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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbelangen verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat deze mening onverminderd de niet-economische aspecten van beroeps- of 
amateursport is;

2. tekent aan dat beroeps- en amateursport niet slechts een belangrijk sociaal en cultureel 
fenomeen in Europa is, maar ook een bron van aanzienlijke inkomsten gezien de 
economische activiteit die hierdoor wordt gegenereerd;

3. erkent dat beroepssport moet voldoen aan regelgeving uit verschillende bronnen 
(Europese Unie, lidstaten, sportorganisaties), wat ambiguïteit veroorzaakt op een toch al 
onduidelijk gebied; 

4. tekent aan dat een aantal terugkerende rechtszaken betreffende de structuren en regels 
van sport grote onrust heeft veroorzaakt en dat grotere juridische zekerheid alle 
betrokkenen zou helpen beter te profiteren van de voordelen die de interne markt biedt;

5. tekent aan dat het juridische raamwerk waarin beroepssport opereert, grotendeels wordt 
bepaald door jurisprudentie, maar dat veel onderwerpen betreffende de regelgeving voor 
beroepssport nog op gemeenschapsniveau moeten worden bekeken; 

6. tekent aan dat er vaak een voor de consument nadelige wanverhouding bestaat tussen het 
aanbod van en de vraag naar kaartjes voor belangrijke sportevenementen; benadrukt dat 
bij de verdeling van kaartjes volledig rekening moet worden gehouden met 
consumentenbelangen en dat op alle niveaus een eerlijke kaartverkoop moet worden 
gegarandeerd; 

7. wijst erop dat sportwedstrijden in toenemende mate op gecodeerde kanalen of abonnee-tv 
worden uitgezonden, waardoor deze wedstrijden steeds ontoegankelijker worden voor 
bepaalde consumenten; verzoekt dat zoveel mogelijk consumenten gegarandeerd toegang 
hebben tot belangrijke sportevenementen via gratis televisie-uitzendingen; 

8. ondersteunt het principe van openbare verkoop van uitzendrechten, zodat deze 
belangrijke financiële bron op een rechtvaardige manier opnieuw wordt gedistribueerd;

9. onderstreept de noodzaak van een beter gereguleerde markt voor sportweddenschappen 
en vraagt de Commissie een voorstel op te stellen voor een functionerende markt voor 
sportweddenschappen in de Europese Unie, waarin de rechten van organisatoren van 
sportevenementen worden gerespecteerd, en misbruik en corruptie worden voorkomen;

10. verzoekt de Commissie om een juridisch en economisch raamwerk voor beroepssporten 
op te stellen, waarbij te allen tijde rekening wordt gehouden met het feit dat de algemene 
organisatie en regelgeving betreffende beroepssport beter kan worden overgelaten aan de 
nationale autoriteiten en dat actie namens de EU alleen waar nodig moet worden 
ondernomen.
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