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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Cultura e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o presente parecer não afecta os aspectos não-económicos do desporto 
profissional ou do desporto amador;

2. Assinala que o desporto profissional e o não-profissional não representam simplesmente 
um fenómeno sócio-cultural significativo na Europa, como são também uma fonte de 
grandes rendimentos, uma vez que fomentam a actividade económica;

3. Reconhece que o desporto profissional deve respeitar normas provenientes de várias 
fontes (CE, Estados-Membros e organismos desportivos), o que gera ambiguidades num 
domínio já por si mal definido;

4. Assinala que os reiterados desafios legais às estruturas e regras do desporto suscitaram 
grandes preocupações, quando um reforço da segurança jurídica contribuiria para que 
todos os actores beneficiassem mais das vantagens oferecidas pelo mercado interno;

5. Constata que a jurisprudência definiu, em grande medida, o enquadramento legal em que 
o desporto profissional exerce as suas actividades, embora seja necessário dar mais 
atenção, a nível comunitário, a vários assuntos referentes à regulamentação do desporto 
profissional;

6. Constata que existe frequentemente uma disparidade entre a oferta e a procura de bilhetes 
para grandes eventos desportivos, o que é prejudicial para os consumidores; sublinha que 
os interesses dos consumidores devem ser totalmente tidos em consideração aquando da 
organização da distribuição de bilhetes e que uma venda não discriminatória e equitativa 
de bilhetes deve ser garantida a todos os níveis; 

7. Sublinha que, uma vez que a transmissão televisiva de eventos desportivos tem cada vez 
mais lugar através de canais codificados e pré-pagos, esse tipo de eventos está a tornar-se 
inacessível para um grande número de consumidores; insta a que o maior número possível 
de consumidores tenha acesso garantido a grandes eventos desportivos através da 
transmissão televisiva gratuita; 

8. Apoia o princípio da venda colectiva de direitos de teledifusão, a fim de garantir uma 
redistribuição equitativa deste importante recurso financeiro;

9. Sublinha a necessidade de reforçar o controlo das apostas desportivas; insta a Comissão a 
apresentar uma proposta que assegure um mercado de apostas desportivas viável na União 
Europeia, que respeite os direitos dos organizadores destes eventos desportivos e impeça 
os abusos e a corrupção;

10. Insta a Comissão a apresentar um quadro legal e económico para o desporto profissional, 
em que se reconheça que as questões referentes à organização geral e às regras do 
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desporto profissional devem ser da competência das autoridades nacionais e que a UE só 
deve intervir caso seja necessário.
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