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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că prezentul aviz nu aduce atingere aspectelor fără caracter economic ale 
sportului profesionist sau ale sportului amator;

2. observă că sportul profesionist şi neprofesionist nu reprezintă doar un fenomen social şi 
cultural major în Europa, ci şi o sursă de venituri importante, deoarece generează 
activitate economică; 

3. recunoaşte faptul că sportul profesionist trebuie să respecte reguli care provin din surse 
multiple (CE, statele membre, organismele sportive), fapt care generează ambiguitate 
într-un domeniu deja nedefinit; 

4. observă că recurenţa contestărilor juridice ale structurilor şi regulilor sportului a creat o 
profundă îngrijorare, în timp ce o mai mare certitudine juridică ar ajuta toţi actorii 
implicaţi să utilizeze mai bine avantajele oferite de piaţa internă;

5. observă că jurisprudenţa a conturat, într-o mare măsură, mediul juridic în care 
funcţionează sportul profesionist, dar că multe chestiuni solicită o atenţie suplimentară la 
nivel comunitar în legătură cu reglementarea sportului profesionist; 

6. observă că, adesea, există o neconcordanţă între cererea şi oferta de bilete pentru marile 
evenimente sportive, lucru care este în defavoarea consumatorilor; insistă să se ţină 
seama de interesele consumatorilor în organizarea distribuirii de bilete şi să se garanteze 
vânzări nediscriminatorii şi echitabile de bilete la toate nivelurile; 

7. subliniază că transmisia televizată a competiţiilor sportive se face din ce în ce mai mult 
pe canale codate şi preplătite, astfel de competiţii devenind inaccesibile anumitor
consumatori; solicită garantarea accesului unui număr cât mai mare de consumatori la 
evenimente sportive majore prin intermediul transmisiei televizate gratuite; 

8. susţine principiul vânzării colective de drepturi de difuzare pentru a asigura redistribuirea 
echitabilă a acestei resurse financiare importante;

9. subliniază necesitatea unui control mai bun al pieţei pariurilor sportive; îndeamnă 
Comisia prezinte o propunere care să garanteze o piaţă a pariurilor sportive funcţională în 
Uniunea Europeană, să respecte drepturile organizatorilor de evenimente sportive şi să 
împiedice abuzurile şi corupţia;

10. invită Comisia să prezinte un cadru juridic şi economic privind sporturile profesioniste, 
recunoscând, în acelaşi timp, că aspectele care privesc organizarea generală şi regulile 
sportului profesionist trebuie să rămână sub competenţa autorităţilor naţionale şi că UE ar 
trebui să intervină numai dacă este necesar.
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