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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Fehér könyv a sportról
(2007/2261(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Fehér könyvre a sportról (COM(2007)0391),

– tekintettel az 1999. decemberi helsinki jelentésre és a 2000. decemberi nizzai 
nyilatkozatra a sport speciális jellemzőiről és társadalomban betöltött szerepéről 
Európában,

– tekintettel a brit elnökségnek az európai labdarúgásra irányuló kezdeményezésére, 
melynek eredményeként 2006-ban megjelent a „Független tanulmány az európai 
sportról”,

– tekintettel az Európai Közösségek Bírósága, az Elsőfokú Bíróság és a Bizottság 
sportügyekben hozott határozatai által kialakított joggyakorlatra,

– tekintettel 1997. június 13-i1 állásfoglalására az Európai Unió szerepéről a sportban, 
valamint 2003. június 5-i2 állásfoglalására a nőkről és a sportról,

– tekintettel 2007. március 29-i állásfoglalására az európai profi labdarúgás jövőjéről,

– tekintettel 2007. november 13-i állásfoglalására a sport szerepéről az oktatásban3,

– tekintettel 2005. április 14-i állásfoglalására a dopping ellen folytatott küzdelemről a 
sportban4,

– tekintettel a 2003-as Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatra és annak küszöbön álló 
felülvizsgálatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint  a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, a Jogi Bizottság, és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-
0000/2007),

A. mivel a sportnak olyan új fenyegetésekkel és kihívásokkal kell szembenéznie, mint az 
üzleti nyomás, a játékosok és fiatal sportolók kizsákmányolása, a dopping, a fajgyűlölet, 
az erőszak, a korrupció és a pénzmosás,

                                               
1 HL C 200., 1997.6.30., 252. o.
2 HL C 68 E , 2004.3.18., 605. o.
3 P6_TA(2007)0503.
4 HL C 33 E , 2006.2.9., 590. o.
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B. mivel stratégiai iránymutatást kell adni az európai sport szerepe tekintetében, világossá 
téve a közösségi jog alkalmazását e területen, és több, sportra vonatkozó intézkedésre van 
szükség az Európai Unió szintjén,

C. mivel a testmozgás hiánya elősegíti az elhízás kialakulását és krónikus betegségek 
megjelenését, például a szív- és érrendszeri megbetegedésekét és a cukorbetegségét, és 
mivel ennek súlyos hatásai vannak a tagállamok egészségügyi költségvetésére, 

D. mivel a dopping sérti a nyílt és tisztességes verseny elvét és a sportolókra indokolatlan 
nyomást gyakorol,

E. mivel a tehetséges fiatal sportolóknak – férfiaknak és nőknek – szóló képzési 
programoknak nyitottaknak kell lenniük mindenki számára és el kell kerülni, hogy 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetés jöjjön létre az európai polgárok között,

F. mivel minden polgárnak lehetőséget kell nyújtani a sportolásra, és mivel ezért meg kell 
vizsgálni bizonyos csoportok, úgymint a fogyatékkal élők, a migránsok és a hátrányos 
környezetből származók sajátos igényeit,

G.  mivel a sport minden polgárhoz szól, nemtől, fajtól, életkortól, fogyatékosságtól, 
vallástól, szexuális irányultságtól, társadalmi közegtől és anyagi forrásaiktól függetlenül, 
és mivel az Európai Unió több ízben is elítélte az erőszak, a fajgyűlölet és az 
idegengyűlölet valamennyi formáját,

H. mivel a 2003-as Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat elősegítette egy olyan 
normarendszer kialakítását, mellyel biztosítható a nemzeti jogszabályok összehangolása 
és küszöbön álló felülvizsgálata a világ minden táján,

I. mivel a sport segíthet előmozdítani a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósítását a 
növekedés és a munkahelyteremtés területén, szóba jöhet a helyi, regionális és 
vidékfejlesztés eszközeként és az idegenforgalmi fejlesztésekben, elősegítve az 
infrastruktúrák modernizálását és új sport- és szabadidős létesítmények finanszírozását 
szolgáló partnerségek létrejöttét,

J. mivel a sportszervezeteknek számos bevételi forrásuk van, például a tagdíjak, a 
jegyeladások, a reklám és a szponzorálás, az audiovizuális jogok, a sportszövetségeken 
belül a jövedelmek újraelosztása, kapcsolódó termékek értékesítése, állami támogatások 
stb.,

K. mivel a tagállamok nem határozták meg világosan a sport fogalmát, és nem döntötték el, 
hogy a közérdekű szolgáltatások közé tartozik-e vagy sem, ami megindokolhatna 
bizonyos gazdasági előnyöket (például az adókönnyítéseket),

L. mivel a versenyjog és a belső piacra vonatkozó rendelkezések a sportra is 
alkalmazandóak, amennyiben az gazdasági tevékenységnek minősül, és mivel a sport a 
közösségi jog olyan más fontos elveinek alkalmazási körébe is beletartozik, mint például 
az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés minden formájának tilalma, valamint a 
nők és férfiak közötti egyenlőség a foglalkoztatás terén,
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M. mivel a játékosok és sportolók valódi európai piacának kialakulása és bizonyos 
sportágakban a bérek emelkedése a sportügynökök tevékenységeinek növekedését vonta 
maga után,

N. mivel a sport ágazatának igen erős a nemzetközi jellege, e területen a korrupció gyakran 
jelenik meg határokon átnyúló formában, és mivel az egész Európát sújtó korrupciós 
problémákat közösségi szinten kell megoldani,

O. mivel a licencrendszerek célja annak biztosítása, hogy a klubok ugyanazokat az alapvető 
szabályokat tartsák be a pénzügyi irányítás és az átláthatóság terén, valamint e 
szabályoknak meg kell felelniük a versenyszabályoknak és a belső piac szabályainak, 
továbbá nem léphetnek túl a sport megfelelő szervezéséhez és működéséhez kapcsolódó 
legitim célkitűzések eléréséhez szükséges szinten,

P. mivel a közvetítési jogok váltak a hivatásos sport elsődleges bevételi forrásává 
Európában, ellenkező oldalról pedig a sportesemények közvetítésének joga meghatározó 
tartalomforrás a média számos szereplője számára, 

A sport társadalmi szerepe

1. kéri a tagállamokat, hogy a doppingellenes harc égisze alatt hozzanak létre partnerségeket 
a törvény betartatásáért felelős hatóságok, a Doppingellenes Világügynökség által 
hitelesített laboratóriumok és az INTERPOL között, melyek elősegíthetik az új 
doppingszerekről és az új doppingmódszerekről szóló információk megfelelő időben és 
biztonságos módon történő cseréjét;

2. bátorítja a tagállamokat, hogy ugyanolyan módon kezeljék az illegális doppingszerek 
kereskedelmét, mint a drogkereskedelmet, és ilyen irányban módosítsák nemzeti 
jogszabályaikat;

3. ajánlja a tagállamoknak, hogy ismerjék el olyan képzés előírásának szükségességét, amely 
illeszkedik a fiatal sportolók és sportolónők kettős pályafutásának perspektívájába, 
valamint minőségi helyi képzési központok szükségességét a sportolók erkölcsi, oktatási 
és szakmai érdekeinek megőrzése céljából; 

4. ajánlja a tagállamoknak, hogy hatékonyabban használják ki a sportban rejlő 
munkahelyteremtő, gazdasági növekedést serkentő és különösen a hátrányos helyzetű 
régiókat élénkítő lehetőségeket;

5. kéri a tagállamokat, hogy kétszerezzék meg erőfeszítéseiket a sport infrastruktúráinak a 
fogyatékkal élők igényeihez való igazítása terén, különös tekintettel arra, hogy a 
gyermekek is hozzáférhessenek ezen infrastruktúrákhoz; 

6. üdvözli a Bizottság azon szándékát, mely szerint a nemek közötti egyenlőség kérdését be 
kívánja illeszteni valamennyi sporttal kapcsolatos tevékenységbe, különös figyelmet 
szentelve a bevándorló nők és az etnikai kisebbségekhez tartozó nők sporthoz való 
hozzáférésének, a nők döntéshozói pozícióba való jutásának a sport területén, valamint a 
sportoló nők médiabeli megjelenésének;
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7. kéri a tagállamokat, hogy a sportban megjelenő erőszak, fajgyűlölet és idegengyűlölet 
megelőzése és visszaszorítása végett ösztönözzék a bevált gyakorlatok és a kockázatot 
jelentő szurkolókról szóló használható információk cseréjét a rendőri szervek és a 
sporthatóságok között;

8. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hangolják össze fellépéseiket az ENSZ, a 
tagállamok, a helyi hatóságok és magánszervezetek már létrehozott programjaival, amikor 
az Európai Unió fejlesztési politikái keretében vizsgálják a sportot;

9. üdvözli Bizottság azon határozatát, amely az ökológiai vásárlási politika előmozdítására 
irányul a tagállamokkal és más érintett felekkel folytatott politikai párbeszéd keretében;

10. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az új reformszerződésre tekintettel adjanak 
hivatalos elismerést a sportnak, hogy ily módon lehetővé váljon koherens európai politika 
kialakítása e területen;

A sport gazdasági dimenziója

11. kéri a tagállamokat, hogy tulajdonítsanak megfelelő fontosságot a szellemi tulajdonjogok 
tiszteletben tartásának a kereskedelmi kommunikációban, a márkajelzések használatában, 
a képekhez fűződő jogok és a médiajogok terén, ezáltal védve a sportgazdaságot; 
hangsúlyozza, hogy a kedvezményezettek számára biztosítani kell annak lehetőségét, 
hogy távolról is hozzáférhessenek az Európai Unióban zajló, határokon átnyúló 
sporteseményekhez;

12. aggodalmát fejezi ki a szerencsejátékok és a lottójátékok piacának esetleges liberalizálása 
miatt, amely kedvezőtlen versenyt teremthet az államilag kezelt vagy állami licenc alatt 
működő szerencsejátékok és lottójátékok terén, és emellett korlátozná a sportnak, 
mindenekelőtt az amatőr sportnak nyújtható pénzügyi támogatást;

13. megítélése szerint el kell ismerni a nyereségérdekeltség nélküli sportszervezetek sajátos 
jellegét, és támogatja azt, hogy a közösségi jog keretében figyelembe kell venni a 
nyereségérdekeltség nélkül működő önkéntes szervezetek és a nyereségérdekelt 
vállalkozások között fennálló különbséget;

Sportszervezés

14. osztja Bizottság nézőpontját, mely szerint a fennálló nehézségek nagy része megoldható 
egy olyan önszabályozással, amely eleget tesz a megfelelő irányítás elveinek és 
tiszteletben tartja a közösségi jogot, és kéri a Bizottságot, hogy hozza meg e területen az 
általa szükségesnek ítélt rendelkezéseket;

15. kéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak nemzeti jogszabályaik megfelelő módosításáról
annak érdekében, hogy a közösségi jog betartása valamennyi átadásra vonatkozó 
szabályozásban biztosított legyen;

16. kéri az UEFA-t és a FIFA-t, hogy szabályzataikban fogadják el a közönséges 
bíróságokhoz való fordulás jogát, ugyanakkor elismeri, hogy az önszabályozás elve 



PR\696668HU.doc 7/11 PE 398.399v01-00

Külső fordítás

HU

realitás, mely összhangban van a sport európai modelljének felépítésével, valamint a 
sportversenyek szervezését meghatározó alapelvekkel;

17. úgy véli, hogy az átadások által gerjesztett jelentős tőkemozgások miatt a pénzügyi 
tranzakciókat közvetlenül az érintett felek között kellene lebonyolítani, és egyetért a 
Bizottság azon javaslatával, mely szerint a rendszert az információk és az ellenőrzés terén 
az európai sportszervezetnek vagy az illetékes nemzeti hatóságoknak kellene irányítaniuk, 
az adott sportágnak megfelelő módon;

18. helyteleníti egyes ügynökök jogellenes gyakorlatát, amely egészen korrupcióig, 
pénzmosásig, a játékosok vagy kiskorú sportolók kizsákmányolásáig terjed, és megítélése 
szerint e gyakorlatok általában véve kedvezőtlenül hatnak a sportra;

19. támogatja a közszféra és a magánszféra partnerkapcsolatait a sportérdekeket képviselő 
szervezetek és a korrupció elleni küzdelemért felelős hatóságok között, mert ezek
elősegítik az e küzdelem szempontjából hatékony megelőzési és visszaszorítási stratégiák 
kidolgozását;

20. ajánlja a tagállamoknak, hogy a médiajogok átruházása terén alakítsanak ki közös 
gyakorlatot, ily módon elkerülve, hogy kizárólag a nagy klubok jussanak nyereséghez e 
jogokból, és elismeri, hogy fontos a bevételek méltányos újraelosztása a klubok között –
beleértve a legkisebb klubokat is –, valamint a hivatásos sport és az amatőr sport között;

21. megítélése szerint a jogok központosított értékesítése fontos lehet a bevételek 
újraelosztása szempontjából, így tehát eszköz lehet a sporton belüli nagyobb szolidaritás 
szolgálatában;

0
0 0

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, továbbá az európai és 
nemzetközi sportszövetségeknek.
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INDOKOLÁS

A. A sport társadalmi szerepe

A sport nem elhanyagolandó vagyon és társadalmi jelenség. Jó néhány ember számára, akik 
sporteseményeken vesznek részt, vagy csak figyelemmel kísérik azokat, a sport a szabadidő 
eltöltésének az egyik legfontosabb formája.

A sport jótékony hatásai közé tartozik számos fontos érték, köztük a felelősség, a szolidaritás, 
a tolerancia, a tisztességes játék, a csapatszellem gyakorlati alkalmazása, valamint mások 
megbecsülése, s mindezek a mindennapi életbe közvetlenül átültethetőek. A sport az Európai 
Unió polgárait a társadalomban való aktív részvételre ösztönzi, és elősegíti az aktív 
polgárságot.

Általában véve a testmozgás hiánya negatívan hat az európai polgárok egészségére, mivel 
elősegíti a túlsúlyosság, az elhízás, valamint számos krónikus betegség, köztük a szív- és 
érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kialakulását. További negatív hatás: megterheli a 
tagállamok egészségügyi költségvetését és általában a tagállamok gazdaságát. 

Mivel a sportra jelenleg közösségi jogszabályok érvényesek, illetve alkalmazandók, 
valamennyi szövetség alapszabályának meg kell felelnie a közösségi jognak. Az európai 
politikák máris jelentős és egyre növekvő hatást fejtenek ki a sport számos területén. Mivel a 
Bizottságot felkérték rá, hogy javasoljon új intézkedéseket a sport területén, az új módosító 
szerződésnek létre kell hoznia azokat a feltételeket, amelyek segítségével a küldetés sikeres 
lehet. Természetesen a Bizottság által javasolt valamennyi fellépésnek a különböző érintett 
felekkel folytatott társadalmi párbeszéden kell alapulnia.

Jelenleg az olimpiai játékok, a tisztességes játék, a béke és a népek közötti megbékélés 
újjáélesztéséért tevékenykedő francia báró nevét viselő „Pierre de Coubertin” cselekvési terv 
tartalmazza a közösségi szinten meghozandó intézkedésekre irányuló konkrét javaslatokat. 
Amint Pierre de Coubertin is hangsúlyozta, „a sport minden férfi és minden nő öröksége, és 
hiányát soha nem pótolhatja semmi”. A cselekvési terv 53 konkrét fellépést tartalmaz, 
melyeket a Bizottság valósít meg vagy támogat.

Az európai polgárok részvétele a sporttevékenységekben

Az Európai Unió valamennyi polgárának hozzá kell férnie a sporthoz, nemtől, fajtól, 
életkortól, fogyatékosságtól, vallástól, meggyőződéstől, szexuális irányultságtól, társadalmi 
közegtől és anyagi forrásaitól függetlenül.

A nem nyereségorientált sportklubokon alapuló amatőr sport elismerése aktív polgárságra 
ösztönöz. Bár az amatőr sport főként az iskolákban és az egyetemeken fejlődik, fejlődése 
egyes sportklubokon is múlik. Ezért ismerjük el pedagógiai értékét is. Ugyanezen oknál fogva 
a tagállamoknak finanszírozásban kell részesíteniük a sportszakmákra szakosodott egyetemi 
intézményeket az ide tartozó speciális kutatási programok kidolgozása, valamint a sporthoz 
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kapcsolódó tudományágak fejlesztése érdekében.

Az államnak ugyanakkor nem kell a hivatásos sportot támogatnia, hanem ehelyett a 
szabályokat kell lefektetnie és ellenőriznie azok megfelelő végrehajtását és betartását. 
Ugyanígy az államnak – de továbbra is a szabad piacgazdaság keretei között – gondoskodnia 
kell pénzügyi ösztönzőkről, és meg kell teremtenie azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a 
„sporteseményeket előállító iparág” maradéktalan fellendülését.

Egyébiránt különös figyelmet kell fordítni a hivatásos sportolókra, akiknek az élete egyáltalán 
nem könnyű, pályafutásuk pedig viszonylag rövid. Az őket terhelő edzések tempója kimerítő, 
programjaik pedig igen magas követelményeket támasztanak, s gyakran káros hatással vannak
az egészségre. Ezt nem szabad elfelejteni.

Erőszak a sportlétesítményekben és a dopping

A sporteseményeken megnyilvánuló erőszak, a fajgyűlölet és az idegengyűlölet megelőzése 
és visszaszorítása a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ily módon a bevált gyakorlatok és a 
kockázatot jelentő szurkolókkal kapcsolatos használható információk cseréje a rendőri
szervek és a sporthatóságok között, jelentős lépés e célkitűzés megvalósításában.

A kemény verseny, amely maximális erőkifejtést és fegyelmet követel, összefügg a dopping 
jelenségével, amely aláássa a nyílt és tisztességes verseny elvét. Európai szinten a 
doppingellenes küzdelemnek tartalmaznia kell olyan intézkedéseket, melyek a törvények 
betartásának biztosítására irányulnak, valamint figyelembe veszik az egészségügy és a 
megelőzés dimenzióját is. A doppingellenes küzdelem terén támogatnunk kell a Bizottság 
ajánlását, mely szerint ugyanolyan módon kell kezelni az illegális doppingszerek 
kereskedelmét, mint az illegális drogkereskedelmet. Másrészt a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell a fiatal sportolók jobb tájékoztatását és oktatását a doppingszerekkel és a netán ilyen 
anyagokat tartalmazó, vényre kiváltható gyógyszerekkel, továbbá ezen anyagok egészségügyi 
hatásaival kapcsolatban.

Végül pedig megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a nők szerepére a sportban. A nemek 
közötti egyenlőség kérdéseit be kell illeszteni minden sporttal kapcsolatos tevékenységbe, s ez
megköveteli, hogy hangsúlyt fektessünk a bevándorló nők és az etnikai kisebbségekhez 
tartozó nők sporthoz való hozzáférésére, a nők döntéshozói pozícióba való jutására a sport
terén, valamint a sportoló nők médiabeli megjelenésére. Egyébként meghatározó szerepet kell 
játszaniuk e kérdéseknek a fogyatékkal élők minden sporttevékenységhez való hozzáférése 
terén. A tagállamoknak védelmezniük kell a sérülékeny csoportokat – így a fogyatékkal élőket
– és megfelelő infrastruktúrák létesítésével meg kell könnyíteniük e személyek számára a 
sporttevékenységekhez való hozzájutást.

B. A sport gazdasági dimenziója

A sport gyorsan fejlődő ágazat, amely hozzájárulhat a lisszaboni stratégia növekedésre és 
munkahelyteremtésre vonatkozó célkitűzéseinek megvalósításához. Egy 2006-ban, az osztrák 
soros elnökség alatt bemutatott tanulmány szerint a sport 2004-ben 407 milliárd euró 
hozzáadott értéket termelt, vagyis az uniós GDP 3,7%-át, továbbá 15 millió munkahelyet 
teremtett, ami a munkaerő 5,4%-át jelenti.
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Ugyanakkor a sport fogalmának világos meghatározása hiánya a 27 tagállamban pénzügyi 
téren hiányosságokhoz vezetett. A tagállamok valójában nem döntötték el, hogy a sport 
közérdekű szolgáltatás-e vagy sem, ami pedig indokolhatott volna bizonyos gazdasági 
előnyöket, például adókönnyítéseket.

Következésképpen a sport gazdasági hatásának mérésére alkalmas, a nemzeti statisztikák 
alapjául szolgáló európai statisztikai módszer kidolgozása hosszú távon elvezethetne egy 
európai szatellit számla létrehozásához a sport tekintetében. E módszer segítségével fel
lehetne térképezni azokat a különféle területeket – például idegenforgalom, építőipar, 
foglalkoztatás –, amelyekre a sport gazdasági hatást gyakorol.

A sportszervezetek finanszírozását tekintve, e szervezeteknek számos bevételi forrásuk van, 
például a tagdíjak, a jegyeladások, a reklám és a szponzorálás, az audiovizuális jogok, a 
sportszövetségeken belül a jövedelmek újraelosztása, kapcsolódó termékek értékesítése, 
állami támogatások stb. Ugyanakkor a szerencsejátékok is jelentős bevételi forrást jelentenek, 
főként az amatőr sport esetében. Ezért ebben az ágazatban meg kell tartani az állami 
monopóliumot, ha biztosítani kívánjuk a sport és a kultúra finanszírozását.

A másik gazdasági kihívás, amelyet tanulmányoznunk kell, a nem nyereségérdekelt 
sportszervezeteket, valamint az e szervezetek által nyújtott szolgáltatások fő jellemzőit érinti. 
A Bizottság vállalta, hogy a tagállamokkal együttműködve azonosítja e szervezetek fő 
problémáit, mert a sportot egyre inkább egyénileg űzik, nem pedig csoportosan, szervezett 
keretek között, ami azzal jár, hogy az amatőr sportklubokban egyre kevesebb az önkéntesek 
száma.

C. Sportszervezés

Az európai sportról folytatott politikai vita gyakran nagy fontosságot tulajdonít a „sport 
európai modelljének”. A tagállamok többségében egyformán jelentkező gazdasági és 
társadalmi fejlemények, például a növekvő kommercializálódás, a közfinanszírozás 
nehézségei, a sportot űzők számának növekedése és az önkéntesek számának stagnálása új 
kihívásokat állított a sport szerveződése elé Európában.

Az európai sport sajátossága két szemszögből vizsgálható: a) a sporttevékenységek és az 
alkalmazott szabályok sajátosságai, és b) a sportstruktúrák sajátosságai (a sportszervezetek 
autonómiája és sokfélesége, a sport nemzeti alapú szerveződése, a sportonként egyetlen 
szövetség elve stb.).

A sport és a versenyek nemzeti szintű szerveződése a sport európai fogalmának történelmi és 
kulturális kontextusába ágyazódik, és megfelel az európai polgárok igényeinek. Különösen a 
nemzeti csapatok játszanak fontos szerepet, nem csupán az identitás szempontjából, hanem a 
tömegsporttal vállalt szolidaritás biztosítása miatt is. 

Magából a sport szerveződésének jellegéből adódóan az európai sportstruktúrák alapvetően 
kevésbé fejlettek, mint a nemzeti és nemzetközi struktúrák, továbbá az európai sport nem a 27 
tagú Unió szintjén, hanem kontinentális struktúrákban szerveződik.

Ráadásul az Európai Unió elismeri a sportszervezetek és a sportképviseleti struktúrák – így a 
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ligák – autonómiáját. Ugyanakkor szükséges egy európai szintű minimális szabályozás, ha azt 
szeretnénk, hogy az ilyen szervezetek összehangolása jobb és hatékonyabb legyen.

A Bizottság megerősítette, hogy elfogadja a mozgásszabadság elvének behatárolt és arányos 
korlátozásokkal történő kiegészítését, mindenekelőtt a) a nemzeti csapatok közötti 
versenyeken résztvevő hazai sportolók kiválasztásának joga, b) a harmadik országokból 
származó versenyzők számára vonatkozó korlátozás szükségessége, és c) csapatsportok esetén 
a játékosok átadására vonatkozó határidők megállapítása tekintetében.

Játékosok ügynökei

A játékosok és sportolók valódi európai piacának kialakulása, valamint egyes sportágakban a 
fizetések megemelkedése a sportügynöki tevékenységek növekedését eredményezte, akiknek 
a szolgálatait tárgyalások és szerződések aláírása során is igénybe veszik. Ugyanakkor a sport 
erős nemzetközi jellege miatt a korrupció is határokon átnyúló jelleget öltött az ágazatban, és 
az európai kiterjedésű korrupció problémáit közösségi szinten kell megoldani. Mivel a sport 
negatív hatásai csekélyebbek a lehetséges nyereséghez képest, egyértelmű, hogy e hatásokkal 
szembe kell néznünk, és a sport hozzáadott értékét kell kiemelnünk.  

Média

Míg a hivatásos sport elsődleges bevételi forrásává a közvetítési jogok váltak Európában, 
ellenkező oldalról  a sportesemények közvetítésének joga meghatározó tartalomforrás a média 
számos szereplője számára.

A Parlament ajánlja a tagállamoknak, hogy alakítsanak ki közös gyakorlatot a médiajogok 
átruházása terén annak érdekében, hogy e jogokból ne kizárólag a nagy klubok jussanak 
nyereséghez, és elismeri, hogy fontos a bevételek méltányos újraelosztása a klubok között –
beleértve a legkisebb klubokat is –, valamint a hivatásos sport és az amatőr sport között. 
Egyébként pedig a jogok központosított értékesítése fontos lehet a bevételek újraelosztása 
szempontjából, így tehát eszköz lehet a sporton belüli nagyobb szolidaritás szolgálatában.
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