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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et käesolev arvamus ei puuduta professionaalse ja amatöörspordi 
mittemajanduslikke aspekte;

2. märgib, et professionaalne ja amatöörsport ei ole Euroopas mitte ainult oluline 
ühiskondlik ja kultuuriline nähtus, vaid ka oluline tuluallikas, kuna see loob 
majandustegevust;

3. mõistab, et professionaalses spordis tuleb täita mitmest eri allikast (EÜ, liikmesriigid, 
spordiorganisatsioonid) pärit eeskirju, mis suurendab ebaselgust niigi ebamäärases 
valdkonnas; 

4. märgib, et spordi struktuuride ja eeskirjade korduv õiguslik vaidlustamine on tekitanud 
suurt muret, suurem õiguskindlus aga aitaks kõikidel osalistel paremini ära kasutada 
siseturu pakutavaid eeliseid;

5. märgib, et professionaalse spordi õiguskeskkonda on suurel määral kujundanud 
pretsedendiõigus, kuid mitu professionaalse spordi eeskirjadega seotud küsimust vajab 
ühenduse tasandil põhjalikumat käsitlemist; 

6. märgib, et tähtsamate spordisündmuste piletite nõudlus ja pakkumine pole sageli 
tasakaalus, mis kahjustab tarbijaid; rõhutab, et piletite jaotamise korraldamisel tuleks 
täielikult arvesse võtta tarbijate huve ning igal tasandil tuleks tagada mittediskrimineeriv 
ja õiglane piletimüük;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et spordivõistlusi kantakse üha sagedamini üle krüpteeritud ja 
tasulistel telekanalitel, mistõttu puudub paljudel tarbijatel võimalus neid võistlusi näha; 
nõuab tähtsamatest spordisündmustest ülekannete tegemist tasuta telekanalitel, et neid 
näeks võimalikult suur hulk tarbijaid; 

8. toetab ülekandeõiguste ühismüügi põhimõtet, et tagada sellest olulisest allikast pärit 
vahendite õiglane jaotamine;

9. rõhutab vajadust spordikihlvedude turgu paremini kontrollida ning palub komisjonil 
esitada ettepaneku, mis tagaks spordikihlvedude turu toimimise Euroopa Liidus sellisel 
viisil, et oleks kaitstud spordivõistluste korraldajate õigused ning välistatud 
kuritarvitamine ja korruptsioon;

10. palub komisjonil luua õigusliku ja majandusliku raamistiku professionaalse spordi jaoks, 
tunnistades alati, et professionaalse spordi üldisi eeskirju ja korraldamist käsitlevad 
küsimused on parem jätta riiklike ametiasutuste otsustada ning ELi tasandi meetmeid 
tuleks võtta üksnes vajaduse korral.
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