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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. tähdentää, että tämä lausunto ei vaikuta ammatti- tai amatööriurheilun ei-taloudellisiin 
näkökohtiin;

2. ottaa huomioon, että ammatti- ja amatööriurheilu eivät ole pelkästään merkittävä 
sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö Euroopassa, vaan huomattava tulonlähde, koska se luo 
taloudellista toimintaa;

3. myöntää, että ammattiurheilussa on noudatettava useista lähteistä peräisin olevia sääntöjä 
(EY, jäsenvaltiot, urheiluelimet), mikä aiheuttaa monitulkintaisuutta jo valmiiksi 
epämääräisellä alueella;

4. ottaa huomioon, että rakenteiden ja sääntöjen toistuva haastaminen oikeusteitse on 
aiheuttanut suurta huolestuneisuutta samalla kun entistä parempi oikeusvarmuus auttaisi 
kaikkia asianosaisia toimijoita hyödyntämään sisämarkkinoista saatavia etuja;

5. panee merkille, että oikeuskäytäntö on suuressa määrin muokannut oikeudellista 
ympäristöä, jossa ammattiurheilu toimii, mutta katsoo, että moniin ammattiurheilun 
sääntelyä koskeviin asioihin on kiinnitettävä lisähuomiota yhteisön tasolla;

6. ottaa huomioon, että suurten urheilutapahtumien pääsylippujen kysyntä ja tarjonta eivät 
usein vastaa toisiaan, mikä on haitallista kuluttajille; korostaa, että kuluttajien edut olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon lippujen jakelua järjestettäessä ja että syrjimätön ja 
oikeudenmukainen lipunmyynti olisi varmistettava kaikilla tasoilla;

7. huomauttaa, että urheilukilpailut lähetetään televisiossa yhä useammin suojatuilla ja 
maksullisilla kanavilla ja että monet kuluttajat eivät siitä syystä näe kilpailuja; kehottaa 
takaamaan ilmaisilla televisiolähetyksillä sen, että mahdollisimman moni kuluttaja näkee 
tärkeät urheilutapahtumat;

8. kannattaa periaatetta TV:n lähetysoikeuksien yhteisestä myynnistä, jotta tämä tärkeä 
taloudellinen resurssi voidaan jakaa oikeudenmukaisesti;

9. korostaa, että on tarpeen entistä paremmin valvoa urheilun vedonlyöntimarkkinoita; 
pyytää komissiota tekemään ehdotuksen, jolla varmistetaan toimivat urheilun 
vedonlyöntimarkkinat Euroopan unionissa siten, että urheilutapahtumien järjestäjien 
oikeuksia kunnioitetaan ja estetään väärinkäytökset ja korruptio;

10. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen ammattiurheilua koskevista oikeudellisista ja 
taloudellisista puitteista ja tunnustamaan aina, että asiat, jotka koskevat ammattiurheilun
yleisiä järjestelyjä ja sääntöjä, on parasta jättää kansallisille viranomaisille ja että EU:n 
olisi ryhdyttävä toimiin vain tarpeen vaatiessa.
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