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Paul Tang (S&D), Bogusław Sonik (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Marc Tarabella (S&D), 
Virginie Rozière (S&D), Tiziana Beghin (EFDD), Petra Kammerevert (S&D), Brando Benifei 
(S&D), Demetris Papadakis (S&D), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Eric Andrieu (S&D), 
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Betreft: Hervorming van het transfersysteem in het voetbal

De rol van het voetbal als onderdeel van het cultureel erfgoed, alsook de sociale aspecten ervan, 
vereisen dat de organisaties en de belanghebbenden die de regels bepalen verantwoordelijkheid 
nemen. Hiervoor is een solide regelgevingskader in overeenstemming met het EU-recht nodig. Dit 
kader moet consequent worden toegepast overeenkomstig de beginselen van goed bestuur op 
sportgebied, die in het Takkula-verslag van 2016 uiteengezet worden.

De Europese Verdragen en de fundamentele vrijheden moeten worden geëerbiedigd. Wij verwachten 
dan ook van de Commissie dat zij een actieve rol speelt en garandeert dat de beginselen van de in 
2001 met de FIFA gesloten overeenkomst door herziene en nieuwe regelgeving worden nageleefd.

Is de Commissie van plan deze kwestie aan te pakken en advies te geven aan het FIFA-comité van 
belanghebbenden in het voetbal, dat werkt aan een herziening van het transfersysteem?

In hoeverre kan de Commissie een gelijk speelveld binnen en tussen voetbalwedstrijden bevorderen, 
waarbij de rechten van de spelers gewaarborgd worden en de ontwikkeling van jonge spelers en de 
duurzaamheid van de branche worden gestimuleerd?

Is de Commissie bereid wetgevingsinitiatieven in overweging te nemen om excessen tegen te gaan, 
zoals buitensporige tarieven voor spelersmakelaars, het witwassen van geld met frauduleuze 
transfers, en andere bedreigingen voor de integriteit van deze sport?

Het algemeen belang staat op het spel, en wel dat van het grote publiek dat graag voetbalt of naar 
voetbal kijkt. Daarom ondersteunen wij een transparante en verantwoordelijke dialoog, zodat de 
toekomst van het voetbal veiliggesteld wordt.


