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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jinnota li din l-opinjoni hija mingħajr ħsara għall-aspetti mhux ekonomiċi ta’ sport 
professjonali jew sport amatorjali;

2. Jinnota li sport professjonali jew mhux professjonali mhux biss fenomenu maġġuri soċjali 
u kulturali fl-Ewropa iżda wkoll sors ta’ dħul sostanzjali peress li huwa jiġġenera attività 
ekonomika;

3. Jirrikonoxxi li l-isport professjonali jrid jikkonforma ma' regoli ġejjin minn sorsi multipli 
(KE, Stati Membri, korpi ta’ l-isport) jikkawżaw ambigwità f’qasam li diġà mhux definit; 

4. Jinnota li r-rikorrenza ta’ sfidi legali għall-istrutturi u r-regoli ta’ l-isport ħolqot tħassib 
kbir, waqt li ċ-ċertezza legali akbar se tgħin lill-protagonisti kollha involuti biex iwettqu 
użu aħjar mill-vantaġġi li jipprovdi s-suq intern; 

5. Jinnota li l-każistika sa livell għoli ffurmat l-ambjent legali li fih jopera l-isport 
professjonali, iżda li bosta suġġetti jeħtieġu aktar attenzjoni fil-livell tal-Komunità relatati 
mar-regolament ta’ l-isport professjonali; 

6. Jinnota li spiss jeżisti nuqqas ta’ qbil bejn il-provvista u d-domanda ta’ biljetti għal 
avvenimenti sportivi maġġuri li huwa ta’ detriment għal konsumaturi; jenfasizza li l-
interessi tal-konsumaturi għandhom jitqiesu b’mod sħiħ waqt id-distribuzzjoni tal-biljetti 
u li bejgħ mhux diskriminatorju u ġust għandu jkun garantit fil-livelli kollha; 

7. Jinnota li hekk kif ix-xandir televiżiv ta’ kompetizzjonijiet sportivi qed dejjem jiżdied fi 
stazzjonijiet kriptati jew imħallsa minn qabel, kompetizzjonijiet bħal dawn qed isiru aktar 
mhux aċċessibbli għal numru ta' konsumaturi; jistieden għal aċċess garantit għall-akbar 
numru possibbli ta’ konsumaturi ta’ avvenimenti sportivi maġġuri permezz ta’ xandir 
televiżiv b’xejn; 

8. Jappoġġja l-prinċipju tal-bejgħ kollettiv ta’ drittijiet tax-xandir televiżiv, biex tkun 
żgurata d-distribuzzjoni mill-ġdid ġusta ta' dan ir-riżors finanzjarju importanti;

9. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ kontroll aħjar tas-suq tal-imħatri ta’ l-isports, jitlob lill-
Kummissjoni biex tressaq proposta li tiżgura suq ta’ l-imħatri ta’ l-isports li jiffunzjona 
fl-Unjoni Ewropea li jirrispetta d-drittijiet ta’ l-organizzaturi ta’ l-avveniment sportiv u 
jevita l-użu mhux xieraq u l-korruzzjoni;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq qafas legali u ekonomiku dwar l-isports 
professjonali, waqt li tirrikonoxxi f’kull ħin li kwistjonijiet rigward l-organizzazzjoni 
ġenerali u r-regoli ta’ l-isport professjonali l-aħjar jitħallew għand l-awtoritajiet 
nazzjonali u li l-azzjoni min-naħa ta’ l-UE għandha tittieħed biss fejn ikun meħtieġ.


	707154mt.doc

