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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da to mnenje ne posega v negospodarske vidike poklicnega ali ljubiteljskega 
športa,

2. ugotavlja, da je poklicni in nepoklicni šport ni samo glavni družbeni in kulturni pojav v 
Evropi, ampak tudi vir znatnega dohodka, saj ustvarja gospodarske dejavnosti;

3. priznava, da se mora poklicni šport ravnati po pravilih, ki izvirajo iz mnogovrstnih virov 
(Evropska skupnost, države članice, športni organi), kar da to povzroča negotovost na že 
tako neopredeljenem področju; 

4. opaža, da je pravno izpodbijanje struktur in pravil športa povzročilo veliko skrb, medtem 
ko bi večja pravna varnost pomagala vsem udeleženim, da bi bolje izkoristili prednosti, ki 
jih omogoča notranji trg;

5. ugotavlja, da je sodna praksa v veliki meri izoblikovala pravno okolje, v katerem deluje 
poklicni šport; 

6. ugotavlja, da pride pogosto do neusklajenosti med ponudbo vstopnic za pomembnejše 
športne dogodke in povpraševanjem po njih, kar je v škodo potrošnikom; poudarja, da je 
treba interese potrošnikov v celoti upoštevati pri organiziranju razdeljevanja vstopnic in 
na vseh ravneh zagotoviti pravično prodajo vstopnic brez diskriminacije; 

7. poudarja, da se televizijski prenosi športnih tekmovanj vedno pogosteje predvajajo na 
kodiranih ali plačljivih kanalih, zato taka tekmovanja torej nedosegljiva za določeno 
število potrošnikov; poziva, da se čim širšemu krogu potrošnikov zagotovi dostop do 
glavnih športnih dogodkov prek brezplačnega televizijskega oglaševanja; 

8. podpira načelo kolektivne prodaje pravic za televizijsko oddajanje, da se zagotovi enaka 
prerazporeditev tega pomembnega finančnega vira;

9. poudarja potrebo po večjemu nadzoru trga športnih stav; poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog, ki bo zagotovil delujoč trg športnih stav v Evropski uniji, pri čemer bodo 
upoštevane pravice organizatorjev športnih dogodkov in preprečene zlorabe in korupcija;

10. zato poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni in gospodarski okvir o poklicnem športu, 
obenem pa vseskozi priznava, da je splošno organizacijo in pravila poklicnega športa 
bolje prepustiti nacionalnim oblastem ter da bi EU morala ukrepati le po potrebi.
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