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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

A. Idrotten spelar en viktig roll när det gäller att främja integrering, och den skulle kunna 
bidra till social sammanhållning och regionernas inre sammanhållning,

1. Europaparlamentet betonar betydelsen av att införliva idrott i Lissabonfördraget och pekar 
på möjligheten att mobilisera Europeiska unionens ekonomiska resurser och program i 
syfte att utnyttja idrotten som ett instrument för ekonomisk utveckling, social 
sammanhållning och för att förbättra infrastrukturen i våra städer och regioner.

2. Europaparlamentet erkänner idrottens betydelse för skapandet av arbetstillfällen i små och 
medelstora företag.

3. Europaparlamentet påpekar och betonar att de allmänna gemenskapsbestämmelserna för 
den inre marknaden, fri konkurrens och fri rörlighet för arbetstagare gäller för idrotten, 
och att dessa har visat sig fylla sin funktion i fråga om social och regional 
sammanhållning och ekonomisk utveckling.

4. Europaparlamentet påpekar att de framgångar som vissa idrottsklubbar nått i 
internationella tävlingar är viktiga för utvecklingen i vissa regioner och länder, både direkt 
i form av export och produktlicenser och indirekt genom det goda rykte som dessa klubbar 
kan ge sitt land eller sin region i egenskap av kulturella ambassadörer. Parlamentet stöder 
de åtgärder som antagits av länder eller regioner för att skydda eller öka 
konkurrenskraften för deras mest ansedda klubbar, förutsatt att dessa åtgärder är förenliga 
med gemenskapsrätten.

5. Europaparlamentet påpekar att det råder stora skillnader mellan de olika regionerna och 
medlemsstaterna när det gäller olika idrotters sociala och ekonomiska betydelse, samt i 
fråga om de stora klubbarnas relativa storlek och popularitet i en region eller ett land inom 
de ledande professionella idrotterna. Parlamentet anser därför att det både är försvarligt 
och nödvändigt med skillnader mellan hur inkomst genereras och vad den består av, hur 
stöd ges, samt strategin för att säkerställa en balans i konkurrensförhållandena.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att finansiera 
idrottsinfrastruktur och idrottsprojekt genom Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF) som en del av deras strategier för hållbar utveckling, och se till att nya 
finansieringsinstrument (däribland Jeremie och Jessica) används.

7. Europaparlamentet föreslår att en effektiv mekanism ska upprättas för att främja 
gränsöverskridande och interregionalt samarbete i syfte att bättre utnyttja investeringar i 
infrastruktur som upprättas i samband med idrottsevenemang.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att den vid utarbetandet av förslag inom 
sektorer som är mycket känsliga för hur idrotten utvecklas i medlemsstaterna, som 
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bildrättigheter, behandling av sändningsrättigheter eller vadhållning i samband med 
idrottsevenemang, ser till att man strikt rättar sig efter subsidiaritetsprincipen och beaktar 
samtliga medlemsstaters sedvänjor och enskilda särdrag samt den eventuella överföring av 
befogenheter till de berörda nationella regionerna som kan bli följden av detta.
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