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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού
(2011/2087(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο 
«Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM (2011)0012 τελικό),

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον aθλητισμό (COM (2007)0391),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την καταπολέμηση 
του ντόπινγκ στον αθλητισμό1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον ρόλο του 
αθλητισμού στην παιδεία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 με τίτλο «Λευκή Βίβλος για τον 
αθλητισμό»4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την τιμιότητα των 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση5,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 για 
το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη (2011),– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης 
Νοεμβρίου 2010 για τον ρόλο του αθλητισμού ως παράγοντα και μοχλού της ενεργού 
κοινωνικής ένταξης6,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη 
νέα στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως το τμήμα που επιβεβαιώνει 
τους πρωταρχικούς στόχους για τη βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 2011 σχετικά με πρόγραμμα 
εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό για την περίοδο 2011-20147,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών8 της 11-12 Οκτωβρίου 
2011 και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008) 0198.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007) 0100.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007) 0503.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008) 0198.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009) 0097.
6 ΕΕ C 326 της 03.12.2010, σ. 5.
7 ΕΕ C 162 της 01.06.2011, σ. 1.
8 CdR xxx/2011.
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26-27 Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του 
αθλητισμού»1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Punta de l’Este του Δεκεμβρίου 1999 και τη συνάντηση 
στρογγυλής τραπέζης της UNESCO για τα παραδοσιακά αθλήματα και παιχνίδια2, η 
οποία εξετάζει την αναγνώριση των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών ως 
τμήματος της άυλης κληρονομιάς και συμβόλου πολιτιστικής πολυμορφίας,

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
αθλητικού δικαστηρίου και τις αποφάσεις της Επιτροπής σε θέματα αθλητισμού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Νομικών
Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-
0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στρατηγικών
στόχων της Ένωσης, υπογραμμίζει τις θεμελιώδεις παιδαγωγικές και πολιτιστικές αξίες
και αποτελεί φορέα ενσωμάτωσης δεδομένου ότι απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, 
ανεξάρτητα από φύλο, εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, ηλικία, ιθαγένεια και κοινωνική
κατάσταση,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υγεία στη
σύγχρονη κοινωνία και είναι βασικό συστατικό της ποιοτικής εκπαίδευσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές που συνδέονται με το ντόπινγκ παραβιάζουν τις
αξίες του αθλητισμού και εκθέτουν τους αθλητές σε σοβαρούς κινδύνους,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί αθλητές υψηλού επιπέδου βρίσκονται σε επισφαλή
κατάσταση μετά το πέρας της αθλητικής σταδιοδρομίας τους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό να εκδηλωθούν πράξεις βίας και φαινόμενα
διακριτικής συμπεριφοράς όταν διεξάγονται αθλητικές διοργανώσεις,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα των γυναικών στον τομέα του αθλητισμού δεν
έχει εκτιμηθεί επαρκώς και ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα όργανα λήψης
αποφάσεων των αθλητικών οργανώσεων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός κατέχει σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή
                                               
1 SOC /xxx.
2 Almaty, Καζαχστάν, 5-6 Νοεμβρίου 2006.
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οικονομία καθώς αντιπροσωπεύει, άμεσα ή έμμεσα, περίπου 15 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας, δηλαδή το 5,4% του εργατικού δυναμικού, και ετήσια προστιθέμενη αξία
περίπου 407 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι το 3,65% του ΑΕγχΠ της ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις και ο αθλητισμός
προσφέρουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τουριστικής
ανάπτυξης στην Ευρώπη,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού βασίζεται στην ύπαρξη μίας
ομοσπονδίας ανά άθλημα και χαρακτηρίζεται από αυτόνομη, δημοκρατική, εδαφική και
πυραμιδοειδή οργάνωση των μηχανισμών αθλητικής και οικονομικής αλληλεγγύης,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 35 εκατομμύρια εθελοντών και οι σύλλογοι και οι αθλητικές
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπουν την ανάπτυξη του αθλητισμού της
βάσης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ιδιαιτερότητα του αθλητισμού ορίζεται το σύνολο των
μοναδικών και ουσιαστικών πτυχών του αθλητισμού που τον διαφοροποιούν από κάθε
άλλον τομέα οικονομικής δραστηριότητας, αλλά πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές ομάδες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και πρέπει, 
επομένως, να προστατεύονται,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η φύση του συναγωνισμού μεταξύ εθνικών ομάδων
συνεπάγεται ότι οι ομοσπονδίες μπορούν να αποτιμήσουν την κατάρτιση των αθλητών
της χώρας,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός αντιμετωπίζει πρόβλημα
οικονομικής αστάθειας,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν διαθέτουν διαρθρωτικά και νομικά
μέσα προκειμένου να δράσουν αποτελεσματικά κατά των νοθεύσεων αγώνων,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σε διάφορους
τομείς των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ,

Ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού

1. τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης της ενασχόλησης με αθλητικές δραστηριότητες στα
σχολεία και στα πανεπιστήμια·

2. καλεί τις αθλητικές οργανώσεις να ασχοληθούν με τους αθλητές με αναπηρία·

3. επιμένει στην ανάγκη να στηριχθεί η καταπολέμηση του ντόπινγκ με σκοπό τον σεβασμό
των ατομικών ελευθεριών των αθλητών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη
διακίνηση αναβολικών ουσιών με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν τη διακίνηση
παράνομων ναρκωτικών ουσιών και να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία ως προς το θέμα
αυτό·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την εμπειρία των πρώην αθλητών όταν
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αναζητούν πρόσβαση στο επάγγελμα του προπονητή, καθώς και να συστήσουν ειδικούς
κλάδους για τους αθλητές υψηλού επιπέδου που επιλέγουν να ακολουθήσουν σπουδές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να προβλέψουν τον διορισμό εκπαιδευτών επιφορτισμένων
με την παρακολούθησή τους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύουν την πρόσβαση στα στάδια σε οπαδούς που
επιδεικνύουν βίαιη και διακριτική συμπεριφορά και να θεσπίσουν ευρωπαϊκό μητρώο
οπαδών στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στα στάδια·

6. επισημαίνει ότι, όπου ο αθλητισμός λαμβάνει χώρα στο φυσικό περιβάλλον, πρέπει να
διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ του κοινωνικού του οφέλους και της υγείας του
φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα·

Η οικονομική διάσταση του αθλητισμού

7. επαναλαμβάνει τη σημασία του εθελοντισμού στον αθλητισμό και στηρίζει τον
καθορισμό νομικού και φορολογικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις δραστηριότητες των
αθλητικών ενώσεων και τη χορηγία στον αθλητισμό·

8. θεωρεί ότι οι αθλητές πρέπει να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση·

9. τονίζει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η εμπορική εκμετάλλευση των οπτικοακουστικών
δικαιωμάτων των αθλητικών διοργανώσεων με κεντρική διαχείριση και σε αποκλειστική
και εδαφική βάση·

10. εκτιμά ότι τα αθλητικά στοιχήματα αποτελούν μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης των
αγώνων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τους αγώνες από
κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ιδίως με την αναγνώριση δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας των διοργανωτών επί των αγώνων τους, να διασφαλίσουν τη σημαντική
συμβολή των φορέων εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων στη χρηματοδότηση του
αθλητισμού της βάσης και να προστατεύσουν το αδιάβλητο των αγώνων·

11. ζητεί τη χρηματοδότηση του αθλητισμού από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία·

Η οργάνωση του αθλητισμού

12. διαπιστώνει ότι οι δομές του αθλητισμού στην Ευρώπη εδράζονται στις αρχές της
ιθαγένειας και της εδαφικότητας·

13. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του προς το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο στο επίκεντρο του
οποίου ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ομοσπονδίες και τη βάση του οποίου
αποτελούν οι σύλλογοι και οι εθελοντές·

14. υπενθυμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό αποτελεί προϋπόθεση για την
αυτονομία και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων σύμφωνα με τις αρχές της
διαφάνειας και της δημοκρατίας· υπογραμμίζει την ανάγκη κατάλληλης εκπροσώπησης
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στα αθλητικά θεσμικά όργανα·

15. δηλώνει ότι οι σύλλογοι οφείλουν να αποδεσμεύουν τους παίκτες που καλούνται στην
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εθνική ομάδα κατόπιν δίκαιης αποζημίωσης και ομαδικής ασφάλισης·

16. υπογραμμίζει ότι η κατάρτιση των παικτών σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την
αειφόρο ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αθλητισμού·

17. υπογραμμίζει τη σημασία των επιδομάτων κατάρτισης στον βαθμό που συνιστούν
αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας των κέντρων κατάρτισης και δίκαιη απόδοση της
επένδυσης·

18. εκτιμά ότι, ως νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, οι εκπρόσωποι
παικτών (μάνατζερ) θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση απόκτησης ελάχιστου
τίτλου που θα εκδίδεται από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν τη
φορολογική τους έδρα στο έδαφος της Ένωσης·

19. προτείνει τη θέσπιση ευρωπαϊκού μητρώου εκπρόσωπων παικτών (μάνατζερ), στο οποίο
θα αναφέρονται οι παίκτες από τους οποίους έχουν λάβει εξουσιοδότηση να ενεργούν εκ
μέρους τους, καθώς και το ποσό της αμοιβής τους·

20. δηλώνει σαφώς τη στήριξή του προς τα συστήματα χορήγησης άδειας και το οικονομικό
ευ αγωνίζεσθαι από την άποψη ότι ενθαρρύνουν τους συλλόγους να ανταγωνίζονται με
βάση την πραγματική οικονομική τους ικανότητα·

21. καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν όλες τις μορφές προσβολής του αδιάβλητου των
αγώνων·

22. αναγνωρίζει τη νομιμότητα των αθλητικών δικαστηρίων για την επίλυση διαφορών στον
τομέα του αθλητισμού στον βαθμό που σέβονται το δικαίωμα των πολιτών σε δίκαιη
δίκη· ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού τμήματος του αθλητικού διαιτητικού δικαστηρίου
(CAS) στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο, επιφορτισμένου με τη διευθέτηση των
ενδοκοινοτικών αθλητικών διαφορών·

Συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν θέματα όπως οι διεθνείς
μεταγραφές παικτών, η εκμετάλλευση ανήλικων παικτών, η πειρατεία και τα παράνομα
στοιχήματα στην ατζέντα της συνεργασίας με τρίτες χώρες·

24. ζητεί από τους συλλόγους να ληφθεί μέριμνα για συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί
μετανάστευσης κατά την ένταξη στους εν λόγω συλλόγους νεαρών παικτών από τρίτες
χώρες και να εξασφαλιστεί η επιστροφή τους σε καλή κατάσταση στη χώρα καταγωγής
τους εάν δεν ευοδωθεί η έναρξη της σταδιοδρομίας τους·

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω του αθλητισμού

25. καλεί την Επιτροπή:

 να διοργανώνει ετησίως «Ευρωπαϊκή Ημέρα Αθλητισμού»·

 να υποστηρίξει την ανακήρυξη ετησίως «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του
Αθλητισμού» υπό την ηγεσία της ACES (Ένωση Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών του
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Αθλητισμού) με την οικονομική στήριξη και τον απαραίτητο έλεγχο·

 να εκπονήσει ευρωπαϊκό χάρτη ιθαγενών αθλημάτων και να στηρίξει τη διάδοσή του·

 να δημιουργήσει πρόγραμμα κινητικότητας για τους νέους αθλητές ώστε να μπορούν
να μαθαίνουν νέες μεθόδους κατάρτισης, να αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή συνείδησή
τους και να προωθείται ο διαπολιτισμικός διάλογος·

26. προτείνει η ευρωπαϊκή σημαία να κυματίζει στις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται στην επικράτεια της Ένωσης και να εμφανίζεται στη φανέλα των
αθλητών των χωρών μελών·

o

o o

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις
ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) παρέχει
στην ΕΕ μια νέα αρμοδιότητα για τον αθλητισμό, καλεί την ΕΕ να συμβάλει στην προώθηση
των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον χώρο του αθλητισμού, και ορίζει ότι η δράση της ΕΕ
πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι το πρώτο έγγραφο πολιτικής που εκδίδεται στον τομέα
του αθλητισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία απονέμει
στην ΕΕ την εντολή να υποστηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τα μέτρα της
πολιτικής για τον αθλητισμό που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου, και για να τονιστεί η σημασία
αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπόνησε και άλλες σχετικές προτάσεις ψηφίσματος, και
συγκεκριμένα «Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη»1, «Ο ρόλος του
αθλητισμού στην παιδεία»2 και «Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό»3 (που εφαρμόστηκε
από την Επιτροπή το 2007).

- Γιατί ο αθλητισμός έχει σημασία για την κοινωνία
Ο αθλητισμός αποτελεί καθαυτός σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο και δημόσιο αγαθό. Για 
πολλούς, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές ψυχαγωγίας, είτε λαμβάνουν οι ίδιοι 
μέρος είτε είναι θεατές. Στην καλύτερη περίπτωση, ο αθλητισμός συνενώνει τους ανθρώπους 
ανεξαρτήτως καταγωγής, υπόβαθρου, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή οικονομικής 
κατάστασης. Ο αθλητισμός προάγει την ενεργό συμβολή των ευρωπαίων πολιτών στην 
κοινωνία και συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής ένταξης.

- Βελτίωση της υγείας μέσω του αθλητισμού
Η σωματική άσκηση είναι ένας από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες της 
υγείας στη σύγχρονη κοινωνία. Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αρνητικές συνέπειες στην 
υγεία των ευρωπαίων πολιτών δεδομένου ότι αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, υπερβολικού 
βάρους και εμφάνισης σοβαρών ασθενειών. Οι αρνητικές αυτές συνέπειες επιβαρύνουν τον 
προϋπολογισμό για την υγεία και τη γενική οικονομία των κρατών μελών.

- Ντόπινγκ, βία και μισαλλοδοξία
Η φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ) εξακολουθεί να είναι σημαντική απειλή για τον αθλητισμό.
Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν πιο δραστήρια προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την 
καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, για παράδειγμα, με την προσχώρηση στη Σύβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, στον βαθμό που οι 
αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα αυτόν της επιτρέπουν να το πράξει.

Τα διάφορα επεισόδια στα γήπεδα παραμένουν επίσης πανευρωπαϊκό φαινόμενο και υπάρχει 
ανάγκη για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που να περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση των 
συναφών κινδύνων.

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007) 0100.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007) 0503.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008) 0198.
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- Αθλητισμός και οικονομία
Ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας και 
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με προστιθέμενη αξία και 
επίδραση στην απασχόληση που υπερβαίνουν τον μέσο όρο των ποσοστών ανάπτυξης. Η 
βιώσιμη χρηματοδότηση του αθλητισμού ωστόσο αποτελεί θέμα το οποίο πρέπει να 
εξεταστεί λεπτομερέστερα.

- Η οργάνωση του αθλητισμού
Η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αφορούν τον αθλητισμό και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Οι εν λόγω 
προκλήσεις περιλαμβάνουν: την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και την ιθαγένεια των 
αθλητών, τις μεταγραφές παικτών (η νομιμότητα των πράξεων και η διαφάνεια των σχετικών 
χρηματικών ποσών προκαλούν συχνές ανησυχίες), το αδιάβλητο των αθλητικών αγώνων και 
τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο στον τομέα του αθλητισμού.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής:

Στις 18 Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό». Προσδιορίζει τις απόψεις της Επιτροπής για 
δράση στον τομέα του αθλητισμού σε επίπεδο ΕΕ. Προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την 
Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη σε τρία ευρέα κεφάλαια: ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, 
η οικονομική διάσταση του αθλητισμού και η οργάνωση του αθλητισμού.

Κύριο μήνυμα της ανακοίνωσης:
- επισημαίνει τις βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό (π.χ. ντόπινγκ από 

ερασιτέχνες αθλητές, βία που συνδέεται με αθλητικά γεγονότα)
- σέβεται την αυτονομία των δομών που διέπουν τον αθλητισμό και αναγνωρίζει τις 

αρμοδιότητες των κρατών μελών στην οργάνωση του αθλητισμού
- αναφέρει ωστόσο ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ για την οργάνωση του αθλητισμού μπορεί 

να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία
- ολοκληρώνει κάθε κεφάλαιο με έναν κατάλογο πιθανών δράσεων παρακολούθησης προς 

εξέταση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
- αναγνωρίζει το πολύπλοκο των προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού
- προτείνει τη συνέχιση των άτυπων δομών συνεργασίας των κρατών μελών, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η συνεχής ανταλλαγή ορθών πρακτικών και η διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η δράση της ΕΕ συμβάλλει στους γενικούς στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας, 
μέσω δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στον αθλητισμό και μέσω αυτού, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη 
σωματική άσκηση.

Οι δράσεις που προτείνονται στην ανακοίνωση αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συζήτησης 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, την εξέταση των προκλήσεων στον αθλητισμό και την 
παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη του τομέα. Οι αθλητές, οι αθλητικές οργανώσεις και οι 
πολίτες αναμένεται να ωφεληθούν από τα σχέδια τα οποία απορρέουν από τον νέο ρόλο της 
ΕΕ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας για την υποστήριξη και τον συντονισμό της 
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πολιτικής για τον αθλητισμό στα κράτη μέλη.

Σήμερα, η Επιτροπή παρέχει υποστήριξη για σχέδια και δίκτυα στον τομέα του αθλητισμού, 
είτε μέσω ειδικών μέτρων παροχής κινήτρων για τον αθλητισμό, όπως οι 
προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα του αθλητισμού, είτε μέσω των υφιστάμενων 
προγραμμάτων σε διάφορους σχετικούς τομείς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η διά βίου 
μάθηση, η δημόσια υγεία, η νεολαία, η ιθαγένεια, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, η 
κοινωνική ένταξη, η καταπολέμηση του ρατσισμού, η προστασία του περιβάλλοντος και 
άλλοι.

Οι παρατηρήσεις του εισηγητή και οι προκλήσεις για το μέλλον:

Σχετικά με την αξία του αθλητισμού
- Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στους 

στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένης της εκπαιδευτικής και 
πολιτιστικής του αξίας.

- Ο αθλητισμός αποτελεί φορέα ενσωμάτωσης δεδομένου ότι απευθύνεται σε όλους τους 
πολίτες, ανεξάρτητα από φύλο, εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, ηλικία, ιθαγένεια και 
κοινωνική θέση

- Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι οι αθλητικές δραστηριότητες των γυναικών δεν έχουν 
εκτιμηθεί επαρκώς και ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα όργανα λήψης 
αποφάσεων των αθλητικών οργανώσεων.

- Ο εισηγητής ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την εμπειρία των πρώην 
αθλητών όταν αυτοί αναζητούν πρόσβαση στο επάγγελμα του προπονητή, καθώς και να 
συστήσουν ειδικούς κλάδους για τους αθλητές που επιλέγουν να ακολουθήσουν σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να τους παρέχουν εκπαιδευτές για να τους 
παρακολουθούν.

- Οι εθελοντές καθιστούν δυνατή την ομαλή διεξαγωγή πολλών αθλητικών εκδηλώσεων. Ο 
εισηγητής θα ήθελε να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεισφοράς τους.

Σχετικά με την αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων
- Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η προώθηση των οφελών του αθλητισμού για την υγεία 

θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. Σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να δοθεί έμφαση 
σε μεγαλύτερα θέματα όπως η φαρμακοδιέγερση, η παράνομη εμπορία, η κινητικότητα 
των αθλητών, ο ρατσισμός και η βία στον αθλητισμό.

- Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πρόληψη εγκληματικών δραστηριοτήτων 
που συνιστούν απειλή για τον αθλητισμό, π.χ. η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, το στήσιμο αγώνων, η εμπορία ανθρώπων και η εκμετάλλευση των 
ανηλίκων.

- Ο εισηγητής καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύουν την πρόσβαση στα στάδια σε οπαδούς 
που έχουν επιδείξει βίαιη ή διακριτική συμπεριφορά. Προτείνει να θεσπιστεί ευρωπαϊκό 
μητρώο οπαδών στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στα στάδια.

Σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση
- Πρέπει να προωθηθούν πρότυπα διακυβέρνησης του αθλητισμού μέσω της ανταλλαγής 

ορθών πρακτικών.
- Πρέπει να εναρμονιστούν οι νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με την πώληση 

δικαιωμάτων αναμετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων προκειμένου να αποφευχθεί το 
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ενδεχόμενο να επωφελούνται μόνον οι μεγάλοι σύλλογοι.
- Ο εισηγητής αναγνωρίζει τη σημασία της δίκαιης κατανομής των εσόδων μεταξύ των 

αθλητικών συλλόγων διαφόρων μεγεθών, καθώς και μεταξύ επαγγελματικού και 
ερασιτεχνικού αθλητισμού.

- Τονίζεται επίσης η σημασία των επιδομάτων κατάρτισης, καθώς συνιστούν 
αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας των κέντρων κατάρτισης και δίκαιη απόδοση της 
επένδυσης.

Σχετικά με την έντιμη διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων
- Το αδιάβλητο των αθλητικών γεγονότων είναι σημαντικό. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

υιοθετήσουν ρυθμιστικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο αθλητισμός 
προστατεύεται έναντι οιασδήποτε επιζήμιας επιρροής όπως τα στοιχήματα ή το στήσιμο 
των αγώνων.

- Ο εισηγητής παροτρύνει τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν όλες τις μορφές προσβολής 
του αδιάβλητου των αγώνων.

- Η έντιμη διεξαγωγή και η διαφάνεια των αθλητικών αγώνων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα των αθλητών και αθλητριών.

- Οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν διαθέτουν τα διαρθρωτικά και νομικά μέσα προκειμένου 
να δράσουν αποτελεσματικά κατά των νοθεύσεων των παιχνιδιών.

- Ο εισηγητής υποστηρίζει τα συστήματα χορήγησης άδειας και το οικονομικό ευ 
αγωνίζεσθαι.

- Ο εισηγητής αναγνωρίζει τη νομιμότητα των αθλητικών δικαστηρίων για την επίλυση 
διαφορών στον τομέα του αθλητισμού και ζητεί ως εκ τούτου τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
τμήματος του αθλητικού διαιτητικού δικαστηρίου (CAS).

Σχετικά με τον προϋπολογισμό
- Πρέπει να εξετασθεί η επαρκής κάλυψη του αθλητισμού από τον προϋπολογισμό έτσι 

ώστε η προπαρασκευαστική δράση να περάσει σε ειδικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη νέα 
αρμοδιότητα.

Σχετικά με τις ευκαιρίες και τις θέσεις εργασίας
- Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών μελών θα πρέπει να συντονίζονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτρέπεται στους νέους αθλητές να συνδυάζουν τη μάθηση με την 
αθλητική κατάρτιση.

- Θα πρέπει να υπάρχουν μαθήματα που παρέχονται στους νέους που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν αθλητική σταδιοδρομία και να συνδυάζονται με τις σπουδές.

- Ο αθλητισμός θα πρέπει να προωθείται στα σχολεία λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη του 
όπως η κατάργηση κοινωνικών φραγμών και η ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.

- Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Σχετικά με τον τουρισμό
- Πρέπει να εντοπιστούν συνέργειες μεταξύ αθλητισμού και τουρισμού, κυρίως μέσω της 

αναβάθμισης των συλλογικών υποδομών.
- Ο εισηγητής επισημαίνει ότι οι μεγάλες εκδηλώσεις και ο αθλητισμός προσφέρουν 

τεράστιες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης στην 
Ευρώπη.
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Σχετικά με τα παραδοσιακά αθλήματα και παιχνίδια
- Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να διατηρηθούν τα τοπικά και παραδοσιακά 

αθλήματα καθώς αποτελούν τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να ενισχυθεί το 
αίσθημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Πρόκειται για πραγματικό σύμβολο της πολιτιστικής 
πολυμορφίας των κοινωνιών μας.

- Ο εισηγητής επισημαίνει ότι ορισμένα παραδοσιακά παιχνίδια και αθλήματα έχουν ήδη 
εξαφανιστεί και όσα επιζούν ακόμα αντιμετωπίζουν κίνδυνο επικείμενης εξαφάνισης.

- Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ευρωπαϊκό χάρτη ιθαγενών αθλημάτων 
και να στηρίξει τη διάδοσή του.

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω του αθλητισμού
- Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να διοργανώνει ετησίως «Ευρωπαϊκή Ημέρα 

αθλητισμού» για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τα οφέλη του αθλητισμού.
- Πιθανές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν διαλέξεις και συζητήσεις για τον αθλητισμό, 

εκπτώσεις σε αθλητικά είδη σε καταστήματα και την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής.
- Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανακήρυξη ετησίως «Ευρωπαϊκής 

Πρωτεύουσας του Αθλητισμού» υπό την ηγεσία της ACES, με την οικονομική στήριξη 
και τον απαραίτητο έλεγχο.

- Ο εισηγητής προτείνει η ευρωπαϊκή σημαία να κυματίζει στις μεγάλες αθλητικές 
εκδηλώσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εμφανίζεται στη φανέλα των 
αθλητών των κρατών μελών.

Κατάρτιση και κινητικότητα στον αθλητισμό
- Υπογραμμίζει ότι η κατάρτιση παικτών σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την 

αειφόρο ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ευρώπη.
- Ο εισηγητής προτείνει να δημιουργηθεί πρόγραμμα κινητικότητας για νέους αθλητές, 

στόχος του οποίου θα είναι να παρέχει στους αθλητές τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται με 
ξένες ομάδες.

- Επιλέξιμοι να λάβουν μέρος στις ανταλλαγές αυτές θα είναι φοιτητές και μαθητές που 
συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν νέες 
μεθόδους κατάρτισης και να αναπτύξουν την ευρωπαϊκή συνείδησή τους. Το πρόγραμμα 
θα προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Σχετικά με τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς
- Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν θέματα όπως οι 

διεθνείς μεταγραφές παικτών, η εκμετάλλευση ανήλικων παικτών, η πειρατεία και τα 
παράνομα στοιχήματα με τη συνεργασία τρίτων χωρών.

- Οι αθλητικοί σύλλογοι πρέπει να υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία 
περί μετανάστευσης όταν εντάσσονται σε αυτούς νεαροί παίκτες από τρίτες χώρες. Αυτό 
θα διασφαλίσει ότι οι αθλητές τυγχάνουν καλής μεταχείρισης έως ότου επιστρέψουν στη 
χώρα καταγωγής τους.

Σχετικά με τους εκπροσώπους παικτών (μάνατζερ)
- Ο εισηγητής εκτιμά ότι, όπως και κάθε άλλη νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική 

δραστηριότητα, οι εκπρόσωποι παικτών (μάνατζερ) θα πρέπει να υπόκεινται στην 
υποχρέωση απόκτησης ελάχιστου τίτλου που θα εκδίδεται από ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η φορολογική τους έδρα θα πρέπει επίσης να είναι εντός της επικράτειας 
της ΕΕ.
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- Ο εισηγητής προτείνει τη θέσπιση μητρώου ευρωπαίων εκπρόσωπων παικτών (μάνατζερ), 
στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι αθλητές με τους οποίους συνεργάζονται και το ποσό της 
αμοιβής τους.


