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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
om sportens europæiske dimension
(2011/2087(INI))
Europa-Parlamentet,
– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. januar 2011 med titlen "Udvikling af
sportens europæiske dimension (KOM(2011)0012 endelig),
– der henviser til Kommissionens hvidbog om sport (KOM(2007)0391),
– der henviser til sin beslutning af 14. april 2005 om doping inden for sport1,
– der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om professionel fodbolds fremtid i
Europa2,
– der henviser til sin beslutning af 13. november 2007 om sportens rolle inden for
uddannelse3,
– der henviser til sin beslutning af 8. maj 2008 med titlen "Hvidbog om sport"4,
– der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om onlinespils integritet5
– der henviser til Rådets beslutning nr. 2010/37/EF af 27. november 2009 om det
europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab (2011),
– der henviser til Rådets beslutninger af 18. november 2010 om sportens rolle som en kilde
til og drivkraft for aktiv social inklusion6,
– der henviser til Rådets konklusioner af 17. juni 2010 om en ny strategi for beskæftigelse
og vækst, navnlig den del der bekræfter hovedmålene for forbedring af
uddannelsesniveauet,
– der henviser til Rådets beslutning af 1. juni 2011 om en EU-arbejdsplan til fordel for sport
for 2011-20147,
– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget8 af 11.-12. oktober 2011 og til udtalelse fra
Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 26.-27. oktober 2011 med titlen "Udvikling af
sportens europæiske dimension"9,

1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008) 0198.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007) 0100.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2007) 0503.
4
Vedtagne tekster, P6_TA(2008) 0198.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2009) 0097.
6
EUT C 326 af 3.12.2010, s 5.
7 EUT C 162 af 1.06.2011, s 1.
8 CdR xxx/2011.
9 SOC /xxx.
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– der henviser til artikel 6 og 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
– der henviser til Punta del Este-erklæringen af december 1999 og til UNESCO's
rundbordsmøde om traditionel sport og spil (TSG)1, der omhandler anerkendelse af
traditionel sport og spil som en del af en immateriel arv og et symbol på kulturel
mangfoldighed,
– der henviser til Domstolens retspraksis og Kommissionens beslutninger på sportens
område,
– der henviser til forretningsordenens artikel 48,
– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra
Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Retsudvalget, Udvalget om
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Kvinders
Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2011),
A. der henviser til, at sport bidrager til opnåelsen af Unionens strategiske målsætninger, at
den fremhæver grundlæggende pædagogiske og kulturelle værdier, og at den er et middel
til fremme af integration, så længe den henvender sig til alle borgere uafhængigt af køn,
etnisk oprindelse, religion, alder, nationalitet og sociale forhold,
B. der henviser til, at sport er afgørende for sundhedstilstanden i det moderne samfund, og at
den udgør et vigtigt element i en uddannelse af høj kvalitet,
C. der henviser til, at brugen af doping er i strid med sportens værdier og udsætter
sportsudøverne for alvorlige farer,
D. der henviser til adskillige eliteidrætsudøveres usikre situation ved afslutningen af deres
sportslige karriere,
E. der henviser til, at der kan finde voldshandlinger og diskrimination sted i forbindelse med
idrætskonkurrencer;
F. der henviser til, at sportsudøvelse ikke har en tilstrækkelig høj værdi blandt kvinder, og at
kvinderne er underrepræsenteret i idrætsorganisationernes beslutningsorganer,
G. der henviser til, at idræt indtager en vigtig plads i den europæiske økonomi, for så vidt at
den direkte eller indirekte repræsenterer 15 mio. arbejdspladser, dvs. 5,4 % af den
erhvervsaktive befolkning samt en årlig merværdi på omkring 407 mia. euro, svarende til
3,65 % af det europæiske BNP,
H. der henviser til, at større idrætsbegivenheder og sportsudøvelse har et stort potentiale, når
det gælder om at øge udviklingen af turismen i Europa,
I. der henviser til, at den europæiske idrætsmodel bygger på et forbund pr. idrætsgren og
udmærker sig ved en selvstændig, demokratisk, territorial og pyramidal organisering af de
1 Almaty, Kazakhstan, 5.-6. november 2006.
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sportslige og finansielle solidaritetsmekanismer,
J. der henviser til, at de 35 mio. frivillige samt amatøridrætsklubberne og –foreningerne gør
det muligt at udvikle breddeidrætten,
K. der henviser til, at idrættens specifikke forhold forstås som alle enkeltstående og vigtige
aspekter ved idræt, som adskiller den fra alle andre økonomiske erhvervssektorer, men
skal vurderes fra sag til sag,
L. der henviser til, at landsholdene spiller en vigtig rolle, og at de derfor bør beskyttes,
M. der henviser til, at landsholdskonkurrencer i sig selv indebærer, at forbundene kan drage
nytte af udviklingen af idrætsudøvere fra deres eget land,
N. der henviser til, at professionel idræt kæmper med finansiel ustabilitet,
O. der henviser til, at sportsforbundene ikke råder over strukturelle og retslige midler til
effektivt at kunne bekæmpe aftalt spil,
P. der henviser til, at idræt kan spille en rolle på forskellige områder for EU's eksterne
forbindelser,
Idrættens rolle i samfundet
1. understreger vigtigheden af at fremme sportslige aktiviteter i skoler og på universiteter;
2. anmoder idrætsorganisationerne om at tage sig af handicapidrætsudøverne;
3. understreger nødvendigheden af at støtte kampen mod doping med respekt for
idrætsudøvernes individuelle frihedsrettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at behandle
handel med dopingstoffer på samme måde som handel med illegale stoffer og at tilpasse
deres nationale lovgivning derefter;
4. opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til tidligere sportsfolks erfaring, når de
ønsker at starte en trænerkarriere, og samtidig til at indrette særlige studieretninger for
eliteidrætsudøvere, som gerne vil studere, under vejledning af undervisere, der skal holde
opsyn med studieforløbet;
5. anmoder medlemsstaterne om at forbyde voldelige og diskriminerende fans adgang til
stadioner og om at indrette et europæisk register for personer, der er forment adgang til
stadioner;
6. påpeger, at når sport finder sted i det naturlige miljø, skal der sikres en balance mellem
sportens samfundsmæssige fordele og sundheden for de naturlige miljøer, hvor det finder
sted;
Idrættens økonomiske dimension
7. understreger på ny vigtigheden af frivilligt arbejde i idrætten, støtter fastlæggelsen af en
juridisk og skattemæssig ramme, som er tilpasset idrætsforeningerne, og støtter
PR\868899DA.doc

5/12

PE466.981v01-00

DA

sponsorering af idrætten;
8. mener, at idrætsudøvere bør have samme rettigheder til sociale ydelser som
erhvervsaktive;
9. understreger, at kommerciel udnyttelse af de audiovisuelle rettigheder til
idrætskonkurrencer på en centraliseret, eksklusiv og territorial basis er afgørende;
10. betragter sportsvæddemål som en form for kommerciel udnyttelse af konkurrencer, og
anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at beskytte disse mod enhver form for
uautoriseret brug, især ved at anerkende arrangørernes intellektuelle ejendomsret i forhold
til konkurrencerne, om at garantere et betydeligt finansielt bidrag fra spiludbyderne til
breddeidrætten og om at værne om konkurrencernes integritet;
11. anmoder om, at idrætten kan få støtte fra de europæiske strukturfonde;
Idrættens organisering
12. bemærker, at idrættens strukturer i Europa hviler på principperne om nationalitet og
territorialitet;
13. understreger på ny sin tilknytning til den europæiske idrætsmodel, i hvilken forbundene
spiller en central rolle, og hvis grundlag udgøres af klubberne og de frivillige;
14. minder om, at god forvaltningspraksis inden for sporten er en forudsætning for
idrætsorganisationernes selvstændighed og selvregulering i overensstemmelse med
principperne om åbenhed og demokrati; understreger behovet for passende repræsentation
af alle interessenter i idrætsinstitutioner;
understreger, at klubberne bør frigive spillere, der er udtaget til landshold, til gengæld for
en passende kompensation og en fælles forsikring;
16. understreger, at udviklingen af spillere på lokalt plan er nødvendig for en bæredygtig
udvikling af den europæiske idræt;
17. understreger vigtigheden af kompensation for udviklingsarbejde i det omfang, at det udgør
en effektiv beskyttelse af ungdomsakademierne og sikrer et retfærdigt investeringsafkast;
18. mener, at agenter, i deres egenskab af reglementerede erhvervsudøvere, bør afkræves et
bevis for mindstekvalifikationer udstedt af en videregående uddannelsesinstitution og bør
have skattedomicil på EU's område;
19. foreslår etableringen af et europæisk register for spilleragenter, hvor disse angiver de
spillere, som de repræsenterer, såvel som størrelsen af deres aflønning;
20. udtrykker klart sin støtte til licenssystemer og til finansiel fairplay, idet disse tiltag
tilskynder klubberne til at konkurrere i overensstemmelse med deres reelle finansielle
kapacitet;
21. opfordrer medlemsstaterne til at gøre enhver krænkelse af konkurrencernes integritet til en
PE466.981v01-00
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strafbar handling;
22. anerkender sportsdomstolenes legitimitet til løsning af sportslige tvister, for så vidt at de
overholder borgernes ret til retfærdig rettergang; opfordrer til oprettelsen af det
europæiske kammer for Sportsdomstolen med sæde i Bruxelles eller Luxembourg, og som
skal tage sig af sportslige tvister inden for EU;
Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer
23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre problematikkerne omkring køb
og salg af landsholdsspillere, udnyttelse af unge spillere under 18 år, piratvirksomhed og
ulovlige væddemål på dagsordenen for samarbejdet med tredjelande;
24. anmoder klubberne om at respektere lovgivningen om immigration, når det drejer sig om
at rekruttere unge fra tredjelande, og at sikre sig, at de vender tilbage til deres hjemlande
under betryggende forhold, hvis de ikke får gang i karrieren;
Europæisk identitet igennem idræt
25. opfordrer Kommissionen til:
 at organisere en årlig "europæisk dag for idræt";
 at støtte udnævnelsen af en "europæisk idrætshovedstad" hvert år, under ledelse af
ECSA (Sammenslutningen af Europæiske Idrætshovedstæder), ledsaget af den
nødvendige kontrol og finansielle støtte;
 at etablere et europæisk kort over oprindelige idrætsgrene og støtte udbredelsen af
dette kort;
 at oprette et mobilitetsprogram for unge idrætsudøvere for at give dem mulighed for at
lære nye træningsmetoder og få udviklet deres europæiske bevidsthed samt for at
fremme interkulturel dialog;
26. foreslår, at det europæiske flag hejses ved større idrætsbegivenheder i EU, og foreslår, at
det også forekommer på dragterne, som bæres af medlemsstaternes idrætsudøvere;
o
o

o

27. pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne
til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter og de
europæiske, internationale og nationale sportsforbund.
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BEGRUNDELSE
I artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) får EU nye
kompetencer inden for sport, opfordres EU til at bidrage til fremme af sport, og fastslås det, at
EU's handlinger skal være rettet mod at udvikle sportens europæiske dimension.
Meddelelsen fra Kommissionen er det første politiske dokument, der er udarbejdet inden for
sport efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten, som giver EU et mandat til at støtte,
koordinere og supplere politiske foranstaltninger vedrørende sport, der træffes af
medlemsstaterne.
I sidste valgperiode har Europa-Parlamentet for at afspejle betydningen af denne udarbejdet
andre relaterede beslutningsforslag, nemlig "Professionel fodbolds fremtid i Europa"1,
"Sportens rolle inden for uddannelse"2 og "Hvidbog om sport"3 (gennemført af
Kommissionen i 2007).
-

Hvorfor sport er vigtigt for samfundet

Sporten i sig selv udgør et væsentligt socialt gode og har stor social betydning. For mange er
den en af de vigtigste fritidsaktiviteter, hvad enten de selv deltager eller bare følger med i
sportsbegivenheder. Når det er bedst, kan sport samle folk uanset race, baggrund, trosretning
eller økonomisk status. Sporten fremmer EU-borgernes aktive deltagelse i samfundet og
hjælper dermed til at skabe en følelse af social inklusion.
-

Styrkelse af sundheden gennem sport

Fysisk aktivitet er en af de vigtigste sundhedsfaktorer i det moderne samfund. Manglen på
fysisk aktivitet har negative følger for EU-borgernes sundhed, idet den blandt andet fører til
øget risiko for forekomst af overvægt, fedme og alvorlige sygdomme. Et yderligere aspekt af
disse negative følger er, at denne mangel på motion belaster medlemsstaternes
sundhedsbudgetter og deres økonomi generelt.
-

Doping, vold og intolerance

Doping er stadig en alvorlig trussel mod sport. Mange berørte parter opfordrer til en mere
aktiv EU-indsats i kampen mod doping, f.eks. ved tilslutning til Europarådets konvention om
antidoping inden for rammerne af EU's kompetencer på dette område.
Tilskuervold og -uorden er stadig et fænomen, der gør sig gældende i hele Europa, og der er
behov for en europæisk strategi, der omfatter foranstaltninger til reducering af de hermed
forbundne risici.
-

Sport og økonomien

1 Vedtagne tekster , P6_TA(2007) 0100.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007) 0503.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2008) 0198.
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Sporten er en stor og hurtigt voksende økonomisk sektor, der yder et betydeligt bidrag til
vækst og jobskabelse, og hvis merværdi og indvirkning på beskæftigelsen overstiger de
gennemsnitlige vækstrater. Den bæredygtige finansiering af sporten er imidlertid et
spørgsmål, der skal undersøges nærmere.
-

Sportens organisering

God forvaltningspraksis inden for sporten er en forudsætning for at kunne tackle
udfordringerne vedrørende sporten og EU's regler. Disse udfordringer omfatter: den frie
bevægelighed for borgere og sportsfolks nationalitet, transfer af spillere (lovligheden af disse
handlinger og gennemsigtigheden af de finansielle strømme er hyppige problemer),
integriteten af sportskonkurrencer og europæisk social dialog i sportssektoren.
Kommissionens meddelelse:
Den 18. januar vedtog Kommissionen en meddelelse med titlen "Udvikling af sportens
europæiske dimension. I denne meddelelse fastslås Kommissionens idéer med hensyn til
foranstaltninger på EU-plan inden for sport. Den foreslår konkrete handlinger for
Kommissionen og/eller medlemsstaterne inden for tre overordnede kapitler: sportens sociale
rolle, sportens økonomiske dimension og sportens organisering.
Meddelelsens hovedbudskab:
-

identificerer centrale udfordringer i forbindelse med sport (f.eks. doping af amatører, vold
knyttet til sportsbegivenheder)
respekterer idrætsorganisationernes uafhængighed og anerkender medlemsstaternes
beføjelser vedrørende organisering af sport
erklærer ikke desto mindre, at foranstaltninger på EU-plan vedrørende organisering af
sport kan frembringe betydelig merværdi
afslutter hvert kapitel med en liste over mulige opfølgningshandlinger for Kommissionen
og medlemsstaterne
anerkender kompleksiteten af forslagene vedrørende sport
foreslår, at de uformelle samarbejdsstrukturer mellem medlemsstaterne videreføres med
henblik på at sikre en fortsat udveksling af god praksis og udbredelse af resultater.

Meddelelsen fastslår, at EU-foranstaltningerne bidrager til de overordnede mål i Europa 2020strategien ved at forbedre beskæftigelsesegnethed og mobilitet ved foranstaltninger, der
fremmer social integration inden for og gennem sport, uddannelse og træning samt ved hjælp
af EU's retningslinjer for fysisk aktivitet.
De foranstaltninger, der foreslås i meddelelsen, har til formål at skabe debat mellem de
berørte parter, bekæmpe problemer inden for sport og fremme sektorens udvikling.
Sportsudøvere, idrætsorganisationer og borgere forventes at drage fordel af de planer, der
følger af EU's nye rolle i henhold til Lissabontraktaten med hensyn til at støtte og koordinere
det idrætspolitiske område i medlemsstaterne.
For tiden yder Kommissionen støtte til projekter og netværk inden for sporten, enten ved
hjælp af idrætsspecifikke tilskyndelsesforanstaltninger – herunder især de forberedende
PR\868899DA.doc
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foranstaltninger inden for sport – eller ved hjælp af eksisterende programmer på forskellige
relevante områder. Det drejer sig blandt andet om livslang læring, folkesundhed, unge,
medborgerskab, forskning og teknologisk udvikling, social integration, kampen mod racisme
og miljøbeskyttelse.
Ordførerens bemærkninger og udfordringer for fremtiden:
Om værdien af sport
- Ordføreren er overbevist om, at sporten kan bidrage til de strategiske mål for Den
Europæiske Union som følge af den uddannelsesmæssige og kulturelle værdi.
- Sport er et middel til integration, da den er åben for alle borgere uanset køn, etnicitet,
religion, alder, nationalitet og social status.
- Ordføreren erkender, at udøvelse af sport blandt kvinder ikke er tilstrækkeligt værdsat, og
at kvinder er underrepræsenteret i besluttende organer i idrætsorganisationer.
- Ordføreren opfordrer medlemsstaterne til at overveje erfaringen fra tidligere
sportsudøvere, når de søger adgang til coachingprofessionen, og at fastsætte specifikke
veje for sportsudøvere, der vælger at forfølge de videregående uddannelser og give dem
vejledere til at overvåge dem.
- Frivillige er med til at sikre, at mange sportsbegivenheder gennemføres gnidningsløst.
Ordføreren vil gerne understrege betydning af deres bidrag.
Om håndtering af de store spørgsmål
- Ordføreren er af den opfattelse, at fremme af de sundhedsmæssige fordele af sport bør
være medlemsstaternes ansvar. På EU-plan, bør der fokuseres på større emner som
doping, ulovlig handel, mobilitet af sportsudøvere, racisme og vold i sport.
- Der bør gøres alt for at forhindre kriminelle aktiviteter, der udgør en trussel for sporten,
f.eks. hvidvaskning af penge, aftalte kampe, menneskehandel og udnyttelse af
mindreårige.
- Ordføreren opfordrer medlemsstaterne til at forbyde adgang til stadion for fans, der har
udvist voldelig eller diskriminerende adfærd, og foreslår, at der oprettes et europæisk
register over de personer, der er blevet forment adgang til stadion.
Om god forvaltning
- Standarder for sportsforvaltning gennem udveksling af god praksis bør fremmes.
- Medlemsstaternes lovgivninger om salg af medierettigheder bør harmoniseres for at undgå
en situation, hvor kun de store foreninger drager fordel heraf.
- Ordføreren anerkender betydningen af en retfærdig fordeling af indtægter mellem
idrætsforeninger af forskellige størrelser og mellem professionel sport og amatørsport.
- Ligeledes fremhæves betydningen af uddannelsesstøtte, da det er en effektiv
beskyttelsesmekanisme til uddannelsescentre og et rimeligt afkast på investeringen.
Om sportskonkurrencers retfærdighed
- Sportsbegivenheders integritet er vigtig. Medlemsstaterne bør vedtage
lovgivningsmæssige foranstaltninger for at sikre, at sporten beskyttes mod enhver
utilbørlig indflydelse, såsom væddemål eller aftalt spil.
- Ordføreren opfordrer medlemsstaterne til at gøre alle former for angreb på integriteten af
konkurrencer strafbart.
- Retfærdighed og åbenhed i sportskonkurrencer er afgørende for at beskytte sportsudøveres
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-

integritet.
Idrætsorganisationer har ikke de strukturelle og retlige midler til at handle effektivt mod
aftalt spil.
Ordføreren støtter licensordninger og finansiel fairplay.
Ordføreren anerkender sportsdomstolenes beføjelser til at løse tvister inden for sport og
opfordrer derfor til oprettelsen af en europæisk afdeling af en voldgiftsdomstol for sport
(CAS).

Om budgettet
- Passende budgetdækning til sporten skal overvejes med henblik på, at den forberedende
foranstaltning skal overgå til et specifikt program dedikeret til de nye kompetencekrav.
Om muligheder og beskæftigelse
- Medlemsstaternes uddannelsesprogrammer bør koordineres på en sådan måde, at unge
sportsudøvere kan kombinere uddannelse med sportstræning.
- Der bør være kurser, som giver unge mennesker, der ønsker at forfølge en sportskarriere,
mulighed for at kombinere dette med uddannelse.
- Sport bør fremmes på skolerne, da den har mange fordele, såsom nedbrydning af sociale
barrierer og integration af marginaliserede grupper.
- Sport har potentialet til at bidrage til jobskabelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv
vækst.
Om turisme
- Synergier mellem sport og turisme skal identificeres, navnlig gennem opgradering af
kollektive infrastrukturer.
- Ordføreren bemærker, at store begivenheder og sport giver enorme muligheder for at
udnytte potentialet for udvikling af turismen i Europa.
Om traditionel sport og spil
- Ordføreren er overbevist om, at vi skal bevare de lokale, traditionelle sportsgrene, da disse
er en del af vores kulturarv og styrker følelsen af europæisk medborgerskab. Dette er et
ægte symbol på kulturel mangfoldighed i vores samfund.
- Ordføreren bemærker, at nogle traditionelle spil og sportsgrene allerede er forsvundet, og
at dem, der stadig overlever, er i overhængende fare for at forsvinde.
- Ordføreren opfordrer Kommissionen til at udarbejde et europæisk kort over oprindelige
sportsgrene og til at støtte deres udbredelse.
Europæisk identitet gennem sport
- Ordføreren opfordrer Kommissionen til at organisere en årlig "europæisk sportsdag" til at
øge det offentlige kendskab til fordelene ved sport.
- Mulige initiativer omfatter konferencer og debatter om sport, rabat på sportsudstyr i
butikker og fremme af en sund livsstil.
- Ordføreren opfordrer Kommissionen til at støtte den årlige udpegning af en "europæisk
hovedstad for sport" under ledelse af ACES med økonomisk støtte og den nødvendige
kontrol.
- Ordføreren foreslår, at det europæiske flag vises ved større sportsbegivenheder inden for
EU og foreslår, at det fremstår på sportsudøvernes trøjer i medlemsstaterne.
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Træning og mobilitet inden for sport
- Understreger, at træning af spillere på lokalt plan er nødvendig for en bæredygtig
udvikling af sporten i Europa.
- Ordføreren foreslår, at der oprettes et mobilitetsprogram for unge sportsudøvere, der har
til formål at give sportsfolk mulighed for at træne med udenlandske hold.
- Studerende og skoleelever på sportshold ville være berettiget til at deltage i disse
udvekslinger. De studerende vil få mulighed for at lære nye træningsmetoder og udvikle
deres europæiske bevidsthed. Programmet ville forbedre den interkulturelle dialog.
Om samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
- Ordføreren opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje spørgsmål som
transfer af internationale spillere, udnyttelse af mindreårige spillere, pirateri og ulovlige
væddemål i samarbejde med tredjelande.
- Sportsklubber bør være forpligtet til at overholde lovgivningen om indvandring, når de
rekrutterer unge fra tredjelande. Dette vil sikre, at sportsfolk bliver behandlet godt, indtil
de vender tilbage til deres hjemland.
Om sportsagenter
- Ordføreren mener, at ligesom alle andre former for lovreguleret erhvervsmæssig
virksomhed bør sportsagenter også være omfattet af et minimumskrav til kvalifikation, der
er udstedt af en institution for videregående uddannelse. Deres skattedomicil bør også
være inden for EU's område.
- Ordføreren foreslår oprettelsen af et register over europæiske spilleragenter, hvor navne
på de sportsudøvere, som agenterne arbejder med, og deres løn vil blive opført.
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