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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Bielej knihe o športe
(2007/2261(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Bielu knihu o športe (KOM(2007)0391),

– so zreteľom na správu z Helsínk z decembra 1999 a vyhlásenie z Nice z decembra 2000 
o špecifických vlastnostiach športu a jeho sociálnych funkciách v Európe,

– so zreteľom na iniciatívu britského predsedníctva o európskom futbale, ktorá vyústila do 
Nezávislej štúdie o európskom športe, uverejnenej v roku 2006,

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, Súd prvého stupňa 
a rozhodnutia Komisie vo veciach týkajúcich sa športu,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 13. júna 1997 o úlohe Európskej únie v oblasti športu1 a 
z 5. júna 2003 o ženách a športe2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu 
v Európe,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o úlohe športu vo vzdelávaní3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2005 o boji proti dopingu v športe4,

– so zreteľom na Svetový antidopingový kódex z roku 2003 a jeho blížiacu sa revíziu,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre 
hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ako aj Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
(A6-0000/2007),

A. keďže šport musí čeliť novým hrozbám a novým výzvam, akými sú komerčný tlak, 
zneužívanie hráčov a mladých športovcov, doping, rasizmus, násilie, korupcia a pranie 
špinavých peňazí,

                                               
1 Ú. v. ES C 200, 30.6.1997, s. 252.
2 Ú. v. EÚ C 68 E, 18.03.2004, s. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 590.
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B. keďže úloha športu v Európe musí získať vlastné strategické smerovanie, pričom je 
potrebné objasniť uplatňovanie práva Spoločenstva v tejto oblasti a rozšíriť opatrenia 
týkajúce sa športu na úrovni Európskej únie,

C. keďže nedostatok telesnej aktivity podporuje vznik obezity a chronických ochorení, ako 
sú srdcovo-cievne choroby a cukrovka, a keďže tieto dôsledky zaťažujú rozpočet 
členských štátov na zdravotníctvo,

D. keďže doping je porušením princípu otvorenej a spravodlivej súťaže, pričom športovcov 
zároveň vystavuje neospravedlniteľnému tlaku,

E. keďže vzdelávacie programy určené mladým nadaným športovcom a športovkyniam 
musia byť otvorené pre všetkých, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe národnosti 
európskych občanov,

F. keďže všetci občania musia mať prístup k športu, pričom je zároveň potrebné preskúmať 
špecifické potreby niektorých skupín, ako sú ľudia so zdravotným postihnutím, 
prisťahovalci a osoby pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia,

G. keďže šport oslovuje všetkých občanov, nezávisle od rodu, rasy, veku, zdravotného 
postihnutia, náboženstva, sexuálnej orientácie, sociálneho či ekonomického zázemia, a 
keďže Európska únia viackrát odsúdila všetky formy násilia, rasizmu a xenofóbie,

H. keďže Svetový antidopingový kódex z roku 2003 umožnil vznik normy na zabezpečenie 
zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov na celom svete a keďže bude v blízkej 
budúcnosti revidovaný,

I. keďže šport môže prispieť k napĺňaniu lisabonských cieľov rastu a vytvárania 
pracovných miest, pričom môže slúžiť ako nástroj miestneho, regionálneho a vidieckeho 
rozvoja a takisto môže byť spojený s rozvojom cestovného ruchu a stimulovať 
modernizáciu infraštruktúry a vznik nových partnerstiev na financovanie športu 
a rekreačných zariadení,

J. keďže športové organizácie disponujú mnohými zdrojmi príjmu, ako sú napríklad 
klubové poplatky členov a predaj lístkov, reklama a sponzoring, vysielacie práva, 
prerozdelenie príjmu v rámci športových federácií, predaj predmetov s logom klubu, 
verejná finančná podpora atď.,

K. keďže členské štáty jasne nedefinovali pojem športu a neprijali rozhodnutie, či šport je 
alebo nie je službou všeobecného záujmu, čo by umožnilo odôvodniť niektoré 
hospodárske výhody (napríklad daňové úľavy),

L. keďže právo na hospodársku súťaž a ustanovenia týkajúce sa vnútorného trhu sa 
uplatňujú aj v súvislosti so športom, pretože predstavuje hospodársku činnosť, a keďže 
šport podlieha tiež ostatným dôležitým aspektom právnych predpisov EÚ, akými sú 
napríklad zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti a rovnosť medzi mužmi 
a ženami v zamestnaní,
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M. keďže vybudovanie skutočného európskeho trhu hráčov a športovcov a zvýšenie úrovne 
miezd hráčov v určitých športoch mali za následok nárast aktivít agentov hráčov,

N. keďže z dôvodu výraznej internacionalizácie športu má korupcia v tejto oblasti často 
cezhraničný dosah, a keďže korupčné problémy, ktoré sa týkajú celej Európy, je potrebné 
riešiť na európskej úrovni,

O. keďže licenčné systémy majú zaručiť, aby kluby rešpektovali tie isté základné pravidlá 
o finančnom hospodárení a transparentnosti, a keďže takéto systémy musia byť zlučiteľné 
s ustanoveniami o hospodárskej súťaži a vnútornom trhu a nesmú prekračovať rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie legitímneho cieľa, ktorý sa týka správnej organizácie 
a fungovania športu,

P. keďže mediálne práva sa stali prvoradým zdrojom príjmov profesionálneho športu 
v Európe a naopak, športové mediálne práva sú rozhodujúcim obsahovým zdrojom pre 
mnohých mediálnych operátorov, 

Spoločenská úloha športu

1. vyzýva členské štáty, aby v rámci boja proti dopingu vytvárali partnerstvá medzi orgánmi 
presadzovania práva, laboratóriami akreditovanými Svetovou antidopingovou agentúrou 
a INTERPOLOM, ktoré by umožňovali bezpečnú a včasnú výmenu informácií o nových 
povzbudzujúcich látkach a nových dopingových praktikách;

2. vyzýva členské štáty, aby k obchodovaniu s nepovolenými povzbudzujúcimi látkami 
pristupovali rovnako ako k obchodovaniu s drogami a aby v tomto smere upravili svoje 
vnútroštátne právne predpisy;

3. odporúča členským štátom, aby zohľadnili potrebu poskytnutia prípravy pre „dvojitú 
kariéru“ u mladých športovcov a športovkýň  a zriadili kvalitné miestne vzdelávacie 
centrá, ktoré budú garantom ich morálnych, vzdelávacích a profesionálnych záujmov;

4. odporúča členským štátom, aby účinnejšie využívali možnosti, ktoré ponúka šport pri 
vytváraní pracovných miest, podpore hospodárskeho rastu a takisto pri revitalizácii 
znevýhodnených regiónov;

5. vyzýva členské štáty, aby znásobili úsilie o prispôsobenie športovej infraštruktúry 
potrebám ľudí so zdravotným postihnutím, najmä detí, aby k nim získali prístup;

6. víta deklarované úsilie Komisie začleniť otázky týkajúce sa rodovej rovnosti do všetkých 
aktivít súvisiacich so športom, pričom sa špeciálne zameria na prisťahovalkyne a ženy 
patriace k etnickým menšinám a ich prístup k športu, na príležitosti žien zastávať funkcie 
s rozhodovacou právomocou v športe a na mediálne pokrytie výkonov žien v športe;

7. žiada členské štáty, aby v záujme potláčania násilia, rasizmu a xenofóbie počas 
športových podujatí podporovali výmenu osvedčených postupov a operatívnych 
informácií o rizikových fanúšikoch medzi policajnými a športovými orgánmi;
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8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri skúmaní športu v rámci rozvojových politík 
Európskej únie vytvárali synergie s existujúcimi programami Organizácie Spojených 
národov, členských štátov, miestnych orgánov a súkromných subjektov;

9. víta rozhodnutie Komisie propagovať zelené verejné obstarávanie v politickom dialógu 
s členskými štátmi a ostatnými zainteresovanými stranami;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby oficiálne uznali šport v rámci novej zmenenej 
zmluvy, aby bolo možné vytvoriť v tejto oblasti súdržnú európsku politiku;

Hospodársky rozmer športu

11. vyzýva členské štáty, aby v rámci obchodnej komunikácie a pri používaní ochranných 
známok, práv na použitie podobizne a mediálnych práv venovali veľkú pozornosť 
dodržiavaniu autorského práva, aby sa tak chránilo športové hospodárstvo; zdôrazňuje, že 
je taktiež podstatné, aby bola príjemcom garantovaná možnosť diaľkového prístupu
k športovým podujatiam na cezhraničnej úrovni v rámci EÚ;

12. vyjadruje svoje znepokojenie z prípadnej liberalizácie trhu s hazardnými hrami a 
lotériami, ktorá by mohla viesť k vzniku hospodárskej súťaže poškodzujúcej štátne alebo 
štátom licencované hry a lotérie, čím by sa obmedzili možné príspevky do športového 
odvetvia, najmä čo sa týka amatérskeho športu;

13. domnieva sa, že je dôležité uznať špecifické postavenie športových neziskových 
organizácií a takisto sa nazdáva, že v rámci práva Spoločenstva je potrebné zohľadniť 
rozdiel, ktorý existuje medzi dobrovoľníckymi neziskovými organizáciami a podnikmi, 
ktoré sú hospodársky činné;

Organizovanie športu

14. súhlasí s názorom Komisie, podľa ktorého väčšinu problémov je možné riešiť 
samoregulačne, pri dodržiavaní princípov dobrého spôsobu riadenia a právnych predpisov 
EÚ, a vyzýva Komisiu, aby v tomto smere prijala opatrenia, ktoré považuje za potrebné;

15. žiada členské štáty, aby upravili svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie práva Spoločenstva vo všetkých predpisoch týkajúcich sa 
prestupov hráčov;

16. žiada UEFA a FIFA, aby do svojich stanov začlenili právo na odvolanie sa pred bežnými 
súdmi, uznáva však, že princíp samoregulácie je realitou a akceptuje štruktúry európskeho 
modelu športov a takisto základné princípy, ktorými sa riadi organizovanie športových 
súťaží;

17. domnieva sa, že s ohľadom na významné toky kapitálu v súvislosti s prestupmi hráčov by 
sa finančné transakcie mali uskutočňovať priamo medzi dotknutými stranami, a súhlasí 
s návrhom Komisie, aby celý systém riadila európska športová organizácia alebo príslušné 
vnútroštátne orgány v oblasti informovania a overovania v závislosti od dotknutého druhu 
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športu;

18. odmieta nevhodné postupy v činnosti niektorých agentov, ktorá dospela až ku korupcii, 
praniu špinavých peňazí a zneužívaniu hráčov alebo neplnoletých športovcov, pretože 
takéto praktiky podľa jeho názoru poškodzujú šport ako taký;

19. podporuje verejno-súkromné partnerstvá zastupujúce športové záujmy a orgány boja proti 
korupcii, ktoré prispejú k vypracovaniu účinných preventívnych a represívnych stratégií 
na boj proti takejto korupcii;

20. odporúča členským štátom, aby sa dohodli na spoločnom postupe v oblasti predaja 
mediálnych práv, aby sa predišlo tomu, že z nich budú mať prospech iba veľké kluby, a 
uznáva význam rovnomerného prerozdelenia príjmov medzi kluby, vrátane tých 
najmenších, a medzi profesionálny a amatérsky šport;

21. domnieva sa, že spoločný predaj môže mať význam v zmysle prerozdelenia príjmov a byť 
tak nástrojom dosahovania väčšej miery solidarity v oblasti športu;

0
0 0

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov, európskym a medzinárodným športovým federáciám.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Spoločenská úloha športu

Šport je dôležitým a pozitívnym spoločenským javom. Pre mnoho osôb, či už sa zúčastňujú 
na športových súťažiach, alebo ich sledujú ako diváci, je šport jednou z najdôležitejších 
voľnočasových aktivít.

Pozitívne pôsobenie športu, napríklad zavádzanie hodnôt ako zodpovednosť, solidarita, 
tolerancia, fair-play, kolektívny duch a zároveň úcta k druhým, možno priamo preniesť do 
nášho každodenného života. Šport podporuje aktívnu účasť občanov EÚ v spoločnosti a tým 
napomáha posilňovanie aktívneho občianstva.

Nedostatok telesnej aktivity má negatívny vplyv na zdravie európskych občanov, lebo zvyšuje 
výskyt nadváhy, obezity a množstva chronických ochorení, napríklad srdcovo-cievnych 
chorôb a cukrovky. Ďalšie negatívne dôsledky vyplývajú pre rozpočty rezortov zdravotníctva 
a hospodárstvo členských štátov.

Keďže acquis communautaire sa v súčasnosti uplatňuje – a mal by sa uplatňovať – na oblasť 
športu, aj stanovy všetkých federácií sa musia zosúladiť s právom Spoločenstva. Európske 
politiky sa v súčasnosti už vo významnej miere a s rastúcou silou odzrkadľujú v mnohých 
odvetviach športu. Keďže Komisia bola vyzvaná, aby predložila nové opatrenia v oblasti 
športu, nová zmenená zmluva bude musieť vytvoriť potrebné podmienky, aby uvedená 
inštitúcia mohla splniť svoju úlohu. Samozrejme, všetky akcie navrhnuté Komisiou sa budú 
musieť opierať o sociálny dialóg so zúčastnenými stranami.

Akčný plán Pierre de Coubertin, nazvaný podľa francúzskeho baróna, ktorý obnovil tradíciu 
olympijských hier, založených na fair-play, mieri a zmierení národov, v súčasnosti zahŕňa 
konkrétne návrhy týkajúce sa opatrení, ktoré treba prijať na úrovni celého Spoločenstva. Ako 
zdôrazňoval Pierre de Coubertin, „šport je súčasťou dedičstva každého muža a každej ženy 
a nemožno ho nahradiť ničím iným“. Uvedený akčný plán obsahuje 53 konkrétnych návrhov, 
ktoré Komisia bude zavádzať alebo podporovať.

Účasť európskych občanov na športových aktivitách

Všetci občania Európskej únie, nezávisle od rodu, rasy, veku, zdravotného postihnutia, 
náboženstva, názorov, sexuálnej orientácie, sociálneho či ekonomického zázemia musia mať 
prístup k športu.

Uznanie amatérskeho športu, ktorý sa opiera o neziskové športové kluby, podporuje aktívne 
občianstvo. Hoci amatérsky šport sa rozvíja najmä na školách a univerzitách, jeho rozšírenie 
napomáhajú takisto niektoré športové kluby. Z tohto dôvodu sa športu priznáva výchovná 
hodnota. To je takisto dôvod, prečo sa členské štáty budú musieť usilovať poskytovať 
finančné prostriedky univerzitným inštitúciám, ktoré sa zameriavajú na športové predmety, 
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aby sa tak umožnilo vypracovanie špecializovaných programov v oblasti výskumu v tejto 
oblasti a aby napredovali aj vedy spojené so športom.

Na druhej strane štát nemá byť prispievateľom na profesionálny šport, má však stanoviť 
pravidlá tohto prispievania a dbať na to, aby boli náležite uplatňované a dodržiavané. 
Podobne štát musí vytvárať finančné zvýhodnenia a podmienky, ktoré sú potrebné na rozvoj 
„priemyslu výroby športových prenosov a záznamov“, pričom sa tak musí diať v rámci 
slobodného trhového hospodárstva.

Rovnako je potrebné venovať pozornosť profesionálnym športovcom, ktorých život zďaleka 
nie je jednoduchý a ich kariéra je pomerne krátka. Tréningový rytmus, ktorý dodržiavajú, je 
vyčerpávajúci a majú náročný program, čo často negatívne vplýva na ich zdravie. Netreba na 
to zabúdať.

Násilie na športoviskách a doping

Prevencia a predchádzanie násiliu, rasizmu a xenofóbii počas športových podujatí patrí do 
príslušnosti členských štátov. Dôležitou etapou pri plnení tohto cieľu je teda výmena 
osvedčených postupov a operatívnych informácií o rizikových fanúšikoch medzi policajnými 
a športovými orgánmi.

Náročnosť súťaží, ktoré vyžadujú maximálne úsilie a disciplínu, súvisí s fenoménom dopingu, 
ktorý podkopáva princíp otvorenej a spravodlivej súťaže. Na európskej úrovni musí boj proti 
dopingu zohľadniť vynútiteľnosť práva, ako i rozmer zdravia a prevencie. V oblasti boja proti 
dopingu sa musíme oprieť o odporúčanie Komisie, podľa ktorého treba k nezákonnému 
obchodovaniu s nepovolenými povzbudzujúcimi látkami pristupovať rovnako ako 
k obchodovaniu s drogami. Na druhej strane musia členské štáty zabezpečiť lepšiu 
informovanosť a vzdelávanie mladých športovcov týkajúce sa dopingových látok a liekov na 
lekársky predpis, ktoré môžu obsahovať takéto látky, ako aj o ich dôsledkoch na zdravie.

Napokon je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť úlohe žien v športe. Otázky týkajúce sa 
rodovej rovnosti je potrebné začleniť do všetkých aktivít súvisiacich so športom, ktoré sa 
zameriavajú najmä na prisťahovalkyne a ženy patriace k etnickým menšinám a ich prístup k 
športu, na príležitosti žien zastávať funkcie s rozhodovacou právomocou v oblasti športu a na 
mediálne pokrytie výkonov žien v športe. Ženy zohrávajú zásadnú úlohu v súvislosti s 
prístupom osôb so zdravotným postihnutím ku všetkým športovým aktivitám. Členské štáty 
musia chrániť zraniteľné skupiny, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, a uľahčovať im 
prístup k športovým aktivitám vybudovaním vhodných zariadení.

B. Hospodársky rozmer športu

Šport je rýchlo sa rozvíjajúcim odvetvím, ktoré môže prispieť k napĺňaniu lisabonských 
cieľov rastu a vytvárania pracovných miest. Zo štúdie, ktorá bola predložená v roku 2006 
počas rakúskeho predsedníctva vyplýva, že šport vygeneroval v roku 2004 pridanú hodnotu 
vo výške 407 miliárd eur, ktorá zodpovedala 3,7 % HDP EÚ, a pracovné miesta pre 15 
miliónov ľudí, teda 5,4 % pracovnej sily.
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Nedostatočne jasná definícia pojmu športu v 27 členských krajinách však takisto viedla 
k vzniku prázdnych miest, čo sa týka financií. Členské štáty sa totiž nerozhodli, či šport je 
alebo nie je službou všeobecného záujmu, čo by umožnilo odôvodniť niektoré hospodárske 
výhody (napríklad daňové úľavy).

Preto by vypracovanie európskej štatistickej metódy na meranie hospodárskeho vplyvu 
športu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vnútroštátnu štatistickú účtovnú evidenciu športu 
mohlo z dlhodobého hľadiska viesť k vytvoreniu európskeho satelitného účtu pre šport. Táto 
metóda by nám umožnila zistiť, kde všade sa prejavuje hospodársky vplyv športu (napríklad 
cestovný ruch, stavebníctvo a zamestnanosť).

Čo sa týka financovania športových organizácií, tieto organizácie disponujú mnohými zdrojmi 
príjmu, ako sú napríklad klubové poplatky a predaj lístkov, reklama a sponzoring, vysielacie 
práva, prerozdelenie príjmu v rámci športových federácií, predaj predmetov s logom klubu, 
verejná finančná podpora atď. Hazardné hry sú takisto dôležitým zdrojom príjmov, najmä čo 
sa týka amatérskeho športu. Ak chceme zabezpečiť, že šport a kultúra budú dostávať finančné 
prostriedky, je dôležité zachovať štátny monopol v tejto oblasti.

Ďalšia hospodárska výzva, ktorou sa musíme zaoberať, sa týka neziskových športových 
organizácií a hlavných charakteristík služieb, ktoré tieto organizácie poskytujú. Komisia sa 
zaviazala, že v spolupráci s členskými štátmi sa bude zaoberať hlavnými problémami týchto 
organizácií, keďže šport sa čoraz väčšmi praktizuje individuálne na úkor kolektívnych 
a organizovaných športov, následkom čoho sa znižuje i základňa dobrovoľníkov pre 
amatérske športové kluby.

C. Organizovanie športu

Politická debata o športe v Európe pripisuje často značný význam tzv. „európskemu modelu 
športu“. Hospodársky a sociálny vývoj spoločný pre väčšinu členských štátov, ako napríklad 
narastajúca komercializácia, problémy vo verejných výdavkoch, rastúci počet účastníkov 
a stagnácia počtu dobrovoľníkov mali za následok nové výzvy pre organizovanie športu v 
Európe.

Špecifickosť európskeho športu možno skúmať z dvoch hľadísk: a) špecifickosť športových 
aktivít a súvisiacich pravidiel a b) špecifickosť športových štruktúr (autonómia a rozmanitosť 
športových organizácií, organizácia športu na vnútroštátnej úrovni a princíp jedinej federácie 
na každý šport atď.).

Organizovanie športu a súťaží na národnej báze je súčasťou historického a kultúrneho pozadia 
európskeho pristupovania k športu a zodpovedá želaniam európskych občanov. Obzvlášť 
národné mužstvá zohrávajú podstatnú úlohu, a to nielen pokiaľ ide o identitu, ale 
i zabezpečenie solidarity s neprofesionálnym športom. 

Vzhľadom na povahu organizovaného športu sú európske športové štruktúry spravidla menej 
vyvinuté ako športové štruktúry na úrovni vnútroštátnej či medzinárodnej, európsky šport je 
organizovaný podľa zemepisného zaradenia, nie na úrovni EÚ s 27 členmi.
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Európska únia navyše uznáva autonómiu športových organizácií a zastupujúcich štruktúr, ako 
sú ligy. Ak chceme, aby boli tieto organizácie lepšie a účinnejšie koordinované, musia 
existovať určité minimálne právne predpisy na európskej úrovni.

Komisia opätovne potvrdila, že akceptuje ohraničené a vyvážené obmedzenia princípu 
voľného pohybu, najmä čo sa týka a) práva výberu domácich športovcov do súťaží národných 
družstiev, b) potreby obmedziť počet účastníkov súťaži, pochádzajúcich z tretích krajín a c) 
stanovovania konečných možných termínov prestupov hráčov v kolektívnych športoch.

Agenti hráčov

Vybudovanie skutočného európskeho trhu hráčov a športovcov, a zvýšenie úrovne miezd 
hráčov v určitých športoch mali za následok nárast aktivít agentov hráčov, ktorých služby sa 
využívajú aj pri rokovaní a podpise zmlúv. Výrazná internacionalizácia športu však viedla 
k cezhraničnému dosahu korupcie v tejto oblasti, a keďže korupčné problémy, ktoré sa týkajú 
celej Európy, je potrebné riešiť na európskej úrovni. Keďže negatívne dôsledky športu sú v 
porovnaní s jeho možnými pozitívami menej výrazné, mali by sme im čeliť spoločne a takisto 
by sme mali zdôrazniť pridanú hodnotu športu. 

Médiá

Mediálne práva sa stali prvoradým zdrojom príjmov profesionálneho športu v Európe a 
naopak, športové mediálne práva sú rozhodujúcim obsahovým zdrojom pre mnohých 
mediálnych operátorov.

Európsky parlament odporúča členským štátom, aby sa dohodli na spoločnom postupe v 
oblasti predaja mediálnych práv, aby sa predišlo tomu, že z nich budú mať prospech iba veľké 
kluby, a uznáva význam rovnomerného prerozdelenia príjmov medzi kluby, vrátane tých 
najmenších, a medzi profesionálny a amatérsky šport. Spoločný predaj môže mať význam 
v zmysle prerozdelenia príjmov a byť tak nástrojom dosahovania väčšej miery solidarity 
v oblasti športu.
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