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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském rozměru v oblasti sportu
(2011/2087(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 „Rozvoj evropského rozměru
v oblasti sportu“ (KOM (2011)0012 v konečném znění),

– s ohledem na bílou knihu Komise o sportu (KOM (2007)0391),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2005 o dopingu ve sportu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti profesionálního fotbalu
v Evropě2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o úloze sportu ve vzdělávacím 
procesu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o bílé knize o sportu4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o etické nezávadnosti hazardních her 
poskytovaných on-line5,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/37/ES ze dne 27. listopadu 2009 o Evropském roku 
dobrovolných činností na podporu aktivního občanství (2011),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 18. listopadu 2010 o úloze sportu jako faktoru 
přispívajícího k aktivnímu sociálnímu začleňování6,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 17. června 2010 o nové strategii pro zaměstnanost
a růst, především na část potvrzující hlavní cíle zlepšení úrovně vzdělávání,

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 1. června 2011 o pracovním plánu Evropské unie
v oblasti sportu na období let 2011–20147,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů8 ze dne 11. – 12. října 2011 a stanovisko 
Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. – 27. října 2011 o rozvoji 
evropského rozměru v oblasti sportu9,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008) 0198.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007) 0100.
3 Přijaté texty, P6_TA(2007) 0503.
4 Přijaté texty, P6_TA(2008) 0198.
5 Přijaté texty, P6_TA(2009) 0097.
6 Úř. věst. C 326, 3.12.2010, s. 5.
7 Úř. věst. C 162, 1.6.2011, s. 1.
8 CdR xxx/2011.
9 SOC /xxx.
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– s ohledem na článek 6 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na prohlášení z Punta de l’Este z prosince 1999 a na setkání u kulatého stolu, 
které pořádalo UNESCO, o tradičních sportech a hrách1, kde se jednalo o uznání 
tradičních sportů a her jako součásti nehmotného dědictví a symbolu kulturní 
rozmanitosti,

– s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a soudu a na rozhodnutí Komise
o oblasti sportu,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Hospodářského
a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, 
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 
(A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že sport přispívá k uskutečňování strategických cílů Unie, zdůrazňuje 
základní pedagogické a kulturní hodnoty a představuje prostředek integrace tím, že se 
obrací na všechny občany, nezávisle na jejich pohlaví, etnickém původu, náboženském 
vyznání, věku, státní příslušnosti a společenském postavení,

B. vzhledem k tomu, že sport je jedním z nejdůležitějších činitelů pro upevňování zdraví
v moderní společnosti a je zásadní součástí kvalitního vzdělávání,

C. vzhledem k tomu, že praktiky spojené s dopingem porušují hodnoty sportu a vystavují 
sportovce vážnému nebezpečí,

D. vzhledem k obtížné situaci mnoha špičkových atletů po ukončení sportovní kariéry,

E. vzhledem k tomu, že při sportovních soutěžích může docházet k násilným činům
a diskriminačním projevům,

F. vzhledem k tomu, že provozování sportu u žen není dostatečně oceněné a v rozhodovacích 
orgánech sportovních organizací jsou ženy nedostatečně zastoupeny,

G. vzhledem k tomu, že sport zaujímá důležité místo v evropském hospodářství, neboť 
představuje přímo či nepřímo přibližně 15 milionů pracovních míst, to znamená 5,4 % 
aktivní populace, a roční přidanou hodnotu ve výši přibližně 407 miliard EUR, tj. 3,65 % 
evropského HDP,

H. vzhledem k tomu, že velké sportovní akce a sportovní aktivity nabízejí vynikající 
příležitost pro rozvoj potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Evropě,

I. vzhledem k tomu, že se evropský sportovní model opírá o rozdělení podle sportovních 
disciplín a je pro něj charakteristické nezávislé, demokratické, územní a pyramidové 
uspořádání mechanismů sportovní a finanční solidarity,

                                               
1 Almaty, Kazachstán, 5. – 6. listopadu 2006.
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J. vzhledem k tomu, že masový rozvoj sportu je umožněn 35 miliony dobrovolníků
a nevýdělečných sportovních klubů a sdružení,

K. vzhledem k tomu, že specifická povaha sportu se chápe jako všechny výjimečné
a podstatné aspekty sportu, kterými se sport odlišuje od všech ostatních odvětví 
hospodářské činnosti, což se ale musí posuzovat příklad od příkladu,

L. vzhledem k tomu, že národní týmy hrají zásadní roli, a je tudíž vhodné je chránit,

M. vzhledem k tomu, že ze samotné povahy soutěží mezi národními týmy vyplývá, že 
federace mohou podporovat trénink národních sportovců,

N. vzhledem k tomu, že profesionální sport prochází finanční nestabilitou,

O. vzhledem k tomu, že sportovní federace nemají k dispozici strukturální a právní 
prostředky pro účinný zásah proti manipulacím s výsledky zápasů,

P. vzhledem k tomu, že sport může hrát roli v různých oblastech vnějších vztahů Unie,

Společenská role sportu

1. zdůrazňuje význam podpory provozování sportovních aktivit ve školách a na univerzitách;

2. žádá sportovní organizace, aby se věnovali sportovcům se zdravotním postižením;

3. klade důraz na nutnost podpory boje proti dopingu při respektování osobní svobody atletů; 
pobízí členské státy, aby na obchod s dopingovými látkami nahlížely stejně jako na 
obchod s nezákonnými omamnými látkami a aby v tomto směru upravily své vnitrostátní 
právní předpisy;

4. povzbuzuje členské státy, aby přihlížely ke zkušenostem bývalých sportovců, pokud se 
chtějí věnovat trenérské činnosti, a aby zřídily zvláštní obory pro sportovce na vysoké 
úrovni, kteří chtějí pokračovat ve vysokoškolském vzdělání, a aby určili lektory, kteří jim 
budou průběžně pomáhat;

5. žádá členské státy, aby zakázaly přístup na stadiony fanouškům s násilným
a diskriminačním chováním a aby zřídily evropskou kartotéku osob se zákazem vstupu na 
stadiony;

6. zdůrazňuje, že když sport probíhá v přírodním prostředí, je nutné zajistit rovnováhu mezi 
společenským přínosem a zdravým přírodním prostředím, v němž je sport provozován;

Hospodářský rozměr sportu

7. připomíná význam dobrovolnictví ve sportu; podporuje stanovení právního a daňového 
rámce přizpůsobeného aktivitám sportovních asociací a sponzorství ve sportu;

8. je toho názoru, že sportovci musí mít stejná práva z hlediska sociálního zabezpečení jako 
pracující;
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9. zdůrazňuje, že zcela zásadní význam má obchodní využívání audiovizuálních práv ke 
sportovním soutěžím na centralizované, exkluzivní a územní bázi;

10. domnívá se, že sportovní sázky představují formu obchodního využívání a žádá Komisi
a členské státy, aby je chránily před nepovoleným využíváním, především tím, že uznají 
právo na duševní vlastnictví organizátorů k soutěžím, zajistí, aby provozovatelé 
sportovních sázek výrazně přispívali na financování masového sportu, a ochrání integritu 
soutěží;

11. žádá, aby sport byl příjemcem finančních prostředků z evropských strukturálních fondů;

Organizace sportu

12. upozorňuje, že sportovní struktury v Evropě spočívají na principech státní příslušnosti
a teritoriality;

13. znovu potvrzuje svůj vstřícný přístup k evropskému sportovnímu modelu, v němž hrají 
zásadní úlohu federace a jehož základ tvoří kluby a dobrovolníci;

14. připomíná, že dobrá správa v oblasti sportu je podmínkou pro autonomii a samoregulaci 
sportovních organizací v souladu s principy transparentnosti a demokracie; zdůrazňuje 
potřebu vhodného zastoupení všech zainteresovaných stran ve sportovních institucích;

15. potvrzuje, že by kluby měly uvolňovat hráče povolané do národních týmů prostřednictvím 
řádné kompenzace a kolektivního pojištění;

16. zdůrazňuje, že pro trvalý rozvoj evropského sportu je nutný výcvik hráčů na místní 
úrovni;

17. zdůrazňuje význam příspěvků na přípravu, neboť představují účinný mechanismus 
ochrany středisek sportovní přípravy a zajišťují spravedlivou návratnost investic; 

18. domnívá se, že agenti by měli stejně jako jiné osoby vykonávající regulovanou odbornou 
činnost splňovat minimální kvalifikaci získanou ve vysokoškolském zařízení a měli by mít 
daňové sídlo na území Unie;

19. navrhuje zřídit evropský registr agentů hráčů, kam by byli zapisováni hráči, od nichž 
agenti získali mandát k zastupování, a výše jejich odměny;

20. jasně podporuje systém licencí a finanční čestnost, jež podporují kluby k účasti podle 
jejich skutečných finančních možností;

21. pobízí členské státy, aby na jakékoliv ohrožení integrity sportovců pohlížely jako na 
trestný čin;   

22. uznává legitimnost orgánů sportovního soudnictví při řešení sporů v oblasti sportu, které 
uznávají právo občanů na spravedlivý proces; vyzývá k vytvoření evropského senátu 
Arbitrážního soudu pro sport (CAS) se sídlem v Bruselu nebo Lucembursku, jenž bude 
pověřen vyřizováním sportovních sporů v rámci Společenství;
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Spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby byly na program spolupráce se třetími zeměmi 
zařazeny problémy, jako jsou přestupy mezinárodních hráčů, využívání nezletilých hráčů, 
pirátství a nezákonné sázky;

24. žádá kluby, aby při přijímání mladých hráčů ze třetích zemí dohlížely na dodržování 
právních předpisů v oblasti přistěhovalectví a aby se mladí hráči ze třetích zemí vrátili 
bezpečně domů, pokud se jim nepodaří zahájit kariéru;

Evropská identita prostřednictvím sportu

25. vyzývá Komisi, aby:

 každoročně pořádala „Evropský den sportu“;

 podpořila každoroční určení „evropského hlavního města sportu“ na podnět ACES 
(Sdružení evropských hlavních měst sportu), s finanční podporou a nezbytnou 
kontrolou;

 vytvořila Evropskou mapu původních sportů a podpořila její distribuci; 

 vytvořila program mobility pro mladé atlety, aby měli možnost naučit se nové metody 
tréninku, rozvíjet své evropské povědomí a podporovat mezikulturní dialog;

26. navrhuje, aby se při velkých sportovních akcích organizovaných na území unie 
vyvěšovala evropská vlajka, a doporučuje, aby se vlajka objevovala na dresech atletů 
členských zemí;

o

o o

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám
a parlamentům členských zemí a evropským, mezinárodním a národním sportovním 
federacím.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie přisuzuje EU nové kompetence v oblasti 
sportu, vyzývá EU, aby přispěla k prosazování sportovních záležitostí, a připravuje půdu pro 
činnost EU zaměřenou na rozvoj evropského rozměru sportu.

Sdělení Komise je prvním politickým dokumentem na poli sportu od vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost, který uděluje EU nové kompetence k podpoře, koordinaci či doplňování 
činností členských států v oblasti sportu.

Evropský parlament během svého posledního funkčního období v reakci na význam výše 
uvedeného vydal další související návrhy usnesení, a to „Budoucnost profesionálního fotbalu
v Evropě“1, „Úloha sportu ve vzdělání“2 a „Bílá kniha o sportu“3 (jež Komise provedla v roce 
2007)

- Proč je sport pro společnost důležitý
Sport samotný představuje významný společenský jev a je prospěšný pro veřejné blaho. Pro 
mnoho lidí jde o jednu z nejdůležitějších forem odpočinku, ať už se na něm podílejí sami,
nebo jako diváci. Sport spojuje občany bez ohledu na jejich původ, zázemí, náboženskou víru 
nebo ekonomické postavení. Sport podporuje aktivní příspěvek evropských občanů 
společnosti a napomáhá podporovat smysl pro sociální začleňování.

- Upevňování zdraví prostřednictvím sportu
Fyzická činnost je v moderní společnosti jedním z nejvíce určujících zdravotních faktorů. 
Nedostatek fyzické aktivity má na zdraví evropských občanů neblahý vliv, protože je s ním 
spojen nárůst rizika vzniku obezity, nadváhy a souvisejících závažných onemocnění. Tyto 
neblahé důsledky představují zátěž pro rozpočet na zdravotnictví a pro celkové hospodářství 
členských států.

- Doping, násilí a netolerance
Významnou hrozbou pro sport je nadále doping. Řada zúčastněných stran požaduje aktivnější 
přístup ze strany EU v boji proti dopingu, kupříkladu přijetím Antidopingové úmluvy Rady 
Evropy, jestliže to kompetence v této oblasti Unii umožňují. 

Násilí a nekázeň diváků zůstávají celoevropským jevem a je zapotřebí evropský přístup, který 
by zahrnoval opatření na omezení příslušných rizik.  

- Sport a hospodářství
Sport představuje rozsáhlé a rychle rostoucí odvětví hospodářství a významným způsobem 
přispívá k růstu a vytváření pracovních míst, přičemž jeho přidaná hodnota a pozitivní přínos 
pro zaměstnanost přesahují průměrnou míru růstu. Udržitelné financování sportu je však 
otázkou, které je nutné se věnovat podrobněji. 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007) 0100.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007) 0503.
3 Přijaté texty, P6_TA(2008) 0198.
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- Organizace sportu
Řádná správa věcí veřejných v oblasti sportu je podmínkou pro řešení úkolů, které se týkají 
sportu a právního rámce EU. Tyto úkoly zahrnují volný pohyb občanů a státní příslušnost 
sportovců, přestupy hráčů (pozornost se často věnuje legalitě aktů a transparentnosti 
finančních toků), integritu sportovních soutěží a evropský sociální dialog ve sportovním 
odvětví.

Sdělení Komise:

Evropská komise přijala 18. ledna 2011 sdělení nazvané „Rozvoj evropského rozměru
v oblasti sportu“. Jsou v něm uvedeny představy Komise v oblasti činnosti na úrovni EU. 
Navrhuje konkrétní akce pro Komisi a/nebo členské státy v rámci tří hlavních kapitol: 
společenská úloha, evropský rozměr sportu a organizace sportu.

Hlavní myšlenky tohoto sdělení:
- pojmenovává hlavní úkoly související se sporty (např. doping amatérských atletů, násilí 

při sportovních akcích)
- uznává autonomii správních struktur v oblasti sportu a pravomoci členských států při 

organizaci sportu 
- konstatuje nicméně, že iniciativa na úrovni EU při organizaci sportu může představovat 

významnou přidanou hodnotu 
- v závěru každé kapitoly uvádí seznam možných návazných kroků Komise – a členských 

států 
- uznává složitost návrhů v oblasti sportu 
- doporučuje pokračování neformálních struktur spolupráce mezi členskými státy v zájmu 

zajištění pokračující výměny osvědčených postupů a šíření výsledků.

Sdělení konstatuje, že činnost EU rovněž přispívá k dosahování celkových cílů strategie 
Evropa 2020 tím, že zlepšuje zaměstnatelnost a mobilitu, a to zejména prostřednictvím 
opatření na podporu sociálního začleňování v oblasti sportu, prostřednictvím sportu, 
vzdělávání a odborné přípravy a prostřednictvím evropských pokynů pro fyzickou aktivitu.

Činnosti, které sdělení navrhuje, mají za cíl podpořit dialog mezi zúčastněnými stranami, řešit 
úkoly v oblasti sportu a napomáhat rozvoji odvětví. Atleti, sportovní organizace i občané by 
měli mít užitek z plánů, které vyplývají z nové úlohy EU v rámci Lisabonské smlouvy a jež se 
týkají podpory a koordinace politiky v oblasti sportu v členských státech.

Komise v současné době poskytuje podporu projektům a sítím v oblasti sportu buď 
prostřednictvím pobídkových opatření určených pro sport, především jde o přípravné akce
v oblasti sportu, nebo prostřednictvím stávajících programů v různých souvisejících 
oblastech. Tyto programy zahrnují celoživotní vzdělávání, veřejné zdraví, mládež, občanství, 
výzkum a technologický rozvoj, sociální začleňování, boj proti rasismu, ochranu životního 
prostředí a další.

Poznámky zpravodaje a úkoly do budoucna:

K hodnotě sportu 



PE466.981v01-00 10/12 PR\868899CS.doc

CS

- Zpravodaj pevně věří, že sport může vzhledem ke své vzdělávací a kulturní hodnotě 
přispět ke strategickým cílům Evropské unie.

- Sport je prostředkem integrace, protože je otevřen všem občanům bez ohledu na pohlaví, 
etnickou příslušnost, náboženskou víru, věk, státní příslušnost a sociální postavení.

- Zpravodaj uznává, že provozování sportu u žen není dostatečně oceněno a že ženy jsou 
nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích orgánech sportovních organizací.

- Zpravodaj podporuje členské státy, aby zvážily zkušenost bývalých atletů, kteří usilují
o možnost pracovat jako trenéři, a aby vytvářely specifické možnosti pro atlety, kteří 
chtějí studovat na vysokých školách, a aby jim poskytli lektory, kteří se jim budou 
věnovat.

- Hladký průběh mnoha sportovních akcí umožňují dobrovolníci. Zpravodaj by chtěl 
zdůraznit význam jejich přínosu.

K řešení velkých problémů
- Zpravodaj se domnívá, že propagováním zdravotních přínosů sportu by se měly zabývat 

jednotlivé členské státy. EU by se měla zaměřit na důležitější záležitosti, jako je doping, 
obchodování s dopingovými látkami, mobilita atletů, rasismus a násilí ve sportu.

- Co největší úsilí by mělo být věnováno prevenci trestné činnosti, která sport ohrožuje, 
jako je např. praní špinavých peněz, manipulace s výsledky zápasů, obchodování s lidmi
a zneužívání nezletilých. 

- Zpravodaj vyzývá členské státy, aby zakázaly přístup na stadiony fanouškům projevujícím 
násilné nebo diskriminační chování. Doporučuje vytvoření evropského registru fanoušků 
se zákazem přístupu na stadiony.

K řádné správě věcí veřejných
- Měly by se podporovat normy sportovní správy prostřednictvím výměny osvědčených 

postupů.
- Mělo by dojít k harmonizaci právních předpisů členských států v oblasti prodeje 

mediálních práv, aby nedocházelo k situacím, kdy z nich mají zisk pouze velké svazy. 
- Zpravodaj uznává význam rozdělování příjmů mezi sportovní kluby různé velikosti

a mezi profesionální a amatérský sport.
- Zdůrazňuje se rovněž význam příspěvků na přípravu, které jsou účinným ochranným 

mechanismem pro tréninková střediska a zajišťují spravedlivý výnos z investic.

Ke spravedlivosti sportovních soutěží
- Integrita sportovních soutěží je důležitá. Členské státy by měly přijmout regulační 

opatření, která zajistí, že sport bude ochráněn před podvodným chováním, jako je sázení
a manipulace s výsledky zápasů. 

- Zpravodaj vyzývá členské státy, aby na všechny formy útoku na integritu soutěží 
pohlížely jako na trestný čin. 

- Spravedlivost a otevřenost sportovních soutěží je pro ochranu integrity sportovců
a sportovkyň zcela zásadní. 

- Sportovní federace nemají strukturální ani právní prostředky pro účinný boj proti 
manipulaci se zápasy.

- Zpravodaj podporuje licenční systémy a finanční čestnost. 
- Zpravodaj uznává legitimnost sportovních soudů při řešení sporů v oblasti sportu,

a vyzývá proto k vytvoření evropského senátu Arbitrážního soudu pro sport.
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K rozpočtu
- Je nutné zvážit vhodné rozpočtové pokrytí, aby se přípravné akce mohly změnit na 

konkrétní program věnovaný nové kompetenci.

K možnostem a pracovním místům
- Měla by se zajistit koordinace vzdělávacích programů členských států, aby mladí atleti 

mohli kombinovat vzdělávání se sportovními tréninky.
- Měly by existovat studijní programy pro mladé lidi, kteří se chtějí věnovat atletické 

kariéře a současně studiu.
- Sport by měl podporován ve školách, vzhledem k jeho přínosu, jako je odstraňování 

společenských bariér či začleňování skupin na okraji společnosti. 
- Sport vykazuje potenciál k tomu, aby přispěl k promyšlenému, udržitelnému

a integrujícímu růstu.

K cestovnímu ruchu 
- Je nutné nalézt synergie mezi sportem a cestovním ruchem, především zdokonalením 

kolektivních infrastruktur.
- Zpravodaj upozorňuje, že velké sportovní akce představují ohromné možnosti pro využití 

potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Evropě.

K tradičním sportům a hrám
- Zpravodaj je silně přesvědčen, že bychom měli uchovat místní tradiční sporty, neboť jsou 

součástí našeho kulturního dědictví a posilují smysl evropského občanství. Jde o skutečný 
symbol kulturní rozmanitosti v našich společnostech.  

- Zpravodaj upozorňuje, že některé tradiční hry a sporty již zmizely a že těm, které přežily, 
hrozí bezprostřední vymizení.

- Zpravodaj vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou mapu původních sportů a podpořila 
její rozšíření.

Evropská identita prostřednictvím sportu
- Zpravodaj vyzývá Komisi, aby každoročně pořádala „Evropský den sportu“, a zvýšila tak 

veřejné povědomí o výhodách sportu.
- Možné iniciativy zahrnují konference a diskuse o sportu, slevy na sportovní vybavení

v obchodech a podporu zdravého životního stylu.
- Zpravodaj vyzývá Komisi, aby podpořila každoroční určení „evropského hlavního města 

sportu“ na podnět ACES (Sdružení evropských hlavních měst sportu), s finanční 
podporou a nezbytnou kontrolou.

- Zpravodaj navrhuje, aby se při velkých sportovních akcích organizovaných na území 
Evropské unie vyvěšovala evropská vlajka, a doporučuje, aby se vlajka objevovala na 
dresech atletů členských zemí.

Příprava a mobilita ve sportu
- Zdůrazňuje, že pro udržitelný rozvoj sportu v Evropě je nutný trénink hráčů na místní 

úrovni.
- Zpravodaj doporučuje vytvoření programu mobility pro mladé atlety, kteří by tak získali 

možnost trénovat se zahraničními týmy.
- Studenti a žáci ve sportovních mužstvech by měli mít nárok účastnit se podobných 
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výměn. Studenti by měli mít možnost dozvědět se o nových tréninkových metodách
a rozvíjet své evropské povědomí. Tento program by zkvalitnil mezikulturní dialog.

Ke spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi
- Zpravodaj vyzývá Komisi a členské státy, aby se ve spolupráci se třetími zeměmi 

věnovaly otázkám, jako jsou mezinárodní přestupy hráčů, využívání nezletilých hráčů, 
pirátství a nezákonné sázení.

- Sportovní kluby by měly být povinny při přijímání mladých hráčů ze třetích zemí 
dodržovat právní předpisy v oblasti přistěhovalectví. To zajistí, aby se mladí hráči ze 
třetích zemí vrátili bezpečně domů.

Ke sportovním agentům
- Zpravodaj se domnívá, že agenti by měli stejně jako jiné osoby vykonávající regulovanou 

odbornou činnost splňovat minimální kvalifikaci získanou ve vysokoškolském zařízení. 
Měli by mít daňové sídlo na území Evropské unie. 

- Zpravodaj navrhuje zřídit evropský registr agentů hráčů, kam by se zapisovala jména 
sportovců, pro které pracují, a výše jejich odměny.


