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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η γνωμοδότηση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των μη οικονομικών 
πτυχών του επαγγελματικού ή του ερασιτεχνικού αθλητισμού·

2. σημειώνει ότι ο επαγγελματικός και ο μη επαγγελματικός αθλητισμός δεν αποτελούν 
απλώς κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο στην Ευρώπη, αλλά και πηγή ουσιαστικών 
εσόδων δεδομένου ότι δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα·

3. αναγνωρίζει ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός πρέπει να συμμορφώνεται με κανόνες που 
απορρέουν από μια πλειάδα πηγών (ΕΚ, κράτη μέλη, αθλητικοί φορείς) με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία κλίματος αμφιβολίας σε έναν ήδη απροσδιόριστο τομές·

4. σημειώνει ότι η επαναλαμβανόμενες νομικές προκλήσεις στις δομές και τους κανόνες που 
διέπουν τον αθλητισμό έχουν προκαλέσει μεγάλες ανησυχίες, ενώ μια μεγαλύτερη νομική 
βεβαιότητα που θα βοηθούσε όλους τους ενδιαφερόμενους να επωφεληθούν περισσότερο 
των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η εσωτερική αγορά·

5. σημειώνει ότι η νομολογία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφώσει το νομικό περιβάλλον 
εντός του οποίου λειτουργεί ο επαγγελματικός αθλητισμός, πολλά όμως θέματα χρήζουν 
περαιτέρω προσοχής σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση με τη ρύθμιση του επαγγελματικού
αθλητισμού·

6. σημειώνει ότι παρατηρείται συχνά μια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
εισιτηρίων για μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, κάτι που αποβαίνει σε βάρος του 
καταναλωτή· τονίζει ότι το συμφέρον του καταναλωτή πρέπει να λαμβάνεται πλήρως 
υπόψη κατά τη διοργάνωση της διανομής εισιτηρίων και ότι θα έπρεπε να διασφαλίζεται 
η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πώληση εισιτηρίων σε όλα τα επίπεδα·

7. επισημαίνει ότι στο βαθμό που οι τηλεοπτικές μεταδόσεις αθλητικών συναντήσεων 
πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο μέσω κωδικοποιημένων και προπληρωμένων 
σταθμών, κάποιοι καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση στις συναντήσεις αυτές· ζητεί την 
εγγυημένη πρόσβαση του υψηλοτέρου δυνατού αριθμού καταναλωτών στις κύριες 
αθλητικές συναντήσεις μέσω της δωρεάν τηλεοπτικής μετάδοσης·

8. υποστηρίζει την αρχή της συλλογικής πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη ανακατανομή του σημαντικού αυτού 
οικονομικού πόρου·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου ελέγχου της αγοράς στοιχημάτων στον τομέα του 
αθλητισμού και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα εξασφαλίζει μια 
λειτουργική αγορά στοιχημάτων στον τομέα αυτό εντός της ΕΕ σεβόμενη τα δικαιώματα 
των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων και προλαμβάνουσα την κακή χρήση και τη 
διαφθορά·
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10. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νομικό και οικονομικό πλαίσιο για τον
επαγγελματικό αθλητισμό, αναγνωρίζοντας πάντοτε ότι τα θέματα γενικής οργάνωσης και 
κανόνων που διέπουν τον τομέα αυτό είναι καλύτερο να επαφίενται στις εθνικές αρχές, η 
δε ΕΕ να επεμβαίνει όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο: 
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