovitost za 
doseganje socialne in ozemeljske kohezije in za gospodarski razvoj;

4. izpostavlja pomen uspeha nekaterih športnih klubov na mednarodnih tekmovanjih za 
prizadevanja za razvoj nekaterih regij in držav, neposredno v obliki izvoza izdelkov in 
dovoljenj in posredno v obliki pozitivnih učinkov, ki jih za svoje države in regije 
omenjeni klubi pridobijo kot ambasadorji kulture;  podpira ukrepe, ki jih države ali regije 
sprejmejo za ohranitev ali okrepitev konkurenčnosti svojih najuglednejših klubov, če so ti 
ukrepi skladni s pravom Skupnosti;

5. izpostavlja obstoj velikih razlik med različnimi regijami in državami članicami, tako kar 
zadeva družbeni in gospodarski pomen različnih športov kot glede relativnega pomena in 
priljubljenosti najpomembnejših klubov neke regije ali države v vodilnih profesionalnih 
športih; zato se mu zdijo upravičene in potrebne razlike pri sestavi in metodah 
pridobivanja prihodkov, oblikah pomoči in načinu doseganja konkurenčnega ravnovesja;

6. poziva Komisijo in države članice, naj kot del svojih strategij trajnostnega razvoj 
predvidijo financiranje s športom povezane infrastrukture in projektov v okviru 
evropskega sklada za regionalni razvoj in naj omogočijo dostopa do novih finančnih 
instrumentov (med drugim pobud JEREMIE in JESSICA);

7. predlaga oblikovanje učinkovitega mehanizma za spodbujanje čezmejnega in 
medregionalnega sodelovanja za boljšo izrabo vlaganj v infrastrukturo, povezanih s 
športnimi prireditvami;

8. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju predlogov v sektorjih, ki so izredno občutljivi za 
razvoj športa v državah članicah, kot so pravice predvajanja, upravljanje pravic prenosa 
ali športne stave, natančno spoštuje načelo subsidiarnosti in tudi izkušnje in edinstvenost 
posamezne države, prav tako pa naj upošteva prenos pristojnosti, ki jih je v ta država 
prenesla na regije.
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