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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη
(2006/2130 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Νίκαιας για τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και
την κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της βρετανικής Προεδρίας για το ευρωπαϊκό ποδόσφαι
ρο, που οδήγησε στην εκπόνηση της μελέτης «Independent European Sport Review
2006» (ανεξάρτητη μελέτη για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό 2006),

– έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, το Πρωτοδικείο και τις αποφάσεις της Επιτροπής για ζητήματα που αφορού
ν τον αθλητισμό,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσει
ς της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταν
αλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός και ιδίως το ποδόσφαιρο αποτελούν α
ναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας και ότι το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μον
τέλο, που χαρακτηρίζεται από ανοικτές αθλητικές διοργανώσεις στο πλαίσιο μιας πυραμι
δικής δομής όπου πολλοί ερασιτεχνικοί σύλλογοι αποτελούν τη βάση των κορυφαίων επ
αγγελματικών συλλόγων, είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας δημοκρατικής παράδο
σης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποδόσφαιρο διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδε
υτικό ρόλο και αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και τον πολ
υπολιτισμικό διάλογο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές πτυχές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου υπόκει
νται στο κοινοτικό δίκαιο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της αυξανόμενης επαγγελματοποίησης και εμπορευματοπ
οίησης ενισχύεται η επίδραση του κοινοτικού δικαίου, γεγονός που με τη σειρά του έχει
δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα, καθώς δεν είναι σαφές πόση αυτονομία έχουν οι αυτ
ορυθμιζόμενοι φορείς, όπως η UEFA (Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδι
ών) και οι εθνικές ενώσεις, και σε ποιον βαθμό δεσμεύονται από ορισμένες αρχές του κο
ινοτικού δικαίου κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτορύθμισης του οποίου απολαύου
ν,
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νομική αβεβαιότητα δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο σε
οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά την κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευ
τική αποστολή του ποδοσφαίρου,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν μπορούν να λειτ
ουργούν με τους ίδιους όρους της αγοράς με τους οποίους λειτουργούν άλλοι οικονομικ
οί κλάδοι, διότι μπορούν να επιβιώσουν μόνο μέσω του ισόρροπου αθλητικού συναγωνι
σμού μεταξύ των ομάδων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη απει
λείται από την αυξανόμενη συγκέντρωση οικονομικού πλούτου και αθλητικής ισχύος, γε
γονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ολοένα και μεγαλύτερη σημασία των εσόδων
από τα δικαιώματα μετάδοσης, τα οποία σχετίζονται με το μέγεθος των εθνικών ραδιοτη
λεοπτικών αγορών, και στην πρακτική της χωριστής πώλησης των δικαιωμάτων μετάδοσ
ης σε ορισμένα πρωταθλήματα,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες στην Ευρώπη έχουν ως αποτέλ
εσμα τη διαμόρφωση άνισων όρων ανταγωνισμού, σε οικονομικό και νομικό επίπεδο, κ
αι ότι η κατάσταση αυτή εγείρει σημαντικούς φραγμούς στον ελεύθερο και δίκαιο αθλητι
κό συναγωνισμό μεταξύ των ομάδων στα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κατά
συνέπεια μεταξύ και των εθνικών ομάδων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, αν και η απόφαση Bosman του 1995 είχε θετικό αντ
ίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα συμβόλαια των παικτών οι ευρωπαϊκοί
σύλλογοι –παρότι παραμένουν άλυτα πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την απασχό
ληση και την κοινωνική πρόνοια– δεν μπορούν να αγνοηθούν οι παρενέργειές της (παρα
δείγματος χάρη, η αγορά των μετεγγραφών έχει γίνει το βασικό μέσο οικοδόμησης μιας
ομάδας εις βάρος της προπόνησης ημεδαπών παικτών)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παράνομες δραστηριότητες (στήσιμο αγώνων, διαφθορά
κ.λπ.) οφείλονται στην κλιμάκωση των δαπανών, στον πληθωρισμό των αμοιβών και στ
η συνεπαγόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλοί σύλλογοι·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει σε επίσημες αποφάσεις της τη συ
μβατότητα της κοινής πώλησης των δικαιωμάτων μετάδοσης με το κοινοτικό δίκαιο του
ανταγωνισμού,

Γενικό πλαίσιο

1. τονίζει την προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται
από τη συμβιωτική σχέση του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου·

2. αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης διορθωτικών δράσεων σε κοινοτικό επίπεδο για την αντι
μετώπιση ορισμένων αρνητικών εξελίξεων, με στόχο τη διασφάλιση ενός θετικού μέλλο
ντος για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με συναρπαστικές διοργανώσεις, υψηλό βαθμό τ
αύτισης των φιλάθλων με τους συλλόγους τους και ευρεία πρόσβαση του κοινού στις διο
ργανώσεις·
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3. επιδοκιμάζει τις συστάσεις που περιέχονται στη μελέτη «Independent European Sport 
Review 2006» και καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές που εγκαινίασε η
βρετανική Προεδρία για την αντιμετώπιση της ανάγκης λήψης διορθωτικών μέτρων·

4. εκφράζει την επιθυμία του να αποτρέψει τον καθορισμό του μέλλοντος του επαγγελματι
κού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη από δικαστικές αποφάσεις και να ενισχύσει τη νομική α
σφάλεια·

5. συμφωνεί με τη βασική αρχή ότι οι αθλητικοί κανόνες καθαυτοί δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των Συνθηκών· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι οικονομικές πτυχές του επαγγελμα
τικού ποδοσφαίρου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Συνθηκών, λαμβανομένων υπό
ψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αθλητισμού, όπως προσδιορίζονται στη Δήλωσ
η της Νίκαιας·

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
στο οποίο θα ορίζει τα ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή και τα νο
μοθετικά μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν (οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, ο
μαδικές απαλλαγές, συστάσεις), με στόχο τη διαμόρφωση νομικής ασφάλειας και ίσων ό
ρων ανταγωνισμού για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο·

7. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διαρθρωμένο διάλογο με τις ποδοσφαιρικές αρ
χές και τους λοιπούς φορείς με στόχο την επίλυση του προβλήματος της νομικής αβεβαι
ότητας· καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει με σαφήνεια τις απόψεις της για αυτά τα ζη
τήματα·

Διοίκηση

8. καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές ομοσπονδίες να καθορίσουν καλύτερα και να συντονίσ
ουν τις αρμοδιότητές τους, τις ευθύνες τους, τα καθήκοντά τους και τις διαδικασίες λήψ
ης αποφάσεων που ακολουθούν, με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνεια
ς και της νομιμότητάς τους· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τους όρους υπό τους οποί
ους παρέχεται στήριξη στη νόμιμη αυτορύθμιση·

9. θεωρεί ότι η βελτίωση της διοίκησης, που θα οδηγήσει σε πιο συντονισμένη αυτορύθμισ
η σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα περιορίσει την τάση προσφυγής στην Επιτροπή και στο Δικ
αστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

10. υπογραμμίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας έχει ζωτική σημασία για τις ποδοσφαιρικές
αρχές κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτορύθμισης·

11. καλεί τη FIFA (Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) να ενισχύσει την εσωτερική δημοκ
ρατία και τη διαφάνεια των δομών της·

12. πιστεύει ότι η υπόθεση Charleroi που εκδικάζεται σήμερα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκ
ών Κοινοτήτων θα έχει σημαντική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα των μικρότερων δι
εθνών ποδοσφαιρικών ενώσεων· εν προκειμένω, πιστεύει ότι οι σύλλογοι πρέπει να απο
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δεσμεύουν τους παίκτες τους για τα καθήκοντά τους στις εθνικές ομάδες χωρίς να δικαιο
ύνται αποζημίωση· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες προς την ανάπτυ
ξη ενός συστήματος συλλογικής ασφάλισης·

13. στηρίζει το σύστημα αδειοδότησης συλλόγων της UEFA, το οποίο έχει ως στόχο τη διασ
φάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συλλόγων και την παροχή βοήθειας για τη
ν οικονομική τους σταθερότητα, και καλεί την UEFA και τις εθνικές ενώσεις να συγκροτ
ήσουν έναν ανεξάρτητο δικαστικό φορέα υπό την αιγίδα της UEFA, που θα παρακολουθ
εί και θα επιβάλλει τη γενική συμμόρφωση με το εν λόγω σύστημα αδειοδότησης συλλό
γων·

14. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τον κοινωνικό και δημοκρατικό ρόλο των φ
ιλάθλων του ποδοσφαίρου μέσω, επί παραδείγματι, της συμμετοχής φιλάθλων στην ιδιοκ
τησία και τη διαχείριση των ομάδων·

Καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων

15. στηρίζει τις προσπάθειες των ποδοσφαιρικών αρχών να ενισχύσουν τη διαφάνεια των δο
μών ιδιοκτησίας των συλλόγων και ζητεί από το Συμβούλιο να αναπτύξει και να θεσπίσε
ι μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που μαστίζουν το επαγγ
ελματικό ποδόσφαιρο, όπως το ξέπλυμα χρήματος, τα παράνομα στοιχήματα, το ντόπινγ
κ και το στήσιμο αγώνων·

Κοινωνικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος του ποδοσφαίρου

16. επισημαίνει ότι το ποδόσφαιρο έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην αποκατάσταση κοι
νωνικά ευάλωτων νέων και καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές στ
ον τομέα αυτό·

17. εκφράζει ρητά τη στήριξή του στα μέτρα της UEFA που έχουν ως στόχο την προώθηση
της προπόνησης νέων παικτών, θεσπίζοντας ένα ελάχιστο αριθμό γηγενών παικτών στην
ομάδα κάθε συλλόγου και θέτοντας ένα όριο στο μέγεθός της, υπό την προϋπόθεση ότι τ
α μέτρα αυτά θα παραμείνουν αναλογικά και δεν θα συνδέονται με την ιθαγένεια των παι
κτών·

18. είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβ
ουλία για τους γηγενείς παίκτες δεν θα οδηγήσει στην εμπορία παιδιών, με τους συλλόγο
υς να προσφέρουν συμβόλαια σε παίκτες πολύ μικρής ηλικίας· καλεί την Επιτροπή να εξ
ετάσει τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού στο πλαίσιο της απόφασης πλαισ
ίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

19. υπογραμμίζει τον σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο των προπονητικών κέντρ
ων και στηρίζει τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για τους συλλόγους που διαθέτουν πρ
οπονητικό κέντρο·
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Ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πρόνοιας

20. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις διαφορές που υπάρχουν στην κοινωνική και φορολ
ογική νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών και την έλλειψη βούλησης από μέρους τους
για την επίλυση του ζητήματος αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετικά με τους διαμεσολαβητές παικ
τών και να χαράξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την αναγνώριση των επαγγελματ
ικών προσόντων των προπονητών·

22. καλεί την UEFA και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση τ
ου κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς μπορεί να αποτρέψει και να αντι
μετωπίσει τις εντάσεις μεταξύ παικτών και εργοδοτών·

Καταπολέμηση του ρατσισμού

23. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους όσοι συμμετέχουν στο επαγγελματικό ποδ
όσφαιρο να αναλάβουν την ευθύνη τους για τη συνέχιση και την εντατικοποίηση του αγ
ώνα κατά του ρατσισμού, καταδικάζοντας κάθε μορφή ρατσισμού· ζητεί την επιβολή αυ
στηρότερων κυρώσεων κατά όλων των μορφών ρατσιστικών ενεργειών στο ποδόσφαιρ
ο· ζητεί από την UEFA και τα εθνικά πρωταθλήματα να εφαρμόσουν πειθαρχικούς κανό
νες με συνεκτικό, αυστηρό και συντονισμένο τρόπο·

Δίκαιο του ανταγωνισμού και εσωτερική αγορά

24. πιστεύει ακράδαντα ότι η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου συστήματος ελέγχου του κό
στους θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο ενίσχυσης της οικονομικής σταθερότητας
και της ανταγωνιστικής ισορροπίας μεταξύ των ομάδων, παραδείγματος χάρη εφόσον εν
σωματωθεί σε ένα ενημερωμένο σύστημα αδειοδότησης συλλόγων· καλεί την UEFA, μα
ζί με τους συλλόγους και την Επιτροπή, να μελετήσουν ένα σύστημα ελέγχου του κόστο
υς, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί σε αυτορυθμιστική βάση και θα ήταν συμβατό μ
ε το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο·

25. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανό
νες για τις κρατικές ενισχύσεις, επισημαίνοντας ποιο είδος κρατικής ενίσχυσης είναι απο
δεκτό και νόμιμο για την επίτευξη σαφών κοινωνικών στόχων·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις συνέπειες μιας πιθανής απελευθ
έρωσης της αγοράς στοιχημάτων και τους μηχανισμούς διασφάλισης της χρηματοδότησ
ης του αθλητισμού γενικά και του ποδοσφαίρου ειδικά·

Πώληση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και δίκαιο του ανταγωνισμού
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27. φρονεί ότι η κεντρική εμπορία των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης έχει καίρια σημ
ασία για τη διατήρηση του μοντέλου της οικονομικής αλληλεγγύης στο ευρωπαϊκό ποδό
σφαιρο·

28. τονίζει την εξαιρετική σημασία του άρθρου 3 παράγραφος α της ισχύουσας οδηγίας για τ
ην «τηλεόραση χωρίς σύνορα»·

29. επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα έσοδα από τ
α δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης να διανέμονται με δίκαιο και αναδιανεμητικό τρόπ
ο· σημειώνει ότι η σημερινή διανομή των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης στο Κύπ
ελλο Πρωταθλητριών (Champions League) της UEFA γίνεται σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα
με τα μερίδια της τηλεοπτικής αγοράς· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό ευνοεί τις μεγάλες
χώρες, περιορίζοντας συνεπώς την ισχύ των συλλόγων από τις μικρότερες χώρες·

30. καλεί, για τον λόγο αυτόν, την UEFA μαζί με την Επιτροπή να αναπτύξουν μηχανισμούς
για τη διασφάλιση μιας πιο ανταγωνιστικής ισορροπίας σε αυτόν τον τομέα·

Ντόπινγκ

31. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά προτεραιότητα την πρόληψη και την καταπολέμ
ηση του ντόπινγκ, να διενεργήσουν μια εις βάθος αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δρά
σης κατά του ντόπινγκ και να στηρίξουν και να προωθήσουν τον συντονισμό σε κοινοτι
κό επίπεδο.

0
0 0

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επ
ιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, την UEFA 
και τη FIFA.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της Γερμανίας του 2006 ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Η δι
οργάνωση ήταν άριστη. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων βασί
ζονται φυσικά στις υψηλές επιδόσεις των συλλόγων στις εθνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσε
ις. Αυτοί αποτελούν το πρότυπο στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Σε οικονομικούς όρους, το 3-4% του ετήσιου ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται απ
ό τον αθλητισμό και ο αθλητισμός εν γένει καταγράφει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4%. Αυτ
ή η τεράστια ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετ
άδοσης, των χορηγιών, των προϊόντων και όλων των άλλων δευτερευουσών δραστηριοτήτω
ν, καθώς και στον πολλαπλασιασμό των διεθνών διοργανώσεων, με επακόλουθη αύξηση των
θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Ωστόσο, το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, οι οποίες δεν μ
πορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου. Δεδομένης τ
ης επίδρασης του ευρωπαϊκού δικαίου στο άθλημα, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί ένα
ς εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των φορέων διο
ίκησης του ποδοσφαίρου.

Κατόπιν πρωτοβουλίας της βρετανικής Προεδρίας, διενεργήθηκε μια ανεξάρτητη μελέτη για
το ποδόσφαιρο, η οποία κατέληξε στην εκπόνηση μιας λεπτομερούς έκθεσης που υποβλήθηκ
ε στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso.
Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει μια Λευκή Βίβλο έως τα μέσα του 2007.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να μείνει αμέτοχο· αντίθετα θα πρέπει να καταστήσει
σαφή τη θέση του.

Το εγχείρημα αυτό θα πρέπει, στη συνέχεια, να διευρυνθεί, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα ε
παγγελματικά αθλήματα, ενώ θα πρέπει προφανώς να προσεγγίσει και τον γυναικείο επαγγελ
ματικό αθλητισμό.

2. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρωτογενές δίκαιο
Οι Συνθήκες δεν εκχωρούν ρητώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητες για τον αθλητισμό
γενικά ούτε για το ποδόσφαιρο ειδικά. Ωστόσο, καθώς ο αθλητισμός δεν εξαιρείται του ευρω
παϊκού πρωτογενούς δικαίου, υπόκειται στο κοινοτικό δίκαιο. Οι αποφάσεις του ΔΕΚ και τη
ς Επιτροπής έχουν αποσαφηνίσει τον αντίκτυπο, επί παραδείγματι, των άρθρων 12, 39, 43-
49, 81-87 στον αθλητισμό και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η δήλωση του Άμστερνταμ και της Νίκαιας
Οι δηλώσεις του 1997 και του 2000 υπογραμμίζουν αμφότερες τον κοινωνικό ρόλο του ποδο
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1 Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα επαγγελματικά και τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα είναι σαφώς διαχωρισμένα. 
Οι αμερικανικοί σύλλογοι που αγωνίζονται στα υψηλότερα κλειστά πρωταθλήματα έχουν στόχο τη μεγιστοποίη
ση των κερδών και όχι των νικών. Προβιβασμός και υποβιβασμός δεν υφίστανται. Για να διατηρείται το ενδιαφ
έρον των διοργανώσεων, οι σύλλογοι είναι ανοικτοί σε αναδιανεμητικά μέτρα.

σφαίρου, αλλά δεν αλλάζουν το γεγονός ότι οι οικονομικές πτυχές του αθλήματος υπόκειντα
ι στις διατάξεις της Συνθήκης.

Παράγωγο δίκαιο
Και στο παράγωγο δίκαιο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλητισμού δεν λαμβάνονται συ
στηματικά υπόψη. Αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, για την αναγνώριση των διπλωμάτων και των
αδειών προπονητών, διαμεσολαβητών παικτών και μη κοινοτικών παικτών.

Ένδειξη της κατάστασης αυτής είναι το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο οι αθλητικοί φο
ρείς προσφεύγουν στο ΔΕΚ και στην Επιτροπή ως ύστατη λύση. Αυτή η κατά περίπτωση προ
σέγγιση έχει ενισχύσει τη νομική αβεβαιότητα. Αμφισβητείται δε το δικαίωμα αυτορύθμισης
ποδοσφαιρικών οργανισμών, όπως των εθνικών πρωταθλημάτων και της UEFA (βλ. 4: Διοίκ
ηση).

Σχέδιο συνταγματικής συνθήκης
Το άρθρο III - 282 του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος θα δημιουργούσε τη ν
ομική βάση για τον αθλητισμό. Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο του σχεδίου Συντάγματος ως έχει
τώρα δεν θα μπορούσε να παράσχει νομική ασφάλεια.

3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ποδόσφαιρο επιτελεί σημαντικό κοινωνικό ρόλο όσον αφορά την εκπαίδευση και την ενσ
ωμάτωση, τη δημόσια υγεία, καθώς και τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

Επιπλέον, λόγω της ίδιας της ουσίας αθλήματος δικαιολογείται η αναγνώριση ειδικών χαρακτ
ηριστικών. Οι κανόνες του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού δεν μπορούν να εφαρμοστ
ούν αυτούσιοι, διότι ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος χρειάζεται βιώσιμους ανταγωνιστές παρό
μοιας ισχύος για να έχουν ενδιαφέρον οι διοργανώσεις.

Ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο
Το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από ανοικτές αθλητικές διοργανώσεις
με υποβιβασμό και προβιβασμό (ο στόχος είναι η νίκη) και χωρίς σαφή διάκριση μεταξύ επα
γγελματικού και ερασιτεχνικού επιπέδου. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μια πυραμιδική δομή ό
που πολλοί ερασιτεχνικοί σύλλογοι αποτελούν τη βάση για τους κορυφαίους επαγγελματικού
ς συλλόγους που αγωνίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο1.

Η σημερινή τάση των συλλόγων να εισάγονται στο χρηματιστήριο αποτελεί ένα βήμα προς το
αμερικανικό μοντέλο. Είναι αμφίβολο εάν οι δύο στόχοι (νίκη στον αγώνα και μεγιστοποίησ
η των κερδών των μετόχων) μπορούν να συνδυαστούν στο πλαίσιο του παραδοσιακού ανοικ
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τού ευρωπαϊκού μοντέλου.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α. Αυτορύθμιση και πολυεπίπεδη διοίκηση:

Η βασική πρόκληση σήμερα είναι η διατήρηση των προνομίων των ομοσπονδιών όσον αφορ
ά τη θέσπιση των κανόνων του αθλήματος και ιδίως την οργάνωση των αθλητικών διοργανώ
σεων. Καταρχήν, η νομιμότητα των ομοσπονδιών και των αποφάσεών τους εξαρτάται από το
ν βαθμό της διαφάνειας, της αντιπροσωπευτικότητας και της δυνατότητας ελέγχου των δομώ
ν τους και από τον βαθμό διαφάνειας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν ο αυτορυθμιστικός ρόλος των αντιπροσωπευτικών κ
αι δημοκρατικών ποδοσφαιρικών φορέων ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι σύλλογοι δεν θ
α χρειάζονταν να θεωρούν την Επιτροπή ως όργανο «προσφυγής».

Όσον αφορά τη διοίκηση, μπορούν να γίνουν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις:
1. Οι σύλλογοι δεν αγωνίζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό (στις διασυλ
λογικές διοργανώσεις της UEFA). Λόγω εθνικών διαφορών στην εφαρμογή των καθεστώτων
αδειοδότησης των συλλόγων, δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού στο επαγγελματικό ποδό
σφαιρο στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτημα:
- εάν είναι σκόπιμο να συνεχίσουν να ισχύουν τα εθνικά συστήματα αδειοδότησης·
- εάν οι εθνικές ομοσπονδίες μπορούν να παραμείνουν τα κέντρα εξουσίας·
- εάν χρειάζονται περισσότερες ρυθμίσεις στο επίπεδο της UEFA.
2. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα της αμφισβήτησης του δικαιώματος αυτορύθμισης της
UEFA και της FIFA είναι η υπόθεση Charleroi, στο πλαίσιο της οποίας οι σύλλογοι αμφισβη
τούν τον κανόνα της FIFA που προβλέπει ότι οι σύλλογοι πρέπει να αποδεσμεύουν τους παίκ
τες τους για τους αγώνες των εθνικών τους ομάδων χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση. Θα πρ
έπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση μεταξύ της FIFA και των συλλόγων.
3. Πρέπει να αναγνωριστεί η αρχή της εδαφικής οργάνωσης του ποδοσφαίρου.

Β. Χρηστή διοίκηση

Οικονομική διαφάνεια
Πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος οικονομικός έλεγχος για όλους τους ευρωπαϊκούς συλλόγους,
προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική διαφάνεια και να προλαμβάνονται οι οικονομικέ
ς εκτροπές και η άνιση μεταχείριση που οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όσον αφ
ορά την οικονομική ικανότητα των συλλόγων.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εξετάσουμε:
- εάν το σύστημα αδειοδότησης της UEFA μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα επαγγελματικά πρ
ωταθλήματα της Ευρώπης·
- εάν πρέπει να συγκροτηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας φορέας ελέγχου της διαχείρισης των
συλλόγων·



PE 378.708v01-00 12/15 PR\631110EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

- εάν πρέπει να καλέσουμε την UEFA να συγκροτήσει έναν ανεξάρτητο φορέα για την παρακ
ολούθηση της γενικής συμμόρφωσης με το σύστημα αδειοδότησης συλλόγων, περιλαμβανόμ
ενης και της πιο εκτεταμένης χρήσης του δειγματοληπτικού ελέγχου.

Άλλα ζητήματα:
- ιδιοκτησιακό καθεστώς συλλόγων
- σύγκλιση των καταστατικών των συλλόγων

Για να ενισχυθεί περαιτέρω η συμμετοχή των φιλάθλων, πρέπει να αναπτυχθούν και να προω
θηθούν κίνητρα για το κίνημα supporters direct (κίνημα για την άμεση συμμετοχή των φιλάθ
λων στους συλλόγους τους).

5. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Το ποδόσφαιρο είναι ένα άριστο μέσο για την αποκατάσταση κοινωνικά ευάλωτων νέων.

Η UEFA έχει εγκρίνει τον κανόνα των γηγενών παικτών με στόχο την αντιμετώπιση της αυξα
νόμενης παραμέλησης της προπόνησης νέων παικτών, που προκλήθηκε από την απόφαση
Bosman. Αυτό που χρειάζεται τώρα προπαντός είναι η νομική ασφάλεια για το συγκεκριμένο
ζήτημα.
Ταυτοχρόνως, πρέπει να εμποδίσουμε τους συλλόγους να συνάπτουν συμβόλαια με παίκτες
ολοένα και μικρότερης ηλικίας (κάτω των 15), καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύ
σει τον στόχο του κανόνα των γηγενών παικτών.

Εν προκειμένω, πρέπει να υπογραμμιστεί ο σημαντικός ρόλος των κέντρων εκπαίδευσης. Ένα
σύστημα οικονομικής αναδιανομής ή η θέσπιση φορολογικών κινήτρων θα μπορούσαν να δι
αμορφώσουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των συλλόγων που διαθέτουν προπονητικά
κέντρα και εκείνων που δεν διαθέτουν.

Καταπολέμηση του ρατσισμού
Το έργο που έχει ξεκινήσει το Κοινοβούλιο με τη γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμ
ηση του ρατσισμού θα πρέπει να συνεχιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλοι
οι φορείς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου πρέπει να συμβάλουν έκαστος προς αυτήν την κ
ατεύθυνση, επιμένοντας στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε κάθε είδους ρατσιστικές
ενέργειες στο ποδόσφαιρο. Η UEFA και τα εθνικά πρωταθλήματα πρέπει να εφαρμόζουν πει
θαρχικούς κανόνες κατά τρόπο ολοκληρωμένο, αυστηρό και συντονισμένο.

6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Bosman –Κατάσταση των παικτών
Η απόφαση Bosman του 1995 έχει μακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις στον τρόπο που οι ευρω
παϊκοί σύλλογοι προσεγγίζουν τα συμβόλαια των παικτών. Ωστόσο, πολλοί επαγγελματίες π
αίκτες στην Ευρώπη (περίπου το 50% σύμφωνα με το Fifpro) εξακολουθούν να μην έχουν σ
ύμβαση εργασίας με τον σύλλογό τους και πολλές συμβάσεις εργασίας και προπόνησης είναι
νομικά προβληματικές.



PR\631110EL.doc 13/15 PE 378.708v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Διαφορές στη φορολογία και τις κοινωνικές παροχές
Οι διαφορές στη φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία για την κοινωνική πρόνοια μεταξύ
των κρατών μελών προκαλούν ανισότητες μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών συλλόγων και
μπορούν να ωθήσουν τους παίκτες να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους.
Προφανώς, τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω της εναρμόνισης /
συντονισμού των νομικών, κοινωνικών και φορολογικών καθεστώτων που ισχύουν για τους
επαγγελματίες παίκτες και τους συλλόγους. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο θα ανοιγόταν μια
ευκαιρία για την ενίσχυση των δικαιωμάτων κοινωνικής πρόνοιας των επαγγελματιών παικτώ
ν, που δεν διασφαλίζονται σε όλα τα κράτη μέλη (συνταξιοδότηση, επιδόματα ανεργίας, άδει
ες ασθενείας…). Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο ενός κοινωνικού δι
αλόγου.

Άλλα ζητήματα είναι:
- η οδηγία για τους ευρωπαίους διαμεσολαβητές παικτών
- ο κοινωνικός διάλογος
- η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
- το ζήτημα της ποσόστωσης των παικτών
- το καθεστώς για τις διεθνείς μετεγγραφές.

7. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Όπως αναφέρθηκε στο σημείο 3, οι νόμοι του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού δεν μπ
ορούν να εφαρμόζονται στο ποδόσφαιρο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά του. Για να έχει ενδιαφέρον μια ποδοσφαιρική διοργάνωση, χρειαζόμαστε ισορροπη
μένο οικονομικό ανταγωνισμό.

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία / Έλεγχος κόστους
Η θέσπιση ενός (αυτορυθμιστικού) προσαρμοσμένου συστήματος ελέγχου του κόστους για το ε
παγγελματικό ποδόσφαιρο θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την προώθηση της μεγα
λύτερης ανταγωνιστικής ισορροπίας και συνεπώς ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ομάδες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω τα θετικά και τα αρνητικά
ενός συστήματος ελέγχου του κόστους.

Κρατικές ενισχύσεις
Οι δημόσιες αρχές συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του ποδοσφαίρου σε πολλά και διαφορ
ετικά επίπεδα (τοπικό / περιφερειακό / εθνικό). Λόγω των διαφορετικών κανονισμών, οι σύλ
λογοι δεν παίζουν το παιχνίδι με τα ίδια μέσα. Για να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμο
ύ χρειάζονται σαφείς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· Το ουσιώδες ερώτημα είναι: τι είδο
υς δημόσια αρωγή είναι αποδεκτή και νόμιμη για την επίτευξη σαφών κοινωνικών στόχων (ε
πί παραδείγματι, επενδύσεις για προπονητικές εγκαταστάσεις) και ποια μέτρα οδηγούν σε στ
ρέβλωση του ανταγωνισμού;

8. ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

- Περιορισμοί στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών χορηγίας (για «ευαίσθητα προϊόντα», όπ
ως τα αλκοολούχα ποτά και οι υπηρεσίες τυχερών παιγνίων)
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2 Επίσημη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαλλαγή της κοινής πώλησης των δικαιωμάτων μετά
δοσης των αγώνων του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (Champions League) της UEFA, 23 Ιουλίου 2003· Απόφασ
η της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, δυνάμει των κανόνων ανταγωνισμού της Συνθήκης ΕΚ, 
που καθιστά νομικά δεσμευτικές τις δεσμεύσεις της FA Premier League (ποδοσφαιρικής ένωσης πρώτης εθνικ
ής κατηγορίας) για την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων της πρώτης εθνικής
κατηγορίας. Η υπόθεση αφορούσε τη συμφωνία μεταξύ των συλλόγων που συμμετέχουν στο αγγλικό πρωτάθλ
ημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας να πωλήσουν τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του πρωταθλήματος
από κοινού μέσω της FA Premier League· οδηγία 89/552/ΕΟΚ, «Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα».

- Διασυνοριακοί περιορισμοί της προσφοράς και διαφήμισης διασυνοριακών υπηρεσιών αθλ
ητικών στοιχημάτων (θέμα για το οποίο η Επιτροπή έχει πρόσφατα κινήσει διαδικασίες κατά
7 κρατών μελών) 

- περιορισμοί της λήψης αθλητικών μεταδόσεων σε άλλα κράτη μέλη λόγω της εδαφικής πώλ
ησης των δικαιωμάτων μετάδοσης

- Συμφέρον των καταναλωτών: διανομή εισιτηρίων

9. ΜΜΕ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κοινή πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης έχει καίρια σημασία για την προστασία του μον
τέλου οικονομικής αλληλεγγύης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Επιτροπή έχει λάβει τρεις
επίσημες αποφάσεις σχετικά με τα δικαιώματα μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων2, που
επιτρέπουν την κοινή πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κληθεί να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους το μοντέλο αυ
τό μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προηγουμένως θα πρέπει να εκπονηθεί
λεπτομερής αξιολόγηση των εν λόγω αποφάσεων για τα δικαιώματα μετάδοσης (αντίκτυπος
και αποτελεσματικότητα) και θα πρέπει να ενσωματωθεί η οικονομική πτυχή των νέων μέσω
ν.

Είναι προς όφελος του αθλήματος να διανέμονται τα κέρδη από τα δικαιώματα αυτά με τρόπο
δίκαιο και αναδιανεμητικό. Η σημερινή διανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο Κύπελλο
Πρωταθλητριών (Champions League) της UEFA (σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα μερίδια τ
ης τηλεοπτικής αγοράς) ευνοεί τις μεγάλες χώρες και θα έπρεπε να αναθεωρηθεί.

Τηλεόραση ελεύθερης λήψης
Εξαιρετική σημασία έχει η ισχύουσα «οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα». Επιτρέπει σ
τις εθνικές αρχές να καθορίζουν έναν περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων που πρέπει να διατί
θενται για μετάδοση σε ελεύθερη λήψη. Η αρχή αυτή πρέπει να διατηρηθεί στην αναθεωρημέ
νη οδηγία «για την τηλεόραση χωρίς σύνορα».

Άλλα ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν:
- κάτοχοι των δικαιωμάτων των αγώνων (σύλλογοι ή ομοσπονδίες)
- συγκαταρίθμηση από τους συλλόγους των δικαιωμάτων μετάδοσης στις πιστώσεις τους ακό
μα και εάν η διαχείρισή τους γίνεται συλλογικά
- αναστάτωση του ποδοσφαιρικού προγράμματος με απόφαση των ραδιοτηλεοπτικών οργανι
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σμών
- αποκλειστικά δικαιώματα και ελεύθερη πρόσβαση του ραδιοφώνου και του έντυπου Τύπου
σε αθλητικές εγκαταστάσεις
- προσωρινή απαγόρευση της μετάδοσης αγώνων για τη στήριξη των ερασιτεχνικών αγώνων
και της παρουσίας των φιλάθλων στα στάδια.

10. ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Το κλειδί της επιτυχίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ είναι η πυγμή της διεθνούς πολιτ
ικής για την πρόληψη και την καταστολή.

11.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜ
ΜΕΣ, ΟΔΗΓΙΑ

Κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους φορείς, το ΕΚ μπορεί να καταλήξει σε διάφορες εναλλ
ακτικές λύσεις (ή σε συνδυασμό αυτών):
- να ζητήσει τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου που θα αναγνωρίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά
του αθλητισμού και θα θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες που θα διασφαλίζουν έναν υγιή α
νταγωνισμό υπό ίσους όρους. Πρέπει να αναγνωριστεί, ωστόσο, ότι αυτό είναι δύσκολο χωρί
ς κατάλληλη νομική βάση από τις Συνθήκες.

- να ζητήσει τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης που θα ορίζει τα ζητήματα με τα οποία θα πρέπ
ει να ασχοληθεί η Επιτροπή και τα νομοθετικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όπως κ
ατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες, συστάσεις, αποφάσεις-πλαίσιο·

- να ζητήσει τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας αθλητισμού;


