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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o beli knjigi o športu
(2007/2261(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju bele knjige o športu (KOM(2007)0391),

– ob upoštevanju helsinškega poročila iz decembra 1999 in izjave iz Nice iz decembra 2000 
o posebnostih športa in njegovi družbeni vlogi v Evropi,

– ob upoštevanju pobude britanskega predsedstva o evropskemu nogometu, katere zaključek 
predstavlja dokument Neodvisna študija o evropskem športu, objavljen leta 2006,

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti, Sodišča prve stopnje in odločb 
Komisije o zadevah, povezanih s športom,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 13. junija 1997 o vlogi Evropske unije na področju 
športa1 in z dne 5. junija 2003 o ženskah in športu2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o prihodnosti poklicnega nogometa 
v Evropi,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. novembra 2007 o vlogi športa v izobraževanju3,

– ob upoštevanju resolucije z dne 14. aprila 2005 o boju proti dopingu v športu4,

– ob upoštevanju svetovnega protidopinškega kodeksa in njegove skorajšnje revizije,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
Odbora za pravne zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2007),

A. ker se šport sooča z novimi grožnjami in izzivi, med njimi tržnimi pritiski, izkoriščanjem 
športnikov, tudi mladih, dopingom, rasizmom, nasiljem, korupcijo in pranjem denarja,

B. ker se je treba dogovoriti o strateški usmerjenosti vloge športa v Evropi, pri tem razjasniti 
izvajanje prava Skupnosti na tem področju in povečati število ukrepov glede športa na 
ravni Evropske unije,

C. ker premalo fizične aktivnosti vodi k debelosti in kroničnim obolenjem, kot so 
                                               
1 UL C 200, 30.6.1997, str. 252.
2 UL C 68 E, 18.3.2004, str. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 UL C 33 E, 9.2.2006, str. 590.
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kardiovaskularne bolezni in diabetes, njihove posledice pa bremenijo proračun za 
zdravstvo držav članic,

D. ker doping ogroža načelo odprtega in poštenega tekmovanja, hkrati pa so športniki zaradi 
njega izpostavljeni neupravičenim pritiskom,

E. ker morajo biti programi izobraževanja, namenjeni nadarjenim mladim športnikom obeh 
spolov, odprti za vse, v njih pa se je treba izogibati ustvarjanju diskriminacije na podlagi 
državljanstva med evropskimi državljani,

F. ker morajo imeti vsi državljani dostop do športa in je zato primerno preučiti specifične 
potrebe nekaterih skupin, na primer invalidov, priseljencev in osebe iz socialno šibkejših 
okolij,

G. ker je šport namenjen vsem državljanom, ne glede na njihov spol, raso, starost, 
invalidnost, vero, spolno usmerjenost, socialno okolje ali ekonomski položaj ter ker je 
Evropska unija že večkrat obsodila vse oblike nasilja, rasizma in ksenofobije,

H. ker je sprejetje svetovnega protidopinškega kodeksa leta 2003 omogočilo vzpostavitev 
meril za zagotovitev uskladitve nacionalne zakonodaje po celem svetu ter ker bo ta 
kodeks kmalu revidiran,

I. ker šport lahko prispeva k doseganju lizbonskih ciljev na področju rasti in odpiranja 
delovnih mest, lahko je instrument lokalnega in regionalnega razvoja in razvoja 
podeželja, povezan je lahko z razvojem turizma, saj spodbuja posodabljanje 
infrastrukture in nova partnerstva za financiranje športnih objektov in objektov za prosti 
čas,

J. ker imajo športne organizacije številne vire dohodkov, vključno s klubskimi članarinami 
in prodajo vstopnic, oglaševanjem in sponzorstvom, medijskimi pravicami, razdelitvijo 
prihodka v okviru športnih federacij, prodajo, javno podporo itd.,

K. ker države članice niso jasno opredelile športa in se niso odločile, ali je del storitev 
javnega interesa, s čimer bi lahko utemeljili določene ekonomske prednosti (na primer 
davčne olajšave),

L. ker konkurenčno pravo in določbe o notranjem trgu veljajo za šport kot gospodarsko 
dejavnost, šport pa spada tudi med področja uporabe drugih pomembnih načel prava 
Skupnosti, med njimi prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva in enakost med 
moškimi in ženskami na področju zaposlovanja,

M. ker je razvoj resničnega evropskega trga za športnike ter povečanje plač športnikov v 
nekaterih športnih zvrsteh vodilo do povečanja dejavnosti njihovih zastopnikov,

N. ker je zaradi visoke stopnje internacionalizacije sektorja športa korupcija na tem področju 
pogosto čezmejna in ker je treba težave s korupcijo, ki zadevajo celotno Evropo, reševati 
na področju Skupnosti,

O. ker se s sistemi dodeljevanja licenc želi zagotoviti, da klubi glede finančnega upravljanja 
in preglednosti spoštujejo ista temeljna pravila, skladna s pravili konkurenčnosti in 
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notranjega trga ter ne smejo preseči tega, kar je potrebno za doseganje legitimnih ciljev 
dobre organizacije in delovanja športa,

P. ker so za poklicni šport v Evropi pravice predvajanja postale primarni vir dohodkov, 
nasprotno pa so za številne medijske akterje pravice predvajanja športnih prireditev 
odločilen vsebinski vir, 

Družbena vloga športa

1. poziva države članice, naj znotraj boja proti dopingu sklenejo partnerstva med službami za 
sodni pregon, laboratoriji, ki jih je akreditirala Svetovna protidopinška agencija in 
Interpolom, kar bo omogočilo pravočasno in zanesljivo izmenjavo informacij o novih 
dopinških substancah in praksah;

2. opozarja države članice, naj trgovino z nezakonitimi dopinškimi substancami obravnavajo 
enako kot trgovino z drogami in temu primerno prilagodijo svojo nacionalno zakonodajo;

3. priporoča državam članicam, naj prepoznajo potrebe po usposabljanju mladih športnikov 
in športnic za zagotovitev t. i. dvojne poklicne poti in zagotovitvi kakovostnih lokalnih 
centrov za usposabljanje, da se zavaruje njihove moralne, izobraževalne in poklicne 
interese;

4. priporoča državam članicam, naj učinkoviteje izkoristijo možnosti, ki jih šport ponuja za 
odpiranje delovnih mest, spodbujanje gospodarske rasti in oživljanje zlasti regij z 
omejenimi možnostmi;

5. poziva države članice, naj podvojijo prizadevanja za prilagoditev športne infrastrukture 
potrebam invalidov, zlasti otrok, da bi jim omogočili dostop do nje;

6. pozdravlja pripravljenost Komisije, da v vse dejavnosti, povezane s športom, vključi 
vprašanje enakosti med spoloma, tako da nameni posebno pozornost športu priseljenk in 
pripadnic etničnih manjšin, dostopu žensk do odločanja v športu in medijski izpostavitvi 
žensk v športu;

7. poziva države članice, naj z namenom preprečevanja rasizma in ksenofobije spodbujajo 
izmenjavo dobrih praks in uporabnih podatkov o navijačih, ki predstavljajo tveganje, med 
policijo in športnimi organi;

8. poziva Komisijo in države članice, naj pri obravnavi športa v okviru razvojne politike 
Evropske unije svoje dejavnosti usklajujejo z obstoječimi programi Združenih narodov, 
držav članic, lokalnih organov in zasebnih organizacij;

9. je zadovoljen z odločitvijo Komisije, da spodbujala okolju prijazna javna naročila v 
svojem političnem dialogu z državami članicami in drugimi zadevnimi stranmi;

10. poziva države članice, naj v novi reformni pogodbi uradno priznajo šport, da bi postavili 
temelje skladne evropske politike na tem področju;

Gospodarska razsežnost športa
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11. poziva države članice, naj namenijo pomembno mesto spoštovanju pravic intelektualne 
lastnine pri komercialnih sporočilih, uporabi znamk, podobe in medijskih pravic, s čimer 
bi zaščitile športno gospodarstvo; poudarja, da je pomembno tudi, da se prejemnikom 
zagotovi možnost dostopa do športnih prireditev na daljavo na čezmejni ravni znotraj 
Evropske unije;

12. je zaskrbljen glede morebitne liberalizacije trga iger na srečo in loterij, ki bi lahko 
povzročila škodljivo konkurenco za državne ali državno nadzorovane igre in loterije in 
omejilo njihovo morebitno finančno podporo športu, še zlasti amaterskemu;

13. se mu zdi pomembno priznati specifičnost neprofitnih športnih organizacij in v pravu 
Skupnosti upoštevati razliko med dobrodelnimi neprofitnimi organizacijami in podjetji, ki 
delujejo za dobiček;

Organiziranost športa

14. se strinja z mnenjem Komisije, da se večina izzivov lahko obravnava v okviru 
samoregulacije z upoštevanjem načela dobrega upravljanja, pod pogojem, da se upošteva 
pravo Skupnosti, ter Komisijo poziva, naj sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem;

15. poziva države članice, naj prilagodijo njihovo nacionalno zakonodajo tako, da bodo vsi 
predpisi o prestopih skladni s pravom Skupnosti;

16. poziva federaciji UEFA in FIFA, naj v svojem statutu sprejmejo pravico pritožbe pri 
rednem sodišču, vendar se zaveda, da je načelo samoregulacije realnost ter ga 
upravičujejo struktura evropskega športnega modela in temeljna načela organiziranja 
športnih tekmovanj;

17. meni, da bi se zaradi pomembnih kapitalskih tokov, povezanih s prestopi, finančne 
transakcije morale izvajati neposredno med zadevnimi stranmi; se pridružuje predlogu 
Komisije, ki želi, da za zadevni šport s sistemom upravljajo evropska športna organizacija 
ali nacionalni organi, pristojni za obveščanje in preverjanje;

18. nasprotuje prepovedanim praksah nekaterih zastopnikov, ki so vodile celo do korupcije, 
pranja denarja in izkoriščanja mladoletnih športnikov, saj takšno ravnanje po njegovem 
mnenju škodi celotnemu športu na splošno;

19. podpira javno-zasebno partnerstvo med organizacijami, ki zastopajo interese športa in 
organi, pristojnimi za boj proti korupciji; ta partnerstva bodo prispevala k oblikovanju 
učinkovitih strategij preprečevanja in pregona za soočanje z njo;

20. priporoča državam članicam, naj se dogovorijo o skupni praksi na področju prodaje 
medijskih pravic, s čimer bi preprečile, da imajo od njih dobiček le veliki klubi; priznava 
pomen pravične porazdelitve prihodkov med klubi, vključno z najmanjšimi, in tudi med 
profesionalnim in amaterskim športom;

21. meni, da je centralizirana prodaja lahko pomembna za porazdelitev prihodka in je zato 
lahko sredstvo za doseganje večje solidarnosti v okviru športa;
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22. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic in evropskim in mednarodnim športnim federacijam.
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OBRAZLOŽITEV

A. Družbena vloga športa

Šport je nezanemarljiva dobrina in družben pojav. Za številne ljudi, ki sodelujejo na športnih 
prireditvah ali pa jih le spremljajo, je celo ena najpomembnejših oblik preživljanja prostega 
časa.

Dobrobiti, ki jih prinaša šport, kot so udejanjanje vrednot, med njimi odgovornost, 
solidarnost, strpnost, poštena igra, moštveni duh in hkrati spoštovanje soljudi, se lahko 
neposredno prenesejo v vsakodnevno življenje. Šport državljane Evropske unije spodbuja k 
aktivni udeležbi v družbi in tako prispeva k spodbujanju aktivnega državljanstva.

Bolj na splošno ima pomanjkanje fizične aktivnosti  negativne učinke za zdravje evropskih 
državljanov, saj povzroča prekomerno težo, debelost in vrsto kroničnih obolenj, kot so 
kardiovaskularne bolezni in diabetes. Ima še eno negativno posledico: bremeni proračun 
držav članic in njihovo gospodarstvo na splošno.

Pravni red Skupnosti danes velja, in tako je tudi prav, za področje športa, saj morajo biti 
statuti vseh združenj skladni s pravom Skupnosti.   Evropska politika že ima pomembne in 
vedno večje posledice na številnih področjih športa.  Komisija je bila pozvana, naj predlaga 
nove ukrepe na področju športa, saj naj bi nova reformna pogodba ustvarila potrebne pogoje, 
ki bodo tej instituciji omogočili dobro opravljanje zadane naloge. Razume se, da se bodo 
morali predlogi Komisije naslanjati na družbeni dialog z različnimi akterji.

V načrtu, imenovanem Pierre de Coubertin, torej po francoskem baronu, ki je sprožil 
renesanso olimpijskih iger, poštene igre, miru in sprave med narodi, so trenutno zbrani ukrepi, 
ki naj bi se izvedli na ravni Skupnosti. Kot je poudaril Pierre de Coubertin: "Šport je del 
dediščine vsakega človek, pomanjkanje športa se ne da nadomestiti." Omenjeni akcijski načrt 
vsebuje 53 konkretnih ukrepov, ki jih bo izvedla ali podprla Komisija.

Sodelovanje evropskih državljanov pri športnih aktivnostih

Vsi državljani Evropske unije morajo imeti dostop do športa, ne glede na spol, raso, starost, 
invalidnost, vero ali prepričanje, spolno usmerjenost in socialni ali ekonomski položaj.

Priznavanje amaterskega športa, ki sloni na neprofitnih športnih klubih, spodbuja aktivno 
državljanstvo. Amaterski šport se razvija predvsem v šolah in na univerzah, njegovo širjenje 
pa je odvisno tudi od nekaterih športnih klubov. Zato mu priznavamo tudi pedagoško 
vrednost. To je tudi razlog, zakaj bi se morale države članice zavezati financiranju 
univerzitetnih ustanov, specializiranih za poklice v športu, da bi omogočile razvoj 
specializiranih raziskovalnih programov na tem področju in napredek znanosti, povezanih s 
športom.

Obratno pa država ne sme financirati poklicnega športa, ampak zanj le določiti pravila in nato 
nadzorovati, da se izvajajo in upoštevajo. Prav tako mora država uvesti finančne spodbude za  
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polni razcvet produkcije športnih prireditev, a vedno znotraj svobodnega tržnega gospodarstva

Sicer je treba nameniti posebno pozornost profesionalnim športnikom, katerih življenje ni 
enostavno, kariera pa dokaj kratka. Ritem njihovih treningov je izčrpavajoč, programi, po 
katerih delajo, pa so pogosto zahtevni in imajo negativne posledice za njihovo zdravje. Tega 
ne smemo pozabiti.

Nasilje na športnih terenih in doping

Preprečevanje in pregon nasilja, rasizma in ksenofobije na športnih prireditvah je v 
pristojnosti držav članic. Izmenjava dobrih praks in uporabnih podatkov o navijačih, ki 
predstavljajo tveganje, med policijo in športnimi organi je bistven korak pri doseganju 
omenjenega cilja.

Grobost tekmovanj, ki zahteva največji možni napor in disciplino, je povezana s pojavom 
dopinga, ki spodkopava načelo odprtega in poštenega tekmovanja.  Na evropski ravni je treba 
pri boju proti dopingu upoštevati kazenski pregon, zdravstveno razsežnost in preprečevanje. 
Na področju boja proti dopingu je treba podpreti priporočilo Komisije, naj se trgovino z 
nezakonitimi dopinškimi substancami obravnava enako kot trgovino s prepovedanimi 
drogami. Po drugi strani morajo države članice zagotoviti boljše obveščanje in izobraževanje 
mladih športnikov o dopinških substancah in zdravilih na recept, ki jih vsebujejo, in o 
njihovih posledicah za zdravje.

Na koncu pa je treba nameniti posebno pozornost ženskam v športu. Vprašanje enakosti med 
spoloma je treba vključiti v vse dejavnosti, povezane s športom, kar zahteva poudarek na 
športu priseljenk, pripadnic etničnih manjšin, dostop žensk do odločanja v športu in medijska 
izpostavitev žensk v športu. One imajo tudi odločilno vlogo pri dostopu invalidov do športnih 
aktivnosti. Države članice morajo zaščitit izpostavljene skupine, kot so invalidi, in jim olajšati 
dostop do športnih aktivnosti, tako da zgradijo ustrezno infrastrukturo.

B. Gospodarska razsežnost športa

Šport je sektor, ki se hitro razvija in lahko prispeva k doseganju lizbonskih ciljev na področju 
rasti in odpiranja delovnih mest. Študija, ki je bila predstavljena v okviru avstrijskega 
predsedovanja leta 2006 kaže, daje šport leta 2004 prinesel dodano vrednost v znesku 407 
milijard EUR, kar pomeni 3,7 % GDP EU, in zagotovil zaposlitev 15 milijonom ljudi ali 
5,4 % delovne sile.

Ker pa ni jasne opredelitve pojma športa v 27 državah članicah, je nastala praznina na 
finančnem področju. Države članice se pravzaprav niso odločile, če je šport del storitev 
javnega interesa, s čimer bi lahko utemeljili določene ekonomske prednosti med njimi davčne 
olajšave. 

Oblikovanje evropske statistične metode za merjenje gospodarskega vpliva športa, ki bi 
služila kot podlaga nacionalnim statistikam, bi posledično lahko sčasoma lahko vodilo k 
evropskemu satelitskemu računu za šport. Takšna metoda bi pomagala prepoznati različne 
sektorje, na gospodarstvo katerih vpliva šport, na primer turizem, gradbeništvo in 
zaposlovanje.
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Kar zadeva financiranje športnih organizacij, imajo le-te na voljo številne vire prihodkov,  kot 
so klubske članarine in prodaja vstopnic, oglaševanje in sponzorstvo, medijske pravice, 
razdelitev prihodka v okviru športnih federacij, prodaja, javna podpora itd. Medtem pa so igre 
na srečo enako pomemben vir prihodkov, zlasti za amaterski šport. Da bi zagotovili takšno 
financiranje športa in kulture, je pomembno tudi ohraniti monopol države na tem področju.

Še eden od gospodarskih izzivov, ki ga je treba preučiti, zadeva neprofitne športne 
organizacije in glavne značilnosti storitev, ki jih nudijo. Vse pogosteje ljudje športne zvrsti 
veliko raje izvajajo sami kot v skupini in organizirani skupini, kar posledično vodi do 
pomanjkanja ljudi, ki bi bili pripravljeni prostovoljno sodelovati v amaterskih športnih klubih.

C. Organizacija športa

Politična razprava o športu v Evropi pogosto pripisuje velik pomen t.i. evropskemu športnemu 
modelu. Poleg tega je ekonomski in socialni razvoj, ki je skupen večini držav članicam, med 
drugim vse večja komercializacija, izzivi v zvezi z javnim financiranjem, vse večje število 
udeležencev in stagnacija števila prostovoljnih delavcev, športne organizacije v Evropi 
postavil pred nove izzive.

Posebnost evropskega športa je mogoče preučiti z dveh vidikov: a) posebnost športnih 
aktivnosti in zanje veljavna pravila in b) posebnost športnih struktur (avtonomnost in
raznolikost športnih organizacij, organiziranost športa na nacionalni podlagi in na načelu 
enotne federacija za posamezni šport itd.).

Organiziranost športa in tekmovanj na nacionalni ravni je del zgodovinskega in kulturnega 
ozadja evropskega pristopa k športu in odgovarja željam evropskih državljanov. Zlasti 
nacionalna moštva imajo pomembno vlogo, ne le glede identitete, temveč tudi za 
zagotavljanje solidarnosti na področju množičnega športa. 

Zaradi same narave organiziranega športa so evropske športne strukture praviloma manj 
razvite kot športne strukture na nacionalni ali svetovni ravni, evropski šport je organiziran v 
skladu s celinskimi strukturami in ne na ravni Unije sedemindvajsetih članic.

Poleg tega Evropska unija priznava avtonomnost športih organizacij in reprezentativnih 
struktur, kot so lige. Vseeno mora na evropski ravni obstajati minimalna zakonska ureditev, 
da bi se te organizacije lahko bolje in učinkoviteje usklajevalo.

Komisija je potrdila, da podpira sprejem omejenih in sorazmernih omejitev načela prostega 
gibanja, zlasti kar zadeva a) pravico izbire nacionalnih športnikov za tekmovanja nacionalnih 
moštev, b) potrebo po omejevanju števila udeležencev iz tretjih držav, c) določitev roka za 
prestop športnikov v moštvenih športih.

Zastopniki športnikov

Razvoj resničnega evropskega trga za športnike in zvišanje plač v določenih športih so 
povečali dejavnost zastopnikov športnikov, njihove storitve pa se uporabljajo tudi za 
pogajanja o pogodbah in njihovo sklenitev. Hkrati je zaradi visoke stopnje 
internacionalizacije sektorja športa korupcija na tem področju pogosto čezmejna in je treba 
težave s korupcijo, ki zadevajo celotno Evropo, reševati na področju Skupnosti. Ker so 
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negativni vidiki športa manjši od koristi, ki jih ima, se moramo s tem soočiti skupaj in 
poudariti njegovo dodano vrednost. 

Mediji

Če so za poklicni šport v Evropi pravice predvajanja postale primarni vir dohodkov, so 
nasprotno za številne medijske akterje pravice predvajanja športnih prireditev odločilen 
vsebinski vir.

Parlament priporoča državam članicam, naj se dogovorijo o skupni praksi na področju prodaje 
medijskih pravic, s čimer bi preprečile, da imajo od njih dobiček le veliki klubi. Priznava 
pomen pravične delitve prihodkov med klubi, vključno z najmanjšimi, in tudi med 
profesionalnim in amaterskim športom. Poleg tega pa je centralizirana prodaja lahko 
pomembna za porazdelitev prihodka in je zato lahko sredstvo za doseganje večje solidarnosti 
v okviru športa.
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