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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Białej księgi na temat sportu
(2007/2261(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Białą księgę na temat sportu (COM(2007)0391),

– uwzględniając sprawozdanie z Helsinek z grudnia 1999 r. oraz deklarację z Nicei z 
grudnia 2000 r. dotyczącą cech charakterystycznych sportu i jego społecznej roli w 
Europie,

– uwzględniając inicjatywę Prezydencji brytyjskiej w sprawie europejskiej piłki nożnej, 
zakończoną sporządzeniem „Niezależnego studium na temat europejskiego sportu”, 
opublikowanego w roku 2006,

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 
Trybunału Pierwszej Instancji oraz decyzje Komisji w sprawach zwiazanych ze sportem,

– uwzględniając rezolucje z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w 
obszarze sportu1 oraz z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie kobiet i sportu2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zawodowej piłki 
nożnej w Europie,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie roli sportu w edukacji3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania dopingu w 
sporcie4,

– uwzględniając Światowy Kodeks Antydopingowy z roku 2003 i jego nadchodzący 
przegląd,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów a także Komisji 
Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że sport musi stawić czoła nowym zagrożeniom i nowym wyzwaniom, 
takim jak naciski handlowe, wykorzystywanie młodych sportowców, doping, rasizm, 
przemoc, korupcja i pranie brudnych pieniędzy,

                                               
1 Dz.U. C 200 z 30.6.1997, str. 252.
2 Dz.U. C 68 E z 18.3.2004, str. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 Dz.U. C 33 E z 09.02.06, str. 590.
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B. mając na uwadze, że należy nadać roli sportu w Europie strategiczny kierunek poprzez 
wyjaśnienie stosowania prawa wspólnotowego w tej dziedzinie, a także należy zwiększyć 
liczbę środków dotyczących sportu na szczeblu Unii europejskiej,

C. mając na uwadze, że brak ruchu sprzyja otyłości i pojawianiu się chorób chronicznych, 
takich jak choroby układu krążenia i cukrzyca, a także że ich skutki mają negatywny 
wpływ na budżet zdrowotny państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że doping przynosi szkodę otwartemu i uczciwemu współzawodnictwu, 
poddając równocześnie sportowców nieuzasadnionej presji,

E. mając na uwadze, że programy szkoleniowe przeznaczone dla młodych utalentowanych 
sportowców - mężczyzn i kobiet - muszą być otwarte dla wszystkich i unikać 
powodowania wśród obywateli europejskich dyskryminacji na tle narodowości,

F. mając na uwadze, wszyscy obywatele muszą mieć dostęp do sportu i że należy w związku 
z tym rozpatrzyć szczególne potrzeby niektórych grup, takich jak niepełnosprawni, 
migranci i osoby w niekorzystnej sytuacji,

G. mając na uwadze, że sport dotyczy wszystkich obywateli bez względu na ich płeć, rasę, 
wiek, niepełnosprawność, religię, orientację seksualną, sytuację społeczną czy materialną 
oraz że Unia Europejska wielokrotnie potępiła wszelkie formy przemocy, rasizmu i 
ksenofobii,

H. mając na uwadze, że Światowy Kodeks Antydopingowy z roku 2003 umożliwił 
ustanowienie normy służącej zagwarantowaniu harmonizacji ustawodawstw krajowych 
na szczeblu ogólnoświatowym oraz mając na uwadze nadchodzący jego przegląd,

I. mając na uwadze, że sport może przyczynić się do realizacji celów lizbońskich w 
zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, że może być instrumentem 
rozwoju lokalnego, regionalnego i obszarów wiejskich, i że może być połączony z 
rozwojem turystyki poprzez sprzyjanie modernizacji infrastruktury i powstawaniu 
nowych partnerstw na rzecz finansowania obiektów sportowych i wypoczynkowych,

J. mając na uwadze, że organizacje sportowe dysponują wieloma źródłami dochodów, 
obejmujących np. składki członków i sprzedaż biletów, reklamę i sponsorowanie, prawa 
audiowizualne, rozdział dochodów w obrębie federacji sportowych, sprzedaż produktów 
pochodnych, pomoc publiczną, itp.,

K. mając na uwadze, że państwa członkowskie nie określiły jasno pojęcia sportu i nie 
podjęły decyzji, czy stanowi on usługę użyteczności publicznej, czy też nie, co mogłoby 
uzasadniać pewne korzyści materialne (np. zwolnienia podatkowe),

L. mając na uwadze, że prawo konkurencji i przepisy dotyczące rynku wewnętrznego mają 
zastosowanie do sportu w zakresie, w jakim stanowi on działalność gospodarczą, ale że 
sport leży również w obszarze stosowania innych ważnych zasad prawa wspólnotowego, 
takich jak zakaz wszelkiej dyskryminacji opartej na narodowości czy też równość 
mężczyzn i kobiet w zakresie zatrudnienia,
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M. mając na uwadze, że rozwój prawdziwego europejskiego rynku zawodników i 
sportowców oraz wzrost poziomu płac w niektórych dziedzinach sportu spowodowały 
zwiększoną działalność agentów zawodników,

N. mając na uwadze, że z powodu dużego umiędzynarodowienia sportu korupcja w tej 
dziedzinie ma często charakter transgraniczny oraz że dotykające całą Europę problemy 
korupcji muszą być rozwiązane na szczeblu wspólnotowym,

O. mając na uwadze, że systemy licencji mają na celu zagwarantowanie, że kluby 
przestrzegają takich samych podstawowych zasad w dziedzinie zarządzania finansowego 
i przejrzystości, oraz że systemy te muszą być zgodne z zasadami konkurencji i rynku 
wewnętrznego i nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
uzasadnionych celów związanych z właściwą organizacją i właściwym funkcjonowaniem 
sportu,

P. mając na uwadze, że prawa do retransmisji stały się dla sportu zawodowego w Europie 
głównym źródłem dochodów, a także że stanowią one dla licznych operatorów mediów 
główne źródło przekazywanych treści, 

Społeczna rola sportu

1. zachęca państwa członkowskie do tworzenia, w ramach walki z dopingiem, partnerstw 
między służbami odpowiedzialnymi za przestrzeganie prawa, laboratoriami 
akredytowanymi przy Światowej Agencji Antydopingowej i INTERPOLEM, co
umożliwiłoby wymianę we właściwym czasie i w sposób pewny informacji na temat 
nowych środków dopingowych i metod ich stosowania;

2. nakłania państwa członkowskie do traktowania handlu nielegalnymi środkami 
dopingowymi w ten sam sposób, co handel narkotykami oraz do odpowiedniego 
przystosowania ustawodawstw krajowych;

3. zaleca państwom członkowskim uznanie konieczności przewidzenia szkoleń 
umożliwiających drugą karierę młodym sportowcom - mężczyznom i kobietom - oraz 
posiadania lokalnych ośrodków szkolenia wysokiej jakości w celu ochrony ich interesów 
moralnych, edukacyjnych i zawodowych;

4. zaleca państwom członkowskim skuteczniejsze wykorzystywanie stwarzanych przez sport 
możliwości w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, sprzyjania wzrostowi gospodarczemu i
ożywienia szczególnie regionów znajdujących się w niekorzystnym położeniu;

5. zachęca państwa członkowskie do zdwojenia wysiłków zmierzających do przystosowania 
infrastruktur sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci, 
umożliwiając im w ten sposób dostęp do nich;

6. wyraża zadowolenie z powodu okazywanej przez Komisję woli włączenia kwestii 
równości płci do wszystkich dziedzin związanych ze sportem ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do sportu dla imigrantek i kobiet należących do mniejszości 
etnicznych, dostępu kobiet do stanowisk kierowniczych w sporcie oraz pokazywania w 
mediach kobiet zaangażowanych w sport;
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7. zwraca się do państw członkowskich o zapobieganie i karanie przemocy, rasizmu i 
ksenofobii okazywanych podczas wydarzeń sportowych, o zachęcanie do wymiany przez 
służby policyjne i władze sportowe dobrych praktyk i możliwych do wykorzystania 
informacji na temat kibiców stwarzających zagrożenie;

8. zachęca Komisję i państwa członkowskie do skoordynowania swoich działań z 
istniejącymi programami Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw członkowskich, 
władz lokalnych i organizacji prywatnych podczas rozpatrywania kwestii sportu w ramach 
obszarów polityki rozwoju Unii Europejskiej;

9. wyraża zadowolenie z podjętej przez Komisję decyzji dotyczącej promowania 
ekologicznej polityki zakupów w ramach prowadzonego przez nią dialogu politycznego z 
państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami;

10. zachęca Komisję i państwa członkowskie do oficjalnego uznania sportu w perspektywie 
nowego traktatu zmieniającego w celu umożliwienia powstania spójnej europejskiej 
polityki w tej dziedzinie;

Wymiar gospodarczy sportu

11. zachęca państwa członkowskie do nadania znaczącej roli poszanowaniu praw własności 
intelektualnej w ogłoszeniach handlowych i wykorzystywaniu marek, praw do obrazu i 
praw medialnych i chronienia w ten sposób ekonomii sportu; podkreśla, że ważne jest 
również zagwarantowanie beneficjentom możliwości dostępu na odległość do 
transgranicznych wydarzeń sportowych w Unii Europejskiej;

12. wyraża zaniepokojenie związane z ewentualną liberalizacją rynku gier hazardowych i 
loterii, która mogłaby dać początek konkurencji szkodliwej dla zarządzanych przez 
państwo lub na licencji państwowej usług związanych z grami i loteriami i ograniczającej 
pomoc finansową, jaką mogą one przynieść sportowi - zwłaszcza sportowi amatorskiemu;

13. jest zdania, że ważne jest uznanie szczególnego charakteru organizacji sportowych 
nienastawionych na zysk i utrzymuje, że w ramach prawa wspólnotowego należy 
uwzględnić różnicę istniejącą między organizacjami dobroczynnymi nienastawionymi na 
zysk i przedsiębiorstwami, dla których zysk jest celem;

Organizacja sportu

14. zgadza się z punktem widzenia Komisji, zgodnie z którym większość istniejących 
problemów może być rozwiązana przy zastosowaniu samoregulacji zgodnej z zasadą 
właściwego zarządzania i przestrzegającej prawa wspólnotowego, i zachęca Komisję do 
podjęcia środków, które uzna za konieczne w tej materii;

15. wzywa państwa członkowskie do czuwania nad przystosowaniem ustawodawstw 
krajowych w sposób gwarantujący przestrzeganie prawa wspólnotowego we wszystkich 
przepisach dotyczących transferów;

16. wzywa UEFA i FIFA do przyjęcia w ich statutach prawa do odwoływania się do 
zwykłych sądów, ale przyznaje, że zasada samoregulacji jest rzeczywistością i uzasadnia 
istnienie struktur europejskiego modelu sportu oraz podstawowych zasad rządzących 
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organizacją zawodów sportowych;

17. jest zdania, że wobec znacznego przepływu kapitałów, powodowanego transferami, 
transakcje finansowe powinny odbywać się bezpośrednio między zainteresowanymi 
stronami, i przyłącza się do propozycji Komisji, która chciałaby, aby zależnie od 
dyscypliny sportu system ten mógł być sterowany przez europejską organizację sportową 
lub władze krajowe właściwe w zakresie informacji i weryfikacji;

18. wyraża dezaprobatę wobec nielegalnych działań niektórych agentów, posuwających się do 
korupcji, prania pieniędzy i wykorzystywania zawodników lub sportowców małoletnich, 
gdyż zdaniem Parlamentu działania takie szkodzą sportowi jako takiemu;

19. popiera partnerstwo publiczno-prywatne między organami reprezentującymi interesy 
sportu a władzami odpowiedzialnymi za zwalczanie korupcji, które przyczyni się do 
opracowania skutecznych strategii zapobiegania i karania umożliwiających stawienie jej 
czoła;

20. zaleca państwom członkowskim uzgodnienie między sobą jednolitego działania w 
zakresie zbywania praw medialnych w celu uniknięcia sytuacji, w której jedynie duże 
kluby wyciągaja z tego korzyści, i uznaje znaczenie sprawiedliwego podziału zysków 
między klubami, również najmniejszymi, a także między sportem zawodowym i 
amatorskim;

21. jest zdania, że sprzedaż łączna praw może być ważna ze względu na podział zysków i w 
ten sposób może się stać narzędziem dla osiągnięcia solidarności wewnątrz sportu.

0
0 0

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, a także europejskim i 
międzynarodowym federacjom sportowym.
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UZASADNIENIE

A. Społeczna rola sportu

Sport jest dobrem i istotnym zjawiskiem społecznym. Dla bardzo wielu osób, bez względu na 
to, czy biorą one czynny udział w wydarzeniach sportowych czy tylko śledzą ich przebieg, 
sport jest jedną z najważniejszych form wypoczynku.

Dobrodziejstwa sportu, czyli wprowadzenie do praktyki wartości takich, jak 
odpowiedzialność, solidarność, tolerancja, fair-play, duch współpracy i jednocześnie 
szacunek dla innych, można bezpośrednio przenieść do życia codziennego. Sport zachęca do 
aktywnego uczestnictwa obywateli Unii Europejskiej w życiu społecznym i przyczynia się do 
propagowania aktywnej postawy obywatelskiej.

Ogólniej, brak ruchu ma negatywny wpływ na zdrowie obywateli europejskich, ponieważ 
może powodować nadwagę, otyłość i choroby chroniczne, takie jak choroby układu krążenia i 
cukrzyca. Ponadto brak ruchu zwiększa wydatki związane z ochroną zdrowia w państwach 
członkowskich.

Ponieważ dorobek wspólnotowy należy stosować i stosuje się obecnie do sportu, statuty 
wszystkich federacji muszą być zgodne z prawem wspólnotowym. Europejska polityka ma 
zatem istotny i coraz większy wpływ na liczne dyscypliny sportowe. Komisja została 
poproszona o zaproponowanie nowych środków w zakresie sportu, w związku z czym nowy 
traktat zmieniający będzie musiał stworzyć niezbędne warunki umożliwiające Komisji 
właściwe wywiązanie się z zadania. Wszelkie zaproponowane przez Komisję działania będą 
rzecz jasna musiały powstawać w oparciu o dialog społeczny ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami.

Obecnie konkretne propozycje dotyczące działań, które należy podjąć na szczeblu 
wspólnotowym, są zbierane w ramach planu „Pierre de Coubertin” od nazwiska francuskiego 
barona, który doprowadził do odrodzenia się igrzysk olimpijskich, fair-play, pokoju i 
pojednania. Powtarzając za Pierrem de Coubertinem „Sport jest częścią dziedzictwa każdego 
człowieka i nic nigdy go nie zastąpi”. Plan działania składa się z 53 konkretnych działań, 
które zostaną wdrożone lub będą wspierane przez Komisję.

Uczestnictwo obywateli europejskich w sporcie

Wszystkim obywatelom Unii Europejskiej należy zapewnić dostęp do sportu, bez względu na 
płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, przekonania, orientację seksualną, sytuację 
społeczną czy ekonomiczną.

Do aktywnego obywatelstwa zachęca sport amatorski skupiający się wokół klubów 
sportowych nienastawionych na zysk. Chociaż sport amatorski rozwija się głównie w 
szkołach i na uniwersytetach, jego rozpowszechnianie zależy również od niektórych klubów 
sportowych. Z tego względu sport ma również znaczenie pedagogiczne. To również 
przyczyna, dla której państwa członkowskie są zobowiązane do przyznawania funduszy 
instytutom uniwersyteckim specjalizującym się w sporcie, aby umożliwić rozwój 
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specjalistycznych programów w ramach badań w tej dziedzinie, oraz postęp nauki związanej 
ze sportem.

Z drugiej strony państwo nie powinno sponsorować sportu zawodowego, lecz ustalać jego 
reguły oraz czuwać nad ich prawidłowym wdrażaniem i przestrzeganiem. Państwo powinno 
również oferować zachęty finansowe oraz stworzyć konieczne warunki pozwalające 
„przemysłowi związanemu z organizacja imprez sportowych” na pełen rozwój, lecz zawsze w 
ramach gospodarki wolnorynkowej.

Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na zawodowych sportowców, którzy nie mają 
łatwego życia a ich kariera jest dosyć krótka. Należy pamiętać o wyczerpujących treningach 
sportowców oraz o napiętych programach zawodów, które często mają negatywny wpływ na 
ich zdrowie.

Przemoc w sporcie i przypadki dopingu

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapobieganie przemocy, rasizmowi, ksenofobii 
okazywanych podczas wydarzeń sportowych oraz za zwalczanie tych zjawisk. Istotnym 
krokiem w realizacji tego celu byłaby wymiana między służbami policyjnymi i władzami 
sportowymi dobrych praktyk i przydatnych informacji na temat kibiców stwarzających 
zagrożenie.

Ostra rywalizacja wymagająca od zawodników maksymalnego wysiłku i dyscypliny wiąże się 
ze zjawiskiem dopingu, który podważa zasadę uczciwego i otwartego współzawodnictwa. Na 
szczeblu europejskim walka z dopingiem musi uwzględnić zarówno wymiar ścigania jak i 
wymiar zdrowotny i zapobiegawczy. W tym obszarze walki z dopingiem należy poprzeć 
zalecenie Komisji, zgodnie z którym handel niedozwolonymi środkami dopingującymi 
powinien być traktowany we wszystkich krajach UE w ten sam sposób, co handel 
niedozwolonymi narkotykami. Z drugiej strony państwa członkowskie musza zagwarantować 
lepsze informowanie i instruowanie młodych sportowców o środkach dopingujących, 
mogących je zawierać przepisanych lekach oraz o ich skutkach dla zdrowia.

Na koniec należy zwrócić szczególną uwagę na rolę kobiet w sporcie. Kwestia równości płci 
powinna zostać włączona do wszystkich dziedzin związanych ze sportem; skupić się należy 
przede wszystkim na zapewnieniu dostępu do sportu imigrantkom i kobietom należącym do 
mniejszości etnicznych, zapewnieniu dostępu kobiet do stanowisk decydenckich w sporcie 
oraz na przedstawianiu kobiet w sporcie w środkach masowego przekazu. Z drugiej strony 
kobiety odgrywają kluczową rolę w dostępie osób niepełnosprawnych do wszystkich 
dyscyplin sportu. Państwa członkowskie mają obowiązek ochrony słabszych grup 
społeczeństwa, takich jak osoby niepełnosprawne, oraz ułatwiania im dostępu do sportu 
poprzez tworzenie odpowiedniej infrastruktury.

B. Gospodarczy wymiar sportu

Sport jest szybko rozwijającym się sektorem, który może przyczynić się do realizacji celów 
lizbońskich w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Badanie 
przedstawione podczas prezydencji austriackiej w 2006 r. sugeruje, że sport wytworzył w 
2004 r. wartość dodaną wysokości 407 miliardów euro, czyli 3,7 % PKB Unii i miejsca pracy 
dla 15 milionów osób, czyli dla 5,4 % siły roboczej.
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Jednocześnie brak jasnej definicji sportu w 27 państwach członkowskich spowodował luki 
również na planie finansowym. Państwa członkowskie nie ustaliły na przykład, czy sport jest 
usługą użyteczności publicznej, czy też nie, co pozwoliłoby na uzasadnienie pewnych 
korzyści materialnych (np. zwolnień podatkowych).

W rezultacie opracowanie europejskiej metody statystycznego pomiaru wpływu sportu na 
gospodarkę, mającej być podstawą statystyk krajowych w zakresie sportu, mogłoby 
doprowadzić w perspektywie długoterminowej do powstania europejskiego rachunku 
satelitarnego sportu. Taka metoda pomogłaby określić sektory, które odnoszą korzyści 
finansowe ze sportu, takie jak turystyka, budownictwo i zatrudnienie.

Jeśli chodzi o finansowanie organizacji sportowych, dysponują one wieloma źródłami 
dochodów, w skład których wchodzą składki członków i sprzedaż biletów, reklama i 
sponsorowanie, prawa audiowizualne, rozdział dochodów w obrębie federacji sportowych, 
sprzedaż produktów pochodnych, pomoc publiczna, itp., Gry hazardowe również przynoszą 
olbrzymie zyski, w szczególności jeśli chodzi o sport amatorski. W celu zagwarantowania, że 
sport i kultura będą dofinansowywane ważne jest, aby utrzymać monopol państwa w tych 
dziedzinach.

Inne wyzwanie gospodarcze, które mamy za zadanie zbadać, dotyczy organizacji sportowych 
nienastawionych na zyski oraz podstawowych cech charakteryzujących usługi świadczone 
przez te organizacje. Komisja rzeczywiście zobowiązała się określić we współpracy z 
państwami członkowskimi podstawowe problemy wspomnianych organizacji, ponieważ sport 
jest coraz częściej uprawiany indywidualnie, a rzadziej w ramach zorganizowanych struktur, 
co powoduje zmniejszenie liczby ochotników w amatorskich klubach sportowych.

C. Organizacja sportu

W debacie politycznej na temat sportu w Europie często przywiązuje się dużą wagę do tak 
zwanego „europejskiego modelu sportu”. Sytuacja gospodarcza i społeczna w większości 
państw członkowskich (zwiększająca się komercjalizacja, trudności z finansowaniem ze 
środków publicznych, zwiększająca się liczba uczestników oraz zastój w rozwoju 
wolontariatu) spowodowała powstanie nowych wyzwań dla organizacji sportu w Europie.

Specyfikę sportu europejskiego można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: a) specyfika 
dyscyplin sportowych oraz rządzących nimi zasad oraz b) specyfika struktury sportu 
(autonomia i różnorodność organizacji sportowych, organizacja sportu na szczeblu krajowym, 
zasada jednej federacji na daną dyscyplinę sportu, itp.).

Organizacja sportu i zawodów na szczeblu krajowym jest częścią historycznego i 
kulturowego europejskiego pojmowania sportu i odpowiada oczekiwaniom obywateli Europy. 
W szczególności reprezentacje narodowe odgrywają ważną rolę nie tylko w kontekście 
tożsamości, ale również w kontekście zapewnienia solidarności z dyscyplinami sportu 
uprawianymi na poziomie podstawowym. 

Ze względu na sam charakter zorganizowanych dyscyplin sportu, struktury sportu 
europejskiego są, ogólnie rzecz biorąc, mniej rozwinięte niż struktury sportowe na poziomie 
krajowym i międzynarodowym a sport europejski jest zorganizowany zgodnie ze strukturami 
kontynentalnymi, nie zaś na szczeblu UE 27.
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Ponadto Unia Europejska uznaje autonomię organizacji sportowych oraz struktur 
reprezentacyjnych (takich jak ligi sportowe). Niemniej potrzebne są minimalne regulacje na 
szczeblu europejskim, jeśli zależy nam na tym, by te organizacje były lepiej i skuteczniej 
skoordynowane.

Komisja potwierdziła swą aprobatę dla ograniczonych i proporcjonalnych restrykcji 
odnoszących się do zasady swobodnego przemieszczania się, w szczególności jeśli chodzi o: 
a) prawo selekcji sportowców krajowych do zawodów, w których uczestniczą drużyny 
narodowe, b) potrzebę ograniczenia liczby uczestników zawodów pochodzących z krajów 
trzecich, c) określenie ostatecznych terminów transferów zawodników w sportach 
drużynowych.

Agenci sportowców

Rozwój prawdziwego europejskiego rynku zawodników i sportowców oraz wzrost poziomu 
płac w niektórych dyscyplinach sportu spowodowały zwiększoną działalność agentów 
zawodników, których zadaniem jest również negocjowanie i podpisywanie kontraktów. 
Tymczasem silne umiędzynarodowienie sportu spowodowało, że korupcja w tym sektorze 
uzyskała wymiar ponadgraniczny, a problemy związane z korupcją o zasięgu europejskim 
muszą być rozwiązywane na szczeblu wspólnotowym. Ponieważ dobre strony sportu znacznie 
przewyższają związane z nim minusy, wszyscy powinniśmy stawić czoła korupcji i 
uwydatnić wartość dodaną sportu. 

Media

Prawa do retransmisji stały się dla sportu zawodowego w Europie głównym źródłem 
dochodów, a także stanowią dla licznych operatorów mediów główne źródło przekazywanych 
treści.

Parlament zaleca państwom członkowskim uzgodnienie między sobą jednolitego działania w 
zakresie zbywania praw medialnych w celu uniknięcia sytuacji, w której jedynie duże kluby 
wyciągają z tego korzyści, i uznaje znaczenie sprawiedliwego podziału zysków między 
klubami, również najmniejszymi, a także między sportem zawodowym i amatorskim. Ponadto 
łączna sprzedaż może być ważna ze względu na podział zysków i w ten sposób może się stać 
narzędziem dla osiągnięcia solidarności w sporcie.
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