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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Baltosios knygos dėl sporto
(2007/2261(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Baltąją knygą dėl sporto (COM(2007)0391),

– atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio mėn. Helsinkio pranešimą ir 2000 m. gruodžio mėn. 
Nicos deklaraciją dėl tam tikrų sporto ir jo socialinės funkcijos ypatumų Europoje,

– atsižvelgdamas į ES pirmininkavusios Jungtinės Karalystės iniciatyvą dėl Europos 
futbolo, kuria remiantis buvo parengta „2006 m. nepriklausoma Europos sporto apžvalga“,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo 
sprendimus bei į Komisijos sprendimus bylose, susijusiose su sportu,

– atsižvelgdamas į savo 1997 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos vaidmens 
sporto srityje1 ir į 2003 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl moterų ir sporto2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl profesionalaus futbolo ateities 
Europoje,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 13 d. rezoliuciją dėl sporto vaidmens švietime3,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl kovos su dopingu sporte4,

– atsižvelgdamas į 2003 m. Pasaulinį antidopingo kodeksą ir būtiną jo persvarstymą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų 
politikos, Užimtumo ir socialinių reikalų, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Teisės reikalų ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetų nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi sportui tenka susidurti su naujomis grėsmėmis ir naujais iššūkiais, kaip antai 
komerciniu spaudimu, žaidėjų ir jaunų sportininkų išnaudojimu, dopingu, rasizmu, 
prievarta, korupcija ir pinigų plovimu,

B. kadangi reikia pažymėti sporto Europoje strategines gaires, išaiškinant Bendrijos teisės 
taikymą šioje srityje, ir padidinti Europos Sąjungos lygmens priemonių, susijusių su 
sportu, skaičių,

                                               
1 Oficialusis leidinys C 200, 1997 6 30, p. 252.
2 Oficialusis leidinys C 68 E, 2004 3 18, p. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 Oficialusis leidinys C 33 E, 2006 2 9, p. 590.
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C. kadangi fizinės veiklos trūkumas skatina nutukimą ir chroniškų patologijų, kaip antai 
širdies ir kraujagyslių ligų ir diabeto atsiradimą, o jo padariniai apsunkina valstybių narių 
sveikatos biudžetą,

D. kadangi dopingas pažeidžia atviros ir sąžiningos konkurencijos principą, o sportininkai 
tuo pačiu metu patiria nepateisinamą spaudimą,

E. kadangi jauniems sportininkams – talentingiems vyrams ir moterims – skirtos mokymo 
programos turi būti atviros visiems ir nekurti tautybe pagrįstos Europos piliečių 
diskriminacijos,

F. kadangi sportas turi būti prieinamas visiems piliečiams, todėl reikia išnagrinėti specifinius 
kai kurių visuomenės grupių, kaip antai neįgaliųjų, migrantų ir iš vargingiausių sluoksnių 
kilusių asmenų, poreikius,

G. kadangi sportas skirtas visiems piliečiams, neatsižvelgiant į jų lytį, rasę, amžių, negalią, 
religiją, lytinę orientaciją, socialinį sluoksnį ar finansinius išteklius, ir Europos Sąjunga 
daug kartų pasmerkė visas prievartos, rasizmo ir ksenofobijos formas,

H. kadangi 2003 m. Pasaulinis antidopingo kodeksas padėjo nustatyti standartą, galintį 
užtikrinti nacionalinių įstatymų suderinimą visame pasaulyje, ir būtina jį persvarstyti,

I. kadangi sportas gali prisidėti prie Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų 
įgyvendinimo; gali tapti vietos, regionų ir kaimo vystymosi priemone; modernizuojant 
infrastruktūrą ir skatinant naujų sporto ir laisvalaikio įrangos finansavimo partnerysčių 
iškilimą, gali būti siejamas su turizmo plėtra,

J. kadangi sporto organizacijos turi daug pajamų šaltinių, pavyzdžiui, savo narių įmokas ir 
įplaukas iš bilietų pardavimo, reklamos bei mecenatų paramos, garso ir vaizdo 
produkcijos platinimo autorių teisių, pajamų perskirstymo sporto federacijose, šalutinių 
produktų pardavimo, valstybės paramą ir kt.,

K. kadangi valstybės narės aiškiai neapibrėžė sporto sąvokos ir nenusprendė, ar jis yra 
visuotinės svarbos paslauga, ar ne, o tai padėtų pateisinti kai kuriuos jo ekonominius 
pranašumus (pvz., mokesčių lengvatas),

L. kadangi sportui kaip ekonominei veiklai taikoma konkurencijos teisė ir su vidaus rinka 
susijusios nuostatos, bet jis priklauso ir kitų svarbių Bendrijos teisės principų, kaip antai 
bet kokios tautybe ar lytimi pagrįstos diskriminacijos draudimo užimtumo srityje, 
taikymo sričiai,

M. kadangi dėl tikros Europos žaidėjų ir sportininkų rinkos vystymosi ir kai kurių sporto 
šakų atstovų atlyginimų kilimo suaktyvėjo žaidėjų agentų veikla,

N. kadangi dėl stipraus sporto sektoriaus internacionalizavimo korupcija šioje srityje dažnai 
įgyja tarpvalstybinį pobūdį, ir visoje Europoje kylančios korupcijos problemos turi būti 
sprendžiamos ES lygmeniu,
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O. kadangi licencijavimo sistemomis siekiama užtikrinti, kad klubai laikytųsi tų pačių 
pagrindinių finansų valdymo ir skaidrumo taisyklių, jos turi būti suderinamos su 
konkurencijos bei vidaus rinkos taisyklėmis ir jomis negalima siekti daugiau nei 
reikalinga teisėtam gero sporto organizavimo ir sporto sistemos veikimo tikslui 
įgyvendinti,

P. kadangi žiniasklaidos teisės tapo pagrindiniu Europos profesionalaus sporto pajamų 
šaltiniu ir kartu sporto renginių transliacijos yra labai svarbus daugelio žiniasklaidos 
operatorių programų turinio šaltinis, 

Visuomeninis sporto vaidmuo

1. ragina valstybes nares, kovojant su dopingu, kurti teisėsaugos tarnybų ir Pasaulio 
antidopingo agentūroje ir Interpole akredituotų laboratorijų partnerystes, kad būtų galima 
laiku ir saugiai keistis informacija apie naujus dopingo preparatus ir su dopingu susijusią 
veiklą;

2. skatina valstybes nares prekybą nelegaliomis dopingo medžiagomis traktuoti kaip prekybą 
nelegaliais vaistais ir šią poziciją įtvirtinti nacionaliniuose įstatymuose;

3. rekomenduoja valstybėms narėms pripažinti, kad būtina pradėti rengti jaunus sportininkus 
ir sportininkes „antrai karjerai“ ir steigti kokybiškus vietos mokymo centrus, 
puoselėjančius jų dvasinius, švietimo ir profesinius interesus;

4. rekomenduoja valstybėms narėms veiksmingiau išnaudoti sporto teikiamas galimybes 
kurti darbo vietas, skatinti ekonomikos augimą, ypač atgaivinti mažiau išsivysčiusius 
regionus;

5. ragina valstybes nares padvigubinti pastangas pritaikant sporto infrastruktūrą, kad ji taptų 
prieinama neįgaliesiems, ypač vaikams; 

6. džiaugiasi, kad Komisija rodo norą lyčių lygybės klausimus įtraukti į visą sportinę veiklą,
ypač didelį dėmesį skiriant imigrančių moterų ir etninėms mažumoms priklausančių 
moterų sportui, moterų galimybėms užimti sporto srities vadovų pareigybes ir 
žiniasklaidoje pateikiamai informacijai apie moterų sportą;

7. prašo valstybes nares, siekiant vykdyti smurto, rasizmo ir ksenofobijos prevenciją ir su 
jais kovoti per sporto renginius, skatinti policijos tarnybų ir už sportą atsakingų valdžios 
institucijų keitimąsi gerąja patirtimi ir prieinama informacija apie pavojų keliančius 
sirgalius;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares, nagrinėjant sporto aspektą vystymosi politikos 
požiūriu, suderinti savo veiksmus su esamomis Jungtinių Tautų, valstybių narių, vietos 
valdžios institucijų ir privačių įstaigų programomis;

9. džiaugiasi Komisijos priimtu sprendimu politiniu dialogu su valstybėmis narėmis ir 
kitomis suinteresuotosiomis šalimis skatinti aplinką tausojančią viešųjų pirkimų politiką;
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10. ragina Komisiją ir valstybes nares oficialiai pripažinti sporto vaidmenį būsimojoje 
naujojoje Reformų sutartyje, kad būtų galima formuoti nuoseklią šios srities ES politiką;

Ekonominis sporto aspektas

11. ragina valstybes nares, siekiant apsaugoti sporto ekonomiką, pripažinti intelektinės 
nuosavybės teisių laikymosi svarbą komerciniuose pranešimuose, naudojant prekių 
ženklus; pabrėžia, kad svarbu, jog žiniasklaidos vartotojams ES būtų užtikrinama 
galimybė stebėti pasaulinius sporto renginius;

12. reiškia susirūpinimą dėl galimo azartinių žaidimų ir loterijų liberalizavimo, nes galima jų 
konkurencija būtų žalinga valstybės arba pagal valstybės licenciją organizuojamiems 
žaidimams ir loterijoms ir sumažintų finansinę paramą, kurią jie gali suteikti sportui, ypač 
mėgėjų sportui;

13. mano, kad svarbu pripažinti ne pelno siekiančių sporto organizacijų specifiką ir kad 
Bendrijos teisėje svarbu atsižvelgti į skirtumą tarp ne pelno siekiančių savanorių 
organizacijų ir pelno siekiančių įmonių;

Sporto organizavimas

14. palaiko Komisijos požiūrį, kad daugumą problemų galima išspręsti savireguliacijos būdu 
bei laikantis gero valdymo principų ir ES teisės aktų; ragina Komisiją savo nuožiūra imtis 
būtinų veiksmų šioje srityje;

15. prašo valstybes nares pritaikyti savo įstatymus, užtikrinant Bendrijos teisės normų 
laikymąsi visose žaidėjų perleidimą reglamentuojančiose taisyklėse;

16. prašo UEFA ir FIFA sutikti savo nuostatuose numatyti teisę kreiptis į teismus, tačiau 
pripažįsta, kad savireguliacijos principas iš tikrųjų taikomas ir pateisina Europos sporto 
modelio struktūras bei pagrindinius sporto varžybų organizavimo principus;

17. mano, kad dėl didelių kapitalo srautų, susidarančių dėl žaidėjų perleidimo, finansiniai 
sandoriai turėtų būti atliekami tiesiogiai tarp susijusių šalių, ir palaiko Komisijos 
pasiūlymą, kad ši sistema galėtų būti valdoma atitinkamos Europos sporto organizacijos 
arba valstybių narių nacionalinių informacijos ir patikros sistemų;

18. smerkia neteisėtą kai kurių agentų veiklą, susijusią su korupcija, pinigų plovimu ir 
nepilnamečių žaidėjų išnaudojimu; reiškia savo nuomonę, kad tokie atvejai neigiamai 
veikia sporto įvaizdį;

19. remia sporto interesus ginančias viešojo bei privataus sektoriaus partnerystes ir kovos su 
korupcija valdžios institucijas, kurios nustatys sporto sektoriaus pažeidžiamumą 
korupcijos atžvilgiu ir padės parengti veiksmingas korupcijos prevencijos ir kovos su 
korupcija strategijas;

20. rekomenduoja valstybėms narėms susitarti dėl bendros žiniasklaidos teisių pardavimo 
praktikos, kad iš jų gaunamas pelnas neatitektų vien didiesiems klubams, ir mano, kad 
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labai svarbu sąžiningai perskirstyti pajamas klubams, įskaitant mažiausius klubus, 
profesionaliajam ir mėgėjų sportui;

21. mano, kad bendras žiniasklaidos teisių pardavimas gali turėti reikšmės perskirstant 
pajamas ir gali tapti didesnio solidarumo sporte skatinimo priemone;

0
0 0

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, ES valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei Europos ir tarptautinėms sporto federacijoms. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

A. Visuomeninis sporto vaidmuo

Sportas yra svarbi vertybė ir socialinis reiškinys. Daugeliui sportiniuose renginiuose 
dalyvaujančių ar tik juos stebinčių asmenų sportas yra net pati svarbiausia laisvalaikio leidimo 
forma.

Vertybės, kurias ugdo sportas, būtent: atsakingumas, solidarumas, tolerancija, sąžiningas 
žaidimas, komandinė dvasia ir kartu pagarba kitiems, gali turėti tiesioginę įtaką mūsų 
kasdieniam gyvenimui. Sportas skatina Europos Sąjungos piliečius būti aktyviais visuomenės 
nariais ir padeda ugdyti aktyvų pilietiškumą.

Apskritai fizinio aktyvumo trūkumas daro neigiamą poveikį Europos piliečių sveikatai, nes 
dėl to didėja rizika atsirasti antsvoriui, nutukimui ir kitoms chroniškoms su svoriu susijusioms 
sveikatos problemoms, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligoms bei diabetui. Kitas 
neigiamas poveikis – tai daro neigiamą poveikį valstybių narių sveikatos biudžetui ir apskritai 
jų ekonomikai.

Pastaruoju metu sportui taikomas ar taikytinas Bendrijos teisynas, visi federacijų statutai 
turėtų atitikti Bendrijos teisės aktų reikalavimus. Vykdant Europos politiką vis labiau 
atsižvelgiama į daugelį sporto sričių. Komisija buvo paraginta pasiūlyti naujų priemonių 
sporto srityje, naujojoje Reformų sutartyje numatoma sudaryti būtinas sąlygas, kad ši 
institucija galėtų gerai atlikti minėtą užduotį. Žinoma, visi Komisijos siūlomi veiksmai turėtų 
būti pagrįsti socialiniu dialogu su suinteresuotosiomis šalimis.

Pastaruoju metu veiksmų plane, kuris pavadintas šiuolaikinių olimpinių žaidynių įkūrėjo, 
sąžiningo žaidimo ir tautų susitaikymo skatintojo prancūzų barono Pjero de Kuberteno vardu, 
siūloma imtis konkrečių priemonių Bendrijos lygmeniu. Pjeras de Kubertenas yra pasakęs׃ 
„Sportas − kiekvieno vyro ir kiekvienos moters paveldas, kurio nebuvimo niekaip negalima 
kompensuoti.“ Šiame veiksmų plane pateikiami 53 konkretūs veiksmai, kurių Komisija imsis 
arba juos rems.

Europos piliečių dalyvavimas sportinėje veikloje

Visi Europos Sąjungos piliečiai, nepaisant jų lyties, rasės, amžiaus, negalios, religijos ir 
įsitikinimų, seksualinės orientacijos ir socialinės ar ekonominės padėties, turi turėti galimybę 
užsiimti sportu.

Pripažįstant ne pelno siekiančių mėgėjų klubų veiklą stiprinamas aktyvus pilietiškumas. 
Mėgėjų sportas daugiausia vystomas mokyklose ir universitetuose, taip pat jį plėtoja sporto 
klubai. Todėl mes taip pat pripažįstame jo pedagoginę vertę. Todėl valstybės narės turėtų 
skirti lėšų akademinėms įstaigoms, ugdančioms sporto profesijų specialistus, kad būtų galima 
parengti šios srities mokslinių tyrimų programas ir skatinti sporto disciplinų pažangą.
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Kita vertus, valstybė turėtų ne finansuoti profesionalųjį sportą, bet nustatyti taisykles ir 
prižiūrėti, kad jos būtų taikomos ir jų būtų laikomasi. Be to, valstybė turėtų teikti finansines 
paskaitas ir sudaryti būtinas sąlygas, kad sportinių renginių organizavimo pramonė galėtų 
klestėti laisvosios rinkos ekonomikos sąlygomis.

Taip pat reikėtų skirti ypatingą dėmesį profesionaliems sportininkams, kurių gyvenimas labai 
nelengvas, karjera gana trumpa. Jie turi treniruotis pagal sekinančius planus ir griežtas 
programas ir dažnai tai neigiamai veikia jų sveikatą. To negalima pamiršti.

Smurtas sporto aikštėse ir dopingas

Už prevencijos vykdymą ir kovą su smurtu, rasizmu ir ksenofobija sportinių renginių metu 
atsako valstybės narės. Todėl siekiant šio tikslo labai svarbu, kad policijos tarnybos ir už 
sportą atsakingos sporto institucijos keistųsi gerąja patirtimi, naudinga informacija ir 
operatyvine informacija apie pavojų keliančius sirgalius. 

Dėl dopingo sustiprėja labai daug pastangų ir drausmės reikalaujanti konkurencija, nes jis 
pažeidžia atviros ir sąžiningos konkurencijos principą. Kovojant su dopingu Europos 
lygmeniu būtina atsižvelgti į teisėsaugos, sveikatos bei prevencijos aspektus. Pritariame 
Komisijos rekomendacijai, kad prekyba nelegaliomis dopingo medžiagomis būtų traktuojama 
kaip prekyba nelegaliais vaistais. Kita vertus, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jauni 
sportininkai būtų geriau informuojami apie dopingo medžiagas, su receptu parduodamus 
vaistus, kuriuose galėtų būti draudžiamų medžiagų, ir žinotų apie jų poveikį sveikatai.

Galiausiai reikėtų skirti ypatingą dėmesį moterų vaidmeniui sporte. Lyčių klausimus reikėtų 
įtraukti į visą sportinę veiklą ir skirti ypatingą dėmesį imigrančių moterų ir etninėms 
mažumoms priklausančių moterų sportui, moterų galimybėms užimti sporto srities vadovų 
pareigybes ir žiniasklaidoje pateikiamai informacijai apie moterų sportą. Joms taip pat tenka 
labai svarbus vaidmuo padedant neįgaliesiems užsiimti visų rūšių sportine veikla. Valstybės 
narės turėtų saugoti pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, neįgaliuosius, ir pritaikydamos 
infrastruktūrą suteikti joms geresnes galimybes sportuoti.

B. Ekonominis sporto aspektas

Sporto sektorius sparčiai vystosi ir gali padėti siekti Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo 
tikslų. Iš Austrijos pirmininkavimo metu pateikto tyrimo matyti, kad sportas sukūrė pridėtinės 
vertės, kuri 2004 m. sudarė 407 mlrd. eurų, t. y. 3,7 proc. Europos Sąjungos BVP, ir 15 mln. 
darbo vietų, arba 5,4 proc. darbo jėgos.

Tačiau 27 valstybėse narėse nebuvo pateikta aiškaus sporto sąvokos apibrėžimo ir todėl 
atsirado lėšų stygius. Valstybės narės nenusprendė, ar sportą galima laikyti visuotinės svarbos 
socialine paslauga, o tai būtų leidę pateisinti kai kuriuos ekonominius pranašumus, 
pavyzdžiui, mokesčių lengvatas.

Taigi, parengus Europos statistinį metodą, skirtą ekonominiam sporto poveikiui įvertinti, būtų 
galima rengti nacionalines statistines sporto ataskaitas, o ilgainiui jomis remiantis galėtų būti 
parengta Europos sporto ataskaita. Taikant šį metodą būtų galima daryti įtaką pavieniams 
sektoriams, kuriems sportas daro ekonominę įtaką, pavyzdžiui, turizmui, statybai ir 
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užimtumui.

Sporto organizacijos gauna pajamas iš įvairių šaltinių, įskaitant klubų mokesčius ir bilietų 
pardavimą, reklamą ir rėmėjų paramą, žiniasklaidos teises, pajamų perskirstymą tarp sporto 
federacijų, šalutinių produktų pardavimą, viešąją paramą ir kt. Tačiau ir iš azartinių, ypač 
mėgėjų sporto, žaidimų gaunama daug pelno. Taip pat svarbu išlaikyti valstybės monopolį 
šioje srityje, kad būtų galima užtikrinti sporto ir kultūros finansavimą.

Kitas ekonomikos politikos uždavinys – išnagrinėti ne pelno siekiančių sporto organizacijų 
uždavinius ir pagrindinius šių organizacijų teikiamų paslaugų ypatumus. Iš tiesų Komisija 
įsipareigojo bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis nustatyti svarbiausius šių 
organizacijų uždavinius, nes auga individualaus sporto populiarumas, o organizuoto 
kolektyvinio sporto populiarumas mažėja, dėl to vis mažiau žmonių dalyvauja savanoriškoje 
mėgėjų sporto klubų veikloje.

C. Sporto organizavimas

Politiniu lygmeniu diskutuojant apie sportą Europoje didelė reikšmė dažnai teikiama 
vadinamajam „Europos sporto modeliui“. Daugumoje valstybių narių vykstantys ekonominiai 
ir socialiniai pokyčiai, pavyzdžiui, auganti komercializacija, dėl viešųjų išlaidų kylantys 
sunkumai, didėjantis dalyvių skaičius ir nedidėjantis savanorių darbuotojų skaičius, kelia 
naujų Europos sporto organizavimo problemų.

Europos sporto ypatumus galima suskirstyti į dvi grupes: a) sportinės veiklos ir sporto 
taisyklių ypatumai ir b) sporto organizavimo ypatumai (sporto organizacijų autonomija ir 
įvairovė, sporto organizavimas nacionaliniu lygiu, vienos federacijos vienai sporto šakai 
principas ir kt.).

Sporto ir varžybų organizavimas nacionaliniu lygiu yra istoriškai ir kultūriškai 
susiformavusios Europos sporto tradicijos dalis, atspindinti Europos piliečių lūkesčius. 
Pagrindinis vaidmuo, ne tik tapatybės požiūriu, tačiau ir siekiant užtikrinti ryšį su mėgėjų 
sportu, tenka nacionalinėms rinktinėms. 

Europos lygmens sporto struktūros paprastai yra mažiau išplėtotos nei valstybių narių ar 
tarptautinės sporto struktūros, ir Europos sportas yra organizuojamas žemyno, o ne 
27 valstybių narių Europos Sąjungos lygmeniu.

Komisija taip pat pripažįsta sporto organizacijų ir atstovų organizacijų, pavyzdžiui, lygų, 
autonomiją. Tačiau siekiant geriau ir veiksmingiau koordinuoti šių organizacijų veiklą, 
reikėtų bent minimaliai suderinti Europos lygmeniu taikomas taisykles.

Komisija dar kartą patvirtino, kad sutinka su tam tikrais ribotais ir proporcingais laisvo 
judėjimo principo apribojimais, visų pirma a) teisę atrinkti šalies sportininkus į nacionalinės 
rinktinės varžybas, b) būtinybę riboti trečiųjų šalių varžybų dalyvių skaičių ir c) teisę nustatyti 
komandinių sporto šakų žaidėjų perleidimui skirtus laikotarpius.

Žaidėjų agentai
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Išsiplėtus Europos žaidėjų ir sportininkų rinkai ir padidėjus kai kurių sporto šakų žaidėjų 
atlyginimams, suaktyvėjo žaidėjų agentų veikla, kurių paslaugomis naudojamasi taip pat 
derintis ir pasirašant sutartis. Tačiau dėl didelės sporto sektoriaus internacionalizacijos 
korupcija šiame sektoriuje įgyja tarpvalstybinį pobūdį, todėl europinio lygio korupcijos 
problemas reikia spręsti visos Europos mastu. Kadangi sportas teikia daugiau naudos nei 
žalos, reikėtų kartu spręsti problemas ir pabrėžti pridėtinę sporto vertę. 

Žiniasklaida

Nors televizijos teisės yra pirminis profesionaliojo sporto Europoje pajamų šaltinis, daugeliui 
žiniasklaidos operatorių sporto žiniasklaidos teisės yra labai svarbios kaip turinio šaltinis.

Europos Parlamentas rekomenduoja valstybėms narėms suderinti žiniasklaidos teisių atėmimo 
sąlygas, kad pelnytųsi ne tik didieji klubai, ir pripažįsta, kad labai svarbu sąžiningai 
perskirstyti pajamas klubams, įskaitant mažiausius klubus, profesionaliajam ir mėgėjų sportui. 
Be to, bendras pardavimas gali turėti reikšmės perskirstant pajamas ir gali tapti didesnio 
solidarumo sporte skatinimo priemone.
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