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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Branco sobre o desporto
(2007/2261(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Branco sobre o desporto (COM(2007)0391),

– Tendo em conta o relatório de Helsínquia de Dezembro de 1999 e a Declaração de Nice 
de Dezembro de 2000 relativo às características específicas do desporto e à sua função 
social na Europa,

– Tendo em conta a iniciativa da Presidência britânica para o futebol europeu que conduziu 
à elaboração do estudo "Independente European Sport Review 2006" (Estudo 
independente sobre o desporto europeu 2006),

– Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades europeias, do 
Tribunal de Primeira Instância e as decisões da Comissão sobre as questões que dizem 
respeito ao desporto,

– Tendo em conta as suas Resoluções de 13 de Junho de 1997 relativa ao papel da União 
Europeia no domínio do desporto1 e de 5 de Junho de 2003 sobre as mulheres e o 
desporto2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 29 de Março de 2007 sobre o futuro do futebo 
profissional na Europa,

– Tendo em conta a sua Resolução de 13 de Novembro de 2007 sobre o papel do desporto 
na educação3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Abril de 2005 sobre a luta contra a doping no 
desporto4,

– Tendo em conta o Código Mundial Anti-doping de 2003 e a sua revisão iminente,

– Tendo em conta o artigo 45° do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da comissão da cultura e da educação e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros,

                                               
1 JO C 200 de 30.6.1997, p. 252
2 JO C 68E de 18.3.2004, p. 605
3 P6_TA(2007)0503
4 JO C 33E de 9.2.2006, p 590
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A. Considerando que o desporto se confronta com novas ameaças e desafios tais como a 
pressão comercial, a exploração dos jovens jogadores e atletas, o doping, o racismo, a 
violência, a corrupção e o branqueamento de dinheiro sujo,

B. Considerando que será necessário dar uma orientação estratégica ao papel do desporto na 
Europa clarificando a aplicação do direito comunitário ao sector do desporto e que será 
necessário multiplicar as acções relativas ao desporto a nível da UE,

C. Considerando que a falta de exercício físico multiplica os casos de obesidade e de doenças 
crónicas tais como as doenças cardiovasculares e a diabetes e que as consequências da 
falta de exercício físico sobrecarregam o orçamento da saúde dos Estados-Membros,

D. Considerando que o doping é contrário ao espírito da competição aberta e leal e sujeita os 
atletas a pressões injustificadas,

E. Considerando que os sistemas de formação para os jovens talentos desportivos devem ser 
abertos a todos e não criar discriminações por razões étnicas entre os cidadãos europeus,

F. Considerando que todos os cidadãos devem ter acesso ao desporto e por essa razão será 
necessário examinar as necessidades específicas de certos grupos tais como as pessoas 
com deficiência, os imigrantes e as pessoas de meios menos favorecidos,

G. Considerando que o desporto se destina a todos os cidadãos independentemente do sexo, 
raça, idade, deficiência, religião, orientação sexual, meio social ou estatuto económico e 
que a UE tem repetidamente condenado todas as formas de violência, racismo e 
xenofobia, 

H. Considerando que o Código mundial contra o doping de 2003 foi um modelo para a 
harmonização das legislações nacionais de todo o mundo bem como a sua iminente 
revisão, 

I. Considerando que o desporto pode contribuir para atingir os objectivos de Lisboa em 
matéria de crescimento e de emprego, funcionar como meio de desenvolvimento local, 
regional e rural bem como conjugar-se com o desenvolvimento turístico através da 
melhoria das infraestruturas e da criação de acções conjuntas para o financiamento de 
instalações desportivas e recreativas,

J. Considerando que as organizações desportivas têm muitas vezes fontes de receita, como 
por exemplo as cotizações dos sócios e a venda de bilhetes, a publicidade e o mecenato, os
direitos audiovisuais, a redistribuição de receitas através das confederações desportivas, a 
venda de produtos derivados, o apoio público etc.,

K. Considerando que os Estados-Membros não definiram claramente o conceito de desporto 
e não clarificaram se é ou não um serviço de utilidade pública o que permitiria justificar 
certas vantagens financeiras (por exemplo, reduções fiscais),

L. Considerando que o direito da concorrência e as disposições relativas ao mercado interno 
se aplicam ao desporto uma vez que é uma actividade económica e que o desporto entra 
igualmente no campo de aplicação de outros aspectos do direito comunitário tais como a 
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proibição de discriminação por razões étnicas e a igualdade entre homens e mulheres no 
emprego,

M. Considerando que a criação de um verdadeiro mercado europeu de jogadores/desportistas 
e a subida do nível dos seus salários em certas disciplinas aumentaram a actividade dos 
representantes dos jogadores (agentes),

N. Considerando que a forte internacionalização deste sector introduziu parâmetros 
transfronteiriços à corrupção no desporto e que os problemas de corrupção de dimensão 
europeia devem ser resolvidos a nível europeu

O. Considerando que os sistemas de licenciamento visam assegurar que os clubes respeitem 
as mesmas regras básicas de gestão e de transparência financeira e que devem ser respeitar
as disposições sobre concorrência e o mercado interno e não podem exceder as medidas 
necessárias para atingir os objectivos legítimos em matéria de organização e correcto 
funcionamento do sector do desporto, 

P. Considerando que os direitos de retransmissão são a principal fonte de receita para o 
desporto profissional na Europa e que, inversamente os direitos de retransmissão são a 
fonte determinante de conteúdo para muitos meios de comunicação social

Papel social do desporto

1. Para combater o doping, convida os Estados-Membros a criar parcerias entre as entidades 
encarregadas da aplicação da lei, os agentes acreditados da Agência Mundial Anti-doping 
e da Interpol com vista ao intercâmbio atempado e seguro de informações sobre novas 
substâncias e práticas de doping;

2. Exorta os Estados-Membros a combater o comércio de substâncias dopantes ilegais do 
mesmo modo que o tráfico de drogas e a adaptar a legislação nacional nesse sentido; 

3. Recomenda aos Estados-Membros que reconheçam a necessidade de prestação de uma
formação "de dupla carreira" aos e às jovens desportistas criando centros de formação 
locais de elevada qualidade que defendam os seus interesses morais, educativos e 
profissionais;

4. Recomenda aos Estados-Membros que explorem o melhor possível o potencial que o
desporto oferece para a criação de postos de trabalho, o crescimento económico e a 
revitalização, em particular, das regiões desfavorecidas;

5. Convida os Estados-Membros a redobrarem os esforços para adaptar as suas 
infraestruturas desportivas de modo a ter em consideração as necessidades de acesso dos 
portadores de deficiência, em particular as crianças;

6. Saúda a intenção da Comissão de integrar a dimensão género em todas as actividades 
relacionadas com o desporto, dando particular atenção ao acesso dos imigrantes e das 
mulheres de minorias étnicas ao desporto, ao acesso das mulheres a posições de decisão 
no sector do desporto e à exposição mediática das mulheres no desporto;
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7. Convida os Estados-Membros, a fim de prevenir e combater os surtos de violência, 
racismo e xenofobia nas manifestações desportivas, a incentivarem o intercâmbio das 
melhores práticas e informações sobre aos aspectos operacionais dos adeptos perigosos 
entre os serviços de polícia e as autoridades desportivas;

8. Convida a Comissão e os Estados-Membros a coordenar as suas acções com os programas 
existentes das Nações Unidas, dos Estados-Membros, das autoridades locais e de 
entidades privadas, quando examinam o desporto no quadro das políticas de 
desenvolvimento da UE;

9. Saúda a decisão da Comissão de promover a celebração de contratos ecológicos no âmbito 
do diálogo político que tem com os Estados-Membros e outras partes interessadas; 

10. Convida a Comissão e os Estados-Membros a reconhecer oficialmente o desporto no novo 
Tratado Reformador para poder instituir uma política europeia coerente neste domínio;

Dimensão económica do desporto

11. Convida os Estados-Membros a dar particular atenção ao respeito dos direitos de 
propriedade intelectual nas comunicações comerciais, na utilização das marcas, nos 
direitos imagem e audiovisuais protegendo assim a economia do desporto; salienta que é 
igualmente importante assegurar aos titulares a possibilidade de ter acesso a distância às 
manifestações desportivas transfronteiriças na UE;

12. Manifesta a sua preocupação face à eventualidade de liberalização do mercado dos jogos 
de azar e lotarias, uma vez que a concorrência aos serviços estatais ou com licença estatal 
de jogos de azar poderá reduzir o seu apoio ao desporto, principalmente amador;

13. Considera importante o reconhecimento da natureza específica das organizações 
desportivas sem fins lucrativos e defende que é necessário ter em conta, no quadro do 
direito comunitário, a diferença entre as organizações voluntárias sem fins lucrativos e as 
empresas com fins lucrativos;

Organização do desporto

14. Concorda com a Comissão que os principais desafios podem ser enfrentados por auto 
regulamentação, no quadro do princípio da boa gestão e do respeito do direito comunitário 
e convida a Comissão a tomar medidas que considerar necessárias;

15. Convida os Estados-Membros a assegurar, através da legislação nacional, que a 
regulamentação relativa às transferências de jogadores respeite o direito comunitário;

16. Solicita à UEFA e à FIFA que reconheçam nos seus estatutos o direito de recurso aos 
tribunais ordinários, reconhece, no entanto que o princípio da auto regulamentação é uma 
realidade e justifica as estruturas do modelo desportivo europeu e os princípios 
fundamentais que regem a organização das competições desportivas;

17. Considera que, devido aos importantes fluxos de capitais gerados pelas transferências, as 
transacções financeiras se deverão realizar directamente entre as partes envolvidas e 
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concorda com a proposta da Comissão para que, em função da disciplina desportiva, o 
sistema seja gerido pela organização desportiva europeia competente ou pelas autoridades 
competentes em matéria informação e verificação dos Estados-Membros;

18. Desaprova práticas ilícitas de certos representantes de jogadores que chegaram mesmo a 
casos de corrupção, branqueamento de capitais e exploração de jogadores e desportistas 
menores, considerando que essas práticas prejudicam o desporto em geral;

19. Apoia parcerias público/privado entre representantes dos interesses do desporto e as
autoridades responsáveis pelo combate à corrupção que contribuirão para a elaboração de 
estratégias de prevenção e combate eficazes para a sua erradicação;

20. Recomenda aos Estados-Membros que adoptem uma prática comum para a venda dos 
direitos de transmissão de modo a não beneficiar apenas os grandes clubes e reconhece a
importância de uma justa repartição das receitas pelos clubes, mesmo os mais pequenos, 
entre o desporto profissional e o amador;

21. Considera que a venda colectiva dos direitos pode ser importante para redistribuição das 
receitas e, portanto, um meio para conseguir uma maior solidariedade entre disciplinas 
desportivas;

0
0 0

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como às federações desportivas 
europeias e internacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A. Papel social do desporto

O desporto é um importante fenómeno e bem social. Para muitos é mesmo uma das mais 
importantes formas de recreio quer quando participam quer quando acompanham eventos 
desportivos.

Os benefícios que tiramos do desporto, a responsabilidade, a solidariedade, a tolerância, o fair 
play, o espírito de equipa e o respeito pelos outros podem ser transferidos imediatamente para 
a vida diária. O desporto promove a participação activa dos cidadãos europeus na sociedade e 
contribui para a participação activa na sociedade.

De uma forma geral, a falta de exercício físico tem consequências negativas para a saúde dos 
cidadãos europeus porque favorece os casos de peso excessivo, obesidade e certas doenças 
crónicas, como as doenças cardíacas e a diabetes. Esses efeitos negativos, a falta de exercício 
físico têm um impacto negativo sobre o orçamento da saúde e a economia dos Estados-
Membros em geral.

O desporto está hoje sujeito, como deve, à aplicação do acervo comunitário. Portanto, os 
estatutos de cada federação devem respeitar o direito comunitário. Num número significativo 
de sectores desportivos as políticas europeias têm já um importante e crescente impacto. A 
Comissão Europeia é chamada a propor novas acções comunitárias no domínio do desporto.
Por essa razão, o novo Tratado reformador deverá criar as condições necessárias para que a 
Comissão proponha as acções correspondentes. Bem entendido, cada acção proposta pela 
Comissão deverá apoiar-se no diálogo social com as diversas partes envolvidas.

Hoje, estão reunidas propostas concretas para o desenvolvimento de mais acções comunitárias 
num programa de acção denominado Pierre de Coubertin, o barão francês que fez renascer os 
jogos olímpicos, o fair play, a paz e a conciliação dos povos. Como dizia Pierre de 
Coubertin"o desporto é uma parte do património de todos os homens e mulheres e a sua 
ausência deixa um vazio que nunca pode ser preenchido". O programa de acção Pierre de 
Coubertin inclui 53 acções que serão implementadas ou apoiadas pela Comissão.

Participação dos cidadãos europeus nas actividades desportivas

Todos os cidadãos da UE devem ter acesso ao desporto independentemente do sexo, raça, 
idade, deficiência, religião e convicções, orientação sexual, meio social ou recursos 
financeiros.

O reconhecimento do desporto amador, baseado nas associações desportivas de carácter não 
lucrativo, incentiva a participação do cidadão nos projectos comuns. O desporto amador 
desenvolve-se principalmente nos espaços escolares e académicos bem como com base em
certas associações desportivas. Por essa razão, atribuímos ao desporto amador um valor 
pedagógico. É portanto necessário que os Estados-Membros tenham por objectivo o 
financiamento das instituições desportivas universitárias para o desenvolvimento de 
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programas especializados no sector da investigação desportiva e o desenvolvimento da ciência 
desportiva.

Pelo contrário, no desporto profissional, o Estado não deve ser o financiador mas deve fixar as 
regras, velar e supervisionar o seu estrito respeito. O Estado deve também estabelecer 
incentivos e criar as condições para o exercício da "indústria de produção de espectáculos
desportivos" sempre no quadro da economia livre de mercado. 

Deverá igualmente ser dada particular atenção aos desportistas profissionais cuja vida não é 
fácil e a carreira profissional é particularmente curta. Devemos ter presentes os ritmos 
esgotantes da preparação dos atletas e seus exigentes programas que com frequência afectam 
a sua saúde.

Violência nos recintos desportivos e doping

A prevenção e combate à violência, o racismo e a xenofobia nas manifestações desportivas
são da competência dos Estados-Membros. O intercâmbio das melhores práticas e 
informações sobre os aspectos operacionais dos adeptos perigosos entre os serviços de polícia 
e as autoridades desportivas foi um passo importante para atingir esse objectivo.

A dureza da competição exige o máximo esforço e disciplina e está relacionada com o 
fenómeno do doping que desvirtua o princípio da fair play. A nível europeu, para combater o 
doping há que ter em consideração tanto a aplicação da lei como a dimensão sanitária e 
preventiva. Na luta contra o doping temos que apoiar a recomendação da Comissão segundo a 
qual o combate ao comércio das substâncias ilegais de doping é igual ao combate contra o 
tráfico de droga. Pelo seu lado, os Estados-Membros deverão assegurar a correcta informação 
e educação dos jovens desportistas sobre as substâncias dopantes, a prescrição de 
medicamentos que as podem conter bem como sobre as suas consequências para a saúde.

Por fim, deverá ser dada particular atenção ao papel da mulher no desporto. A dimensão do 
género deve ser integrada em todas as actividades relacionadas com o desporto, com ênfase 
particular para o acesso dos imigrantes e das mulheres de minorias étnicas ao desporto, o 
acesso das mulheres a posições de decisão no sector do desporto e a mediatização das 
mulheres no desporto. A contribuição das mulheres para o acesso das pessoas com deficiência 
a todas as disciplinas desportivas é igualmente muito importante. Os Estados-Membros 
devem proteger os grupos vulneráveis, como as pessoas com deficiência e facilitar o seu 
acesso a actividades desportivas através da criação das infraestruturas apropriadas.

B. Dimensão económica do desporto

O desporto é um sector em rápido desenvolvimento que pode contribuir para a realização dos
objectivos de Lisboa para o crescimento e o emprego. Segundo um estudo apresentado no 
âmbito da Presidência austríaca em 2006, o desporto criou um valor acrescentado de 407 mil 
milhões de euros em 2004, o que corresponde a 3,7% do PIB da UE e 15 milhões de postos de 
trabalho, isto é, assegurou o emprego de 5,4% da população activa.

No entanto, a falta de uma definição clara do desporto nos 27 Estados-Membros criou vazios 
de natureza económica. Por exemplo, os Estados-Membros não definiram claramente o 
conceito de desporto e não clarificaram se é ou não um serviço de interesse público de modo a 
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justificar benefícios financeiros como, por exemplo, reduções fiscais.

Portanto, a formulação de um método estatístico europeu para o cálculo do impacto 
económico do desporto como base das estatísticas nacionais poderia conduzir a longo prazo à 
criação de uma conta satélite europeia para o desporto. Tal ajudaria a localizar os diversos 
sectores em que o desporto tem impacto económico como, por exemplo, no sector do turismo, 
da construção e do emprego.

Relativamente ao financiamento das organizações desportivas, estas dispõem de muitas fontes 
de receita como, por exemplo, as contribuições dos sócios dos clubes desportivos e a venda de 
bilhetes, a publicidade e o mecenato, os direitos audiovisuais, a repartição das receitas no 
âmbito das federações desportivas, a venda de produtos derivados, as ajudas públicas, etc. No 
entanto, os jogos de azar são também importantes fontes de receita, principalmente para o 
desporto amador. É portanto importante manter o monopólio estatal neste sector para 
assegurar o financiamento do desporto e da cultura.

Um outro desafio económico que somos chamados a estudar está relacionado com as 
organizações desportivas de fins não lucrativos e as principais características dos serviços por 
elas prestados. O Comissão comprometeu-se a identificar, juntamente com os Estados-
Membros, os principais desafios que se põem às organizações desportivas sem fins lucrativos, 
uma vez que o desporto é cada vez mais praticado individualmente em vez de no quadro de 
estruturas organizadas, o que tem como resultado a redução do número de voluntários nos 
clubes desportivos amadores.

C. Organização do desporto

O debate político sobre o desporto na Europa atribui com frequência grande importância ao 
chamado "modelo europeu do desporto". A evolução económica e social que são comuns à 
maior parte dos Estados-Membros, tais como a crescente comercialização, as dificuldades de 
financiamento público, o número crescente de participantes e a estagnação do número de 
voluntários criam novos desafios para a organização do desporto na Europa.

A particularidade do desporto europeu pode ser abordada de duas maneiras: (a) a 
particularidade das actividades desportivas e das suas regras e (b) a particularidade das
estruturas desportivas (autonomia e diversidade das organizações desportivas, organização do 
desporto numa base nacional e o princípio de uma única federação para cada disciplina, etc.).

A organização do desporto e das competições numa base nacional é parte do património 
histórico e cultural da concepção europeia do desporto e corresponde aos desejos dos cidadãos 
europeus. As equipas nacionais, em particular, desempenham um importante papel, não só, a 
nível de identidade mas, também, porque asseguram a solidariedade com o desporto de massa.

Pela própria natureza do desporto organizado, as estruturas desportivas europeias são em 
regra, menos desenvolvidas que as estruturas desportivas a nível nacional ou internacional e o 
desporto europeu estão organizadas segundo bases continentais e não a nível da União 
Europeia a 27.

Além do mais, a União Europeia reconhece a autonomia das organizações desportivas e de
estruturas representativas como as ligas organizadoras dos campeonatos profissionais. No 
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entanto, para uma melhor coordenação é necessário um mínimo de regulamentação a nível 
europeu.

A União Europeia declarou que aceita restrições limitadas e proporcionais ao princípio da 
liberdade de circulação, em particular no que diz respeito (a) o direito de seleccionar
desportistas nacionais para as competições entre equipas nacionais, (b) a necessidade de 
limitar o número de participantes de países terceiros participantes nas competições e (c) a 
fixação de prazos para a transferência de jogadores e desportistas nos desportos por equipas.

Representantes dos jogadores (agentes)

A criação de um mercado realmente europeu de jogadores e desportistas e a subida do nível 
dos seus salários em certas disciplinas aumentam as actividades dos agentes dos jogadores e 
desportistas, cujos serviços são também utilizados para a negociação e assinatura de contratos. 
No entanto, a forte internacionalização do desporto conferiu uma dimensão transfronteiriça 
internacional à corrupção no desporto e os problemas de corrupção e os problemas de 
corrupção de dimensão europeia têm que ser abordados a nível europeu. Os aspectos
negativos no desporto são mínimos em relação aos benefícios que nos traz. Portanto, temos, 
todos juntos, que os combater e por em evidência o valor acrescentado do desporto.

Comunicação social

Os direitos de retransmissão são a principal fonte de receita do desporto profissional na
Europa e, inversamente, os direitos de retransmissão das manifestações desportivas são a 
principal fonte de conteúdo e de receita para muitos proprietários da comunicação social.

O Parlamento Europeu recomenda aos Estados-Membros que encontrem uma prática comum 
para a venda dos direitos de retransmissão, de modo a que não sejam apenas os grandes clubes 
a beneficiar, e a reconhecer a importância de uma justa repartição das receitas entre clubes, 
mesmo os mais pequenos, bem como entre o desporto profissional e o amador. Por outro lado, 
a venda colectiva pode ser importante para a repartição das receitas e, pode ser um importante 
para a redistribuição das receitas e, deste modo pode ser um meio para conseguir uma maior 
solidariedade entre as disciplinas desportivas.  
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