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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att detta utlåtande inte behandlar andra än den professionella 
idrottens och amatöridrottens ekonomiska aspekter.

2. Europaparlamentet konstaterar att den professionella och icke-professionella idrotten inte 
bara är en viktig social och kulturell företeelse i Europa, utan även utgör en betydande 
inkomstkälla, eftersom den ger upphov till ekonomisk verksamhet.

3. Europaparlamentet inser att den professionella idrotten måste följa regler som härrör från 
flera olika källor (EG, medlemsstater, idrottsorgan), vilket förorsakar oklarhet på ett 
redan odefinierat område.

4. Europaparlamentet konstaterar att de återkommande rättsliga utmaningar som avser
idrottens strukturer och regler har vållat stor oro. En större rättslig säkerhet skulle hjälpa 
alla delaktiga aktörer att bättre utnyttja de fördelar som den inre marknaden erbjuder.

5. Europaparlamentet konstaterar att den rättsliga miljö i vilken den professionella idrotten 
utövas i stor utsträckning har formats av rättspraxis, men att många områden kräver 
ytterligare uppmärksamhet på gemenskapsnivå när det gäller den professionella idrottens 
reglering.

6. Europaparlamentet konstaterar att det ofta, till konsumenternas nackdel, råder obalans 
mellan utbudet av och efterfrågan på biljetter till stora idrottsevenemang. Parlamentet 
betonar att full hänsyn bör tas till konsumenternas intressen när biljettdistributionen läggs 
upp och att en rättvis biljettförsäljning utan diskriminerande inslag bör garanteras på alla 
nivåer.

7. Europaparlamentet påpekar att tv-sändningar av idrottstävlingar allt oftare sker på kodade 
betalkanaler. Ett antal konsumenter kan därför inte längre följa sådana tävlingar. 
Parlamentet kräver garanterad tillgång för största möjliga antal konsumenter till stora 
idrottsevenemang genom mediet fria tv-sändningar.

8. Europaparlamentet stöder principen om kollektiv försäljning av tv-sändningsrättigheter i 
syfte att tillförsäkra en rättvis omfördelning av denna viktiga ekonomiska resurs.

9. Europaparlamentet understryker nödvändigheten av en bättre kontroll av marknaden för 
vadslagning i samband med idrottsevenemang och uppmanar kommissionen att lägga 
fram ett förslag som garanterar en fungerande marknad för idrottsvadslagning i 
Europeiska unionen där rättigheterna för idrottsevenemangens arrangörer respekteras och 
missbruk och korruption förhindras.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en rättslig och ekonomisk ram för 
professionell idrott samt att alltid respektera att frågor som rör den professionella 
idrottens allmänna organisation och regler med fördel kan överlåtas åt de nationella 
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myndigheterna och att åtgärder från EU:s sida bör vidtas endast när så är nödvändigt.
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