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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

spordi valge raamatu kohta
(2007/2261 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse valget raamatut spordi kohta (KOM(2007)0391);

– võttes arvesse 1999. aasta detsembri Helsingi aruannet ja 2000. aasta detsembri Nice’i 
deklaratsiooni, mis käsitleb spordi erilisi omadusi ja selle sotsiaalset funktsiooni 
Euroopas;

– võttes arvesse eesistujariigi Ühendkuningriigi algatust Euroopa jalgpalli kohta, mille 
tulemusena avaldati 2006. aastal sõltumatu uuring Euroopa spordi kohta;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu ja Esimese Astme Kohtu spordiga seotud 
kohtuasjades välja kujunenud kohtupraktikat ning komisjoni otsuseid;

– võttes arvesse oma 13. juuni 1997. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu rolli kohta spordi 
valdkonnas1 ja 5. juuni 2003. aasta resolutsiooni naiste ja spordi kohta2;

– võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni profijalgpalli tuleviku kohta 
Euroopas;

– võttes arvesse oma 13. novembri 2007. aasta resolutsiooni spordi rolli kohta hariduses3;

– võttes arvesse oma 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni, mis käsitleb võitlust dopingu 
kasutamise vastu spordis4;

– võttes arvesse 2003. aasta ülemaailmset dopinguvastast koodeksit ja selle peatset 
läbivaatamist;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna- rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, õiguskomisjoni ja naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

A. arvestades, et spordi ees seisavad uued ohud ja väljakutsed, näiteks kaubanduslik surve, 
noorte mängijate ja sportlaste ekspluateerimine, doping, rassism, vägivald, korruptsioon ja 
rahapesu;

B. arvestades, et spordi rollile Euroopas tuleb anda strateegiline suund, selgitades ühenduse 

                                               
1 EÜT C 200, 30.6.1997, lk 252.
2 ELT C 68 E, 18.3.2004, lk 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 ELT C 33 E, 9.2.2006, lk 590.
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õiguse kohaldamist kõnealuses valdkonnas, ning võtta mitmeid Euroopa Liidu tasandil 
sporti käsitlevaid meetmeid;

C. arvestades, et füüsilise tegevuse puudumine soodustab rasvumist ja krooniliste haiguste 
teket, nagu südame-veresoonkonna haigused ja suhkurtõbi, ning et selle tagajärjed 
koormavad liikmesriikide tervishoiu eelarvet;

D. arvestades, et doping kahjustab avatud ja ausa konkurentsi põhimõtet, asetades samal ajal 
sportlased õigustamatu surve alla;

E. arvestades, et andekatele noortele mees- ja naissportlastele mõeldud koolitusprogrammid 
peavad olema avatud kõigile ning vältima Euroopa Liidu kodanike vahel kodakondsusel 
põhinevat diskrimineerimist;

F. arvestades, et sport peab olema kõigile kodanikele kättesaadav ning et selleks tuleb uurida 
teatavate rühmade, nagu puudega inimeste, sisserändajate ja ebasoodsamas olukorras 
olevatest ühiskonnakihtidest pärinevate inimeste erivajadusi;

G. arvestades, et sport on mõeldud kõigi kodanike jaoks, sõltumata nende soost, rassist, east, 
puudest, usust, seksuaalsest sättumusest, sotsiaalsest päritolust või rahalistest vahenditest, 
ning et Euroopa Liit on mõistnud korduvalt hukka kõik vägivalla, rassismi ja ksenofoobia 
vormid;

H. arvestades, et 2003. aasta ülemaailmne dopinguvastane koodeks võimaldas luua kogu 
maailma siseriiklike õigusaktide ühtlustamist tagava normi, ning arvestades selle peatset 
läbivaatamist;

I. arvestades, et sport võib aidata kaasa majanduskasvu ja töökohtade loomise Lissaboni 
eesmärkide saavutamisele, et seda võib kasutada kohaliku ja piirkondliku arengu ning 
maaelu arendamise vahendina ning et sport on seotud turismi arenguga, edendades 
infrastruktuuride ajakohastamist ja uute partnerlussuhete tekkimist spordi- ja 
vabaajarajatiste rahastamiseks;

J. arvestades, et spordiorganisatsioonidel on palju sissetulekuallikaid, sealhulgas 
klubimaksud ja piletimüük, reklaam ja sponsorlus, meediaõigused, tulu ümberjagamine 
spordiliitude vahel, kaubandus, riiklik toetus jne;

K. arvestades, et liikmesriigid ei ole selgelt määratlenud spordi mõistet ning et nad ei ole 
otsustanud, kas sport kuulub üldhuviteenuste hulka, mis võimaldaks õigustada teatavaid 
majanduslikke eeliseid (näiteks maksusoodustused);

L. arvestades, et konkurentsiõigust ja siseturgu käsitlevaid sätteid kohaldatakse spordi 
suhtes ainult osas, milles see kujutab endast majandustegevust, ning et sport kuulub ka 
teiste oluliste ühenduse õiguse põhimõtete kohaldamisalasse, nagu igasuguse 
kodakondsuse alusel toimuva diskrimineerimise keelustamine ja sooline võrdõiguslikkus 
tööhõive valdkonnas;

M. arvestades, et tõelise Euroopa tasandi mängijate ja sportlaste turu arendamine ja 
palgatasemete tõus teatavatel spordialadel on toonud kaasa mängijate esindajate tegevuse 
suurenemise;
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N. arvestades, et spordisektori tugeva rahvusvahelise iseloomu tõttu on korruptsioonil 
kõnealuses valdkonnas sageli piiriüleseid aspekte ning et Euroopa mõõtmetega 
korruptsiooniprobleemidega tuleb tegelda ühenduse tasandil;

O. arvestades, et litsentseerimissüsteemide eesmärk on tagada, et klubid järgiksid samu 
põhieeskirju finantsjuhtimise ja läbipaistvuse vallas, ning et need peavad olema 
kooskõlas konkurentsi- ja siseturusätetega ega või minna kaugemale spordi hea 
korralduse ja toimimisega seotud õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks vajalikust;

P. arvestades, et teleülekande õigused on Euroopas professionaalse spordi peamine 
sissetulekuallikas ning et samas on spordiürituste teleülekande õigused paljudele 
meediaettevõtetele olulise tähtsusega programmi sisu allikas,

Spordi ühiskondlik roll

1. kutsub liikmesriike looma dopinguvastase võitluse raames partnerlussuhteid 
õiguskaitseorganite, ülemaailmse dopinguvastase agentuuri poolt tunnustatud laborite ja 
INTERPOLi vahel, et aegsasti ja turvalises keskkonnas vahetada teavet uute 
dopinguainete ja kasutusviiside kohta;

2. soovitab tungivalt liikmesriikidel käsitleda illegaalsete dopinguainete kaubandust samal 
moel kui illegaalsete narkootiliste ainete kaubandust ning kohandada selles suunas oma 
siseriiklikke õigusakte;

3. soovitab liikmesriikidel tunnustada vajadust anda noorsportlastele topeltkarjääri 
võimaldav kolitus ning luua kõrgetasemelised kohalikud koolituskeskused, et kaitsta 
nende moraalseid, hariduslikke ja elukutselisi huve; 

4. soovitab liikmesriikidel kasutada tõhusamalt spordi pakutavaid võimalusi, et luua 
töökohti, soodustada majanduskasvu ja taaselustada eriti ebasoodsas olukorras olevaid 
piirkondi;

5. kutsub liikmesriike kahekordistama jõupingutusi, et kohandada spordi infrastruktuurid 
puudega inimeste, eelkõige laste vajadustega, et tagada neile ligipääs spordile;

6. väljendab heameelt komisjoni soovi üle rakendada soolist võrdõiguslikkust kõigis oma 
spordiga seotud toimingutes, pöörates erilist tähelepanu immigrantidest naiste ja etniliste 
vähemuste hulka kuuluvate naiste spordivõimalustele, naiste juurdepääsule juhtivatele 
ametikohtadele spordis ja naissportlaste kajastamisele ajakirjanduses; 

7. nõuab, et liikmesriigid julgustaksid spordiürituste ajal esineva vägivalla, rassismi ja 
ksenofoobia ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks potentsiaalselt ohtlike fännidega 
seotud parimate tavade ja operatiivteabe vahetamist politseiteenistuste ja spordijuhtide 
vahel;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike kooskõlastama oma tegevused spordi käsitlemisel 
Euroopa Liidu arengupoliitikas ÜRO, liikmesriikide, kohalike omavalitsuste ja 
eraorganisatsioonide olemasolevate programmidega;

9. väljendab heameelt komisjoni otsuse üle edendada liikmesriikide ja teiste asjaomaste 
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osalistega peetava poliitilise dialoogi raames keskkonnasäästlikke hankeid;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike tunnustama uue reformilepingu raames sporti ametlikult, 
et luua kõnealuses valdkonnas Euroopa ühtne poliitika; 

Spordi majanduslik mõõde

11. kutsub liikmesriike seadma spordimajanduse kaitsmiseks olulisele kohale 
intellektuaalomandiõigustest kinni pidamise kommertsteadaannete, kaubamärkide, pildiga 
seotud õiguste ja meediaõiguste kasutamisel; rõhutab, et samuti on oluline, et vaatajatele 
oleks tagatud võimalus jälgida spordiüritusi piiriüleselt kogu Euroopa Liidus; 

12. väljendab muret seoses hasartmängude ja loteriide turu võimaliku liberaliseerimisega, mis 
võiks riiklikele või litsentseeritud hasartmängu- või loteriiteenustele tuua kaasa kahjuliku 
konkurentsi ning piirata rahalist toetust, mida need võivad spordile, eriti amatöörspordile 
anda;

13. leiab, et on oluline tunnustada mittetulunduslike spordiorganisatsioonide eripära ja 
kinnitab, et ühenduse õiguse raames tuleb võtta arvesse erinevust vabatahtlike 
mittetulunduslike organisatsioonide ja ettevõtete vahel, kelle eesmärk on saada tulu;

Spordi korraldus

14. toetab komisjoni seisukohta, mille kohaselt saab enamiku probleemidest lahendada hea 
valitsemistava põhimõtteid ja ühenduse õigust järgiva iseregulatsiooni abil, ning kutsub 
komisjoni võtma meetmeid, mis on tema hinnangul kõnealuses valdkonnas vajalikud; 

15. nõuab, et liikmesriigid kohandaksid oma siseriiklikud õigusaktid nii, et tagataks ühenduse 
õigusest kinni pidamine kõigis mängijate üleminekut käsitlevates eeskirjades;

16. nõuab UEFAlt ja FIFAlt nende põhikirjas tavaliste kohtute poole pöördumise õiguse 
tunnustamist, kuid tunnistab, et isereguleerimise põhimõte on tegelikkus ja õigustab 
Euroopa spordi mudeli struktuuri ja spordivõistluste korraldamise peamisi põhimõtteid;

17. on seisukohal, et mängijate üleminekuga kaasnevate oluliste kapitalivoogude tõttu peaksid 
rahalised tehingud toimuma otse asjaomaste poolte vahel, ning toetab komisjoni 
ettepanekut, et sõltuvalt spordialast võiks süsteemi hallata kas asjaomane Euroopa 
spordiorganisatsioon või riiklikud teabe ja kontrolli valdkonnas pädevad asutused;

18. ei nõustu mõne mängijate esindaja taunitava tegevusega, kes on läinud kuni korruptsiooni, 
rahapesu ja alaealiste mängijate või sportlaste ekspluateerimiseni, kuna kõnealune tegevus 
kahjustab Euroopa Parlamendi arvates sporti üldiselt;

19. toetab avaliku ja erasektori partnerlussuhteid spordi huve esindavate ettevõtete ja 
korruptsioonivastase võitluse eest vastutavate asutuste vahel, mis aitab välja töötada 
tõhusaid korruptsiooni ennetavaid ja piiravaid strateegiaid;

20. soovitab liikmesriikidel leppida kokku ühises tegevuses meediaõiguste loovutamise 
valdkonnas, et vältida olukorda, kus sellest saavad kasumit üksnes suured klubid, ning 
tunnustab tulude õiglase jaotamise tähtsust klubide, sealhulgas ka kõige väiksemate vahel, 
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ning professionaalse ja harrastusspordi vahel;

21. on seisukohal, et õiguste kollektiivne müük võib olla oluline tulude ümberjaotamiseks ja 
seda saab seega kasutada suurema solidaarsuse saavutamiseks spordis; 

0
0 0

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa ja rahvusvahelistele 
spordialaliitudele.
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SELETUSKIRI

A. Spordi ühiskondlik roll

Sport on märkimisväärne hüve ja sotsiaalne nähtus. Paljude spordiüritustel osalevate või neid 
jälgivate inimeste jaoks on sport isegi üks olulisemaid vaba aja sisustamise viise.

Kasu, mille me spordist saame, nimelt niisuguste väärtuste elluviimine nagu vastutustunne, 
solidaarsus, sallivus, aus mäng, meeskonnavaim ning samal ajal teiste austamine, võib kanda 
üle meie igapäevaellu. Sport soodustab Euroopa Liidu kodanike aktiivset osalemist 
ühiskonnas ning aitab kaasa kodanikuaktiivsuse edendamisele.

Üldisemalt avaldab füüsilise tegevuse puudumine Euroopa kodanike tervisele negatiivset 
mõju, soodustades ülekaalulisust, rasvumist ja mitmeid kroonilisi haigusi, nagu südame-
veresoonkonna haigused ja suhkurtõbi. Lisaks koormab see liikmesriikide tervishoiu eelarvet 
ja nende majandust üldiselt.

Et spordi suhtes kohaldatakse ja tuleb kohaldada ühenduse õigustikku, peavad kõigi 
spordiliitude põhikirjad vastama ühenduse õigusele. Euroopa poliitikal on mitmes valdkonnas 
märkimisväärne ja kasvav mõju spordile. Et komisjoni kutsuti tegema ettepanekuid uute 
meetmete kohta spordi valdkonnas, tuleb uue reformilepinguga luua vajalikud tingimused, et 
võimaldada kõnealusel institutsioonil nimetatud ülesande täitmist. Mõistagi peavad kõik 
komisjoni meetmete ettepanekud põhinema sotsiaalsel dialoogil erinevate asjaomaste 
osalistega.

Praegu koondab olümpiamängud ellu äratanud Prantsuse paruni nime saanud tegevuskava 
„Pierre de Coubertin” ausa mängu, rahu ja rahvaste lepitamise nimel konkreetsete ühenduse 
tasandil võetavate meetmete ettepanekuid. Pierre de Coubertin on rõhutanud, et „sport on iga 
inimese pärand ning selle puudumist ei saa kunagi kompenseerida.” Kõnealune tegevuskava 
sisaldab 53 konkreetset meedet, mida komisjon kavatseb rakendada või toetada.

Euroopa kodanike osalus spordis

Kõigil Euroopa Liidu kodanikel peab olema spordile ligipääs, sõltumata nende soost, rassist, 
east, puudest, usust, veendumustest, seksuaalsest sättumusest, sotsiaalsest päritolust või 
rahalistest vahenditest.

Mittetulunduslike spordiklubide raames tehtava amatöörspordi tunnustamine soodustab 
kodanikuaktiivsust. Amatöörsporti arendatakse eelkõige koolides ja ülikoolides, kuid selle 
laienemine sõltub ka teatavatest spordiklubidest. Seetõttu on amatöörspordil ka pedagoogiline 
väärtus. See on üks põhjustest, miks liikmesriigid peavad toetama spordile spetsialiseerunud 
akadeemilise asutusi, et võimaldada eriprogrammide väljatöötamist valdkonna 
teadusuuringutes ning edendada sporditeadusi.

Seevastu ei tohi riik olla professionaalse spordi sponsor, vaid määrama kindlaks eeskirjad ja 
jälgima nende nõuetekohast rakendamist ja austamist. Riik peab looma ka rahalised stiimulid 
ja vajalikud tingimused sporditööstuse arenguks, kuid peab seda tegema vaba turumajanduse 
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raames.

Muu hulgas tuleb erilist tähelepanu pöörata elukutselistele sportlastele, kelle elu pole 
kaugeltki lihtne ning karjäär on lühike. Nende treeningukoormus on kurnav ja järgitavad 
programmid nõudlikud ning avaldavad sageli sportlaste tervisele negatiivset mõju. Seda ei 
tohi unustada.

Vägivald spordiväljakutel ja doping 

Vägivalla, rassismi ja ksenofoobia ennetamine ja nende vastu võitlemine spordiürituste ajal 
kuulub liikmesriikide pädevusse. Seega oleks kõnealuse eesmärgi saavutamise oluliseks 
etapiks potentsiaalselt ohtlike fännidega seotud parimate tavade ja operatiivteabe vahetamine 
politseiteenistuste ja spordijuhtide vahel.

Karm võistlus, mis nõuab maksimaalseid jõupingutusi ja distsipliini, on seotud dopingu 
nähtusega, mis õõnestab avatud ja ausa võistluse põhimõtet. Euroopa tasandil tuleb 
dopinguvastases võitluses võtta meetmeid, mille eesmärk on tagada nii õigusaktidest kinni 
pidamine kui ka tervise ja ennetamise mõõde. Dopinguvastases võitluses tuleb toetada 
komisjoni soovitust käsitleda illegaalsete dopinguainete kaubandust samal moel kui 
illegaalsete narkootiliste ainete kaubandust. Lisaks peavad liikmesriigid tagama noorsportlaste 
parema teavitamise ja harimise dopinguainete, niisuguseid aineid sisaldavate retseptiravimite 
ja nende mõju kohta tervisele.

Lõpuks tuleb pöörata erilist tähelepanu naiste osale spordis. Soolist võrdõiguslikkust tuleb 
rakendada kõigis spordiga seotud toimingutes, mis nõuab tähelepanu pööramist eriti 
immigrantidest naiste ja etniliste vähemuste hulka kuuluvate naiste sportimisvõimalustele, 
naiste juurdepääsule juhtivatele ametikohtadele spordis ja naissportlaste kajastamisele 
ajakirjanduses. Muu hulgas on soolisel võrdõiguslikkusel oluline roll puudega inimeste 
juurdepääsul sportimisvõimalustele. Liikmesriigid peavad kaitsma haavatavaid rühmi, nagu 
puudega inimesed, ning lihtsustama nende ligipääsu spordile, luues asjaomased 
infrastruktuurid.

B. Spordi majanduslik mõõde

Spordisektor areneb kiiresti ja võib aidata kaasa majanduskasvu ja töökohtade loomise 
Lissaboni eesmärkide saavutamisele. Austria eesistumise ajal 2006. aastal esitatud uuring 
näitas, et sport tekitas 2004. aastal 407 miljardi euro ulatuses lisandväärtust, st 3,7% liidu 
SKTst, ning andis tööd 15 miljonile inimesele ehk 5,4%le tööjõust.

Siiski tekitas spordi mõiste selge määratluse puudumine 27 liikmesriigis lünki rahalisest 
seisukohast. Liikmesriigid ei ole otsustanud, kas sport kuulub üldhuviteenuste hulka, mis 
oleks võimaldanud õigustada teatavaid majanduslikke eeliseid, näiteks maksusoodustusi.

Järelikult võiks Euroopa statistilise meetodi arendamine spordi majandusliku mõju 
mõõtmiseks, mis oleks aluseks riiklikule statistikale, viia aja jooksul Euroopa spordi 
satelliitarvestuse loomiseni. Niisugune meetod aitaks avastada erinevad sektorid, millele sport 
avaldab majanduslikku mõju, nagu näiteks turism, ehitus ja tööhõive.

Spordiorganisatsioonide rahastamise puhul tuleb võtta arvesse, et neil on palju 
sissetulekuallikaid, nagu klubimaksud, piletimüük, reklaam ja sponsorlus, meediaõigused, 
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tulu ümberjagamine spordiliitude sees, kaubandus, riiklik toetus jne. Siiski on ka 
hasartmängud oluliseks sissetulekuallikaks, eelkõige amatöörspordi puhul. Lisaks on oluline 
säilitada riigi monopol kõnealuses valdkonnas, kui tahetakse tagada, et sport ja kultuur saavad 
rahastamisest kasu.

Üks teine majanduslik väljakutse, mida meil palutakse uurida, on seotud mittetulunduslike 
spordiorganisatsioonide ja nende organisatsioonide pakutavate teenuste põhijoontega. 
Komisjon on võtnud kohustuseks määrata koos liikmesriikidega kindlaks nende 
organisatsioonide peamised probleemid, kuna spordiga tegeldakse üha rohkem pigem 
individuaalselt kui kollektiivselt organiseeritud struktuuris, millega väheneb vabatahtlikkuse 
alusel tehtav töö amatöörspordiklubides.

C. Spordi korraldus

Euroopa spordialase poliitilise arutelu käigus omistatakse sageli suurt tähtsust niinimetatud 
„Euroopa spordi mudelile”. Enamikule liikmesriikidele ühised majanduslikud ja 
ühiskondlikud arengud, nagu suurenev kommertsialiseerumine, riiklike kulutustega seotud 
probleemid, osaliste arvu suurenemine ja vabatahtlike töötajate arvu paigalpüsimine, on 
toonud kaasa uued väljakutsed Euroopa spordi korraldusele.

Euroopa spordi eripära võib uurida kahest vaatenurgast lähtudes: a) sporditegevuse eripära ja 
selle suhtes kohaldatavad eeskirjad ning b) spordistruktuuri eripära (spordiorganisatsioonide 
sõltumatus ja mitmekesisus, spordi korraldus riiklikul alusel, põhimõte, et iga spordiala kohta 
on ainult üks liit jne)

Spordi ja võistluste korraldamine riiklikul tasandil on osa Euroopa spordi ajaloolisest ja 
kultuurilisest taustast ning vastab Euroopa kodanike soovidele. Rahvusmeeskondadel on 
esmatähtis roll nii identiteedi seisukohast kui ka selleks, et tagada ühtekuuluvus kohaliku 
tasandi spordiga. 

Tulenevalt spordi korralduse olemusest on Euroopa spordistruktuurid üldreeglina vähem välja 
arendatud kui riiklikud ja rahvusvahelised struktuurid ning Euroopa sporti korraldatakse 
mandrilise struktuuri alusel ja mitte EL 27 tasandil. 

Lisaks tunnustab Euroopa Liit spordiorganisatsioonide ja esindusstruktuuride (nt liigad) 
sõltumatust. Siiski peavad Euroopa tasandil kehtima minimaalsed eeskirjad, kui soovitakse 
tagada niisuguste organisatsioonide parem ja tõhusam koordineerimine.

Komisjon kinnitas oma nõusolekut mõningate proportsionaalsete vaba liikumise põhimõtte 
piirangutega, eelkõige seoses a) õigusega valida rahvusmeeskondade võistluseks oma riigi 
sportlasi, b) vajadusega piirata võistlustel kolmandate riikide osalejate arvu ning c) tähtaegade 
kehtestamisega mängijate üleminekuks meeskonnaspordialadel.

Mängijate esindajad

Tõelise Euroopa tasandi mängijate ja sportlaste turu arendamise ja palgatasemete tõusuga 
teatavatel spordialadel on suurenenud mängijate esindajate tegevus, kelle teenuseid 
kasutatakse ka lepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja nende allkirjastamisel. Siiski on 
spordi tugeva rahvusvahelise iseloomu tõttu korruptsioonil kõnealuses valdkonnas piiriüleseid 
aspekte ning Euroopa mõõtmetega korruptsiooniprobleemidega tuleb tegelda ühenduse 
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tasandil. Et spordi negatiivsed aspektid on väikesed võrreldes spordist saadava kasuga, tuleb 
nendega tegelda ühiselt ja tõsta esile spordi lisandväärtust. 

Meedia

Kui teleülekande õigused on Euroopas professionaalse spordi peamine sissetulekuallikas, siis 
spordiürituste teleülekande õigused on paljudele meediaettevõtetele olulise tähtsusega 
programmi sisu allikas.

Parlament soovitab liikmesriikidel leppida kokku ühises tegevuses meediaõiguste loovutamise 
valdkonnas, et vältida olukorda, kus sellest saavad kasumit üksnes suured klubid, ning 
tunnustab tulude õiglase jaotamise tähtsust klubide, sealhulgas ka kõige väiksemate vahel, 
ning professionaalse ja harrastusspordi vahel. Muu hulgas võib õiguste kollektiivne müük olla 
oluline tulude ümberjaotamiseks ja seega saab seda kasutada suurema solidaarsuse 
saavutamiseks spordis. 


	696668et.doc

