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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa mõõtme kohta spordis
(2011/2087(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 18. jaanuari 2011. aasta teatist „Euroopa mõõtme arendamine 
spordis” (KOM (2011) 0012 lõplik);

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut spordi kohta (KOM(2007) 0391);

– võttes arvesse oma 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni, mis käsitleb võitlust dopingu 
kasutamise vastu spordis1;

– võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni profijalgpalli tuleviku kohta 
Euroopas2;

– võttes arvesse oma 13. novembri 2007. aasta resolutsiooni spordi rolli kohta hariduses3;

– võttes arvesse oma 8. mai 2008. aasta resolutsiooni spordi valge raamatu kohta4;

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2009. aasta resolutsiooni online-hasartmängude aususe
kohta5;

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2009. aasta otsust 2010/37/EÜ kodanikuaktiivsust 
edendava vabatahtliku tegevuse Euroopa aasta (2011) kohta;

– võttes arvesse nõukogu 18. novembri 2010. aasta järeldusi spordi rolli kohta aktiivse 
sotsiaalse kaasamise aluse ja edasiviijana6;

– võttes arvesse nõukogu 17. juuni 2010. aasta järeldusi uue majanduskasvu ja tööhõive 
strateegia kohta, eelkõige selles osas, mis toetab haridustaseme parandamise peamisi 
eesmärke;

– võttes arvesse nõukogu 1. juuni 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu spordialase 
töökava (2011–2014) kohta7;

– võttes arvesse Regioonide Komitee 11.–12. oktoobri 2011. aasta arvamust8 ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26.–27. oktoobri 2011. aasta arvamust „Euroopa mõõtme 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0134.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0100.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007) 0503.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008) 0198.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009) 0097.
6 ELT C 326, 3.12.2010, lk 5.
7 ELT C 162, 1.6.2011, lk 1.
8 CdR xxx/2011.
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arendamine spordis”1;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 6 ja 165;

– võttes arvesse 1999. aasta detsembri Punta de l’Este deklaratsiooni ja UNESCO 
traditsiooniliste spordialade ja mängude teemalist ümarlauakohtumist2, kus käsitleti 
traditsiooniliste spordialade ja mängude tunnustamist vaimse pärandina ja kultuurilise 
mitmekesisuse sümbolina;

– võttes arvesse Euroopa Kohtu ja Üldkohtu kohtupraktikat ning komisjoni otsuseid
spordivaldkonnas;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, 
õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et sport aitab kaasa liidu strateegiliste eesmärkide saavutamisele, rõhutab 
põhilisi pedagoogilisi ja kultuurilisi väärtusi ning hoogustab integratsiooni, kuna on 
mõeldud kõigile kodanikele, sõltumata nende soost, etnilisest päritolust, usust, east, 
rahvusest või sotsiaalsest taustast;

B. arvestades, et tänapäeva ühiskonnas on sport tervislikku seisundit määrav tegur ja 
kvaliteetse hariduse oluline element;

C. arvestades, et dopinguga seotud tegevus on vastuolus spordi väärtustega ja seab sportlased 
tõsisesse ohtu;

D. arvestades paljude tippsportlaste olukorra ebakindlust nende sportlaskarjääri lõpus;

E. arvestades, et spordivõistluste ajal võib esineda vägivallategusid ja diskrimineerivaid 
avaldusi;

F. arvestades, et naiste hulgas ei ole spordiga tegelemine piisavalt hinnatud ja et 
spordiorganisatsioonide otsustusorganites ei ole naised piisavalt esindatud; 

G. arvestades, et spordil on Euroopa majanduses tähtis koht, kuna sellega on otseselt või 
kaudselt seotud umbes 15 miljonit töökohta, st 5,4% töötavast elanikkonnast, ja selle 
aastane lisandväärtus on ligikaudu 407 miljardit eurot, mis moodustab 3,65% Euroopa 
SKPst;

H. arvestades, et suured spordiüritused ja spordi harrastamine annavad suurepäraseid 
võimalusi kasutada Euroopa turismi arengupotentsiaali;

I. arvestades, et Euroopa spordi mudel tugineb spordi alaliitudele ning seda iseloomustab 

                                               
1 SOC /xxx.
2 Almatõ, Kasahstan, 5.–6. november 2006.
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sportliku ja finantssolidaarsuse mehhanismide autonoomne, demokraatlik, territoriaalne ja 
püramiidjas korraldus;

J. arvestades, et 35 miljonit vabatahtlikku ja mittetulunduslikud spordiklubid ning -liidud 
võimaldavad arendada massisporti;

K. arvestades, et spordi eripära seisneb selles, et tegu on ainulaadsete ja oluliste aspektide 
kogumiga, mis eristab seda kõigist teistest majandussektoritest, kuid mida tuleb arvesse 
võtta iga juhtumi korral;

L. arvestades, et rahvusmeeskondadel on oluline roll ja seega on tähtis neid kaitsta;

M. arvestades, et ka rahvusmeeskondade vaheliste võistluste iseloom viitab sellele, et liidud 
võiksid väärtustada rahvusmeeskondade sportlaste treenimist;

N. arvestades, et profisporti ohustab rahaline ebastabiilsus;

O. arvestades, et spordiliitudel ei ole struktuurseid ega õiguslikke vahendeid, et tõhusalt 
võidelda matšide tulemustega manipuleerimise vastu;

P. arvestades, et sport võib mängida rolli liidu välissuhete eri valdkondades;

Spordi ühiskondlik roll

1. rõhutab spordiharrastuse edendamise tähtsust koolides ja ülikoolides;

2. nõuab, et spordiorganisatsioonid tegeleksid puuetega sportlastega;

3. rõhutab vajadust toetada dopinguvastast võitlust, austades samas sportlaste eraelu 
puutumatust; nõuab tungivalt, et liikmesriigid suhtuksid dopinguainete levitamisse 
samamoodi nagu illegaalsete uimastite levitamisse ja võtaksid vastu ka vastavad 
õigusaktid;

4. ergutab liikmesriike võtma arvesse endiste sportlaste kogemusi, kui nad soovivad asuda 
tööle treenerina, ning seada sisse spetsiaalseid koolitusviise tippsportlaste jaoks, kes 
otsustavad omandada kõrghariduse ja soovivad, et nende edasijõudmise tagamiseks 
määrataks neile juhendajad;

5. nõuab, et liikmesriigid keelaksid vägivaldse või diskrimineeriva suhtumisega toetajate 
pääsu staadionile ja looksid staadionikeelu saanud isikute üleeuroopalise andmebaasi;

6. toob välja, et kui spordiga tegeletakse looduskeskkonnas, tuleb tagada tasakaal spordi 
ühiskondliku kasu ning sportimiskohana kasutatava looduskeskkonna tervise vahel;

Spordi majanduslik mõõde

7. toonitab taaskord vabatahtliku töö tähtsust spordis; toetab spordiliitude tegevusele 
kohandatud õigus- ja rahandusraamistiku loomist ja spordimetseenlust;

8. leiab, et sotsiaalkindlustuse osas peavad sportlastel olema samasugused õigused nagu 
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töötajatel;

9. toonitab, et spordivõistluste audiovisuaalsete õiguste kaubandusliku kasutamise 
tsentraliseeritud, eksklusiivne ja territoriaalne alus on väga tähtis;

10. leiab, et spordikihlveod kujutavad endast üht võistluste kaubandusliku kasutamise vormi, 
ja nõuab, et komisjon ja liikmesriigid kaitseksid võistlusi mis tahes lubamatu kasutamise 
eest, eelkõige tunnustades korraldajate intellektuaalomandiõigust oma võistlusele, 
tagaksid spordikihlvedude korraldajate olulise panuse massispordiürituste rahastamisse ja 
kaitseksid võistluste ausust;

11. nõuab, et sport saaks toetust Euroopa struktuurifondidest;

Spordi korraldus

12. märgib, et Euroopas tuginevad spordistruktuurid rahvuse ja territooriumi põhimõtetele;

13. kinnitab uuesti oma toetust Euroopa spordi mudelile, mille keskmeks on alaliidud ning 
aluseks klubid ja vabatahtlikud;

14. tuletab meelde, et spordiorganisatsioonide autonoomsuse ja iseregulatsiooni tingimuseks 
on spordi hea juhtimistava, vastavuses läbipaistvuse ja demokraatia põhimõtetega; 
toonitab, et spordiinstitutsioonides peavad olema asjakohaselt esindatud kõik 
sidusrühmad;

15. kinnitab, et klubid peaksid vabastama rahvusmeeskonda kutsutud mängijad, pakkudes 
neile õiglast hüvitist ja kollektiivset kindlustust;

16. toonitab, et Euroopa spordi jätkusuutlikuks arenguks on vaja mängijaid treenida kohalikul 
tasandil;

17. toonitab koolitushüvitise tähtsust, kuna see moodustab koolituskeskuste tõhusa 
kaitsemehhanismi ja õiglase investeeringutulu;

18. leiab, et kutsetegevuse reguleerimiseks peaks agentidele kehtima minimaalse 
kõrgharidusasutusest saadud kvalifikatsiooni nõue ja nende registreeritud asukoht peaks 
olema liidu territooriumil;

19. teeb ettepaneku luua üleeuroopaline mängijate agentide register, kus agendid haldavad 
nimekirja mängijatest, kes on neid volitanud endi nimel tegutsema, näidates ka nende tasu 
suuruse;

20. väljendab selgelt toetust litsentsimissüsteemidele ja ausale rahastamisele, kuna see ergutab
klubisid konkureerima vastavalt oma tegelikele rahalistele võimalustele;

21. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kriminaliseeriksid kõik võistluste aususe rikkumise 
vormid;

22. tunnustab spordikohtute õiguspärasust spordivaldkonna vaidluste lahendamisel, 
tingimusel et need austavad kodanike õigust asja õiglasele arutamisele; kutsub üles looma 
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Brüsselis või Luxembourgis Spordi Arbitraažikohtu Euroopa koda, mille ülesanne oleks 
lahendada ühendusesiseseid spordivaidlusi;

Koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kolmandate riikidega koostööd sellistes 
küsimustes nagu rahvusvaheliste mängijate üleviimine, alaealiste mängijate 
ekspluateerimine, piraatlus ja ebaseaduslikud kihlveod;

24. nõuab, et klubid jälgiksid sisserände eeskirjadest kinnipidamist kolmandatest riikidest 
pärit noorte värbamisel ja tagaksid noorte turvalise tagasipöördumise päritoluriiki, kui 
nende karjäär ei õnnestu;

Euroopa identiteet spordi kaudu

25. kutsub komisjoni üles

 korraldama igal aastal Euroopa spordi päeva;

 toetama iga-aastast Euroopa spordipealinna nimetamist Euroopa spordipealinnade 
liidu eestvedamisel koos rahalise toetuse ja vajaliku kontrolliga;

 looma omamaiste spordialade Euroopa kaarti ja toetama selle levitamist;

 looma liikuvusprogrammi noortele sportlastele, et võimaldada neil õppida uusi 
treeningmeetodeid, parandada teadlikkust Euroopast ja soodustada 
kultuuridevahelist dialoogi;

26. teeb ettepaneku heisata liidu territooriumil korraldatavatel suurtel spordiüritustel Euroopa 
Liidu lipp ja pakub välja, et lipp võiks olla kujutatud ka liikmesriikide sportlaste 
võistlusvormil;

o

o o

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile,
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa, rahvusvahelistele ja riiklikele 
spordiliitudele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 165 on Euroopa Liidule antud uued volitused 
liikmesriikide spordialaste meetmete toetamiseks, selles kutsutakse Euroopa Liitu üles 
spordivaldkonda edendama ja sätestatakse meetmed, et arendada euroopalikku suhtumist 
sporti.

Komisjoni teatis on esimene pärast Lissaboni lepingu jõustumist spordivaldkonnas 
vastuvõetud poliitikadokument, millega antakse ELile volitused liikmesriikide võetavate 
spordipoliitika meetmete toetamiseks, koordineerimiseks ja täiendamiseks.

Viimase ametiaja jooksul koostas Euroopa Parlament selle küsimuse tähtsuse kajastamiseks 
teised seonduvad resolutsiooni ettepanekud, nimelt profijalgpalli tuleviku kohta Euroopas1, 
spordi rolli kohta hariduses2 ja spordi valge raamatu kohta3 (rakendatud komisjoni poolt 2007. 
aastal).

- Miks on sport ühiskonna jaoks oluline
Sport kujutab endast olulist sotsiaalset nähtust ja avalikku hüve. Paljude jaoks on see üks 
kõige tähtsamaid puhkuse vorme kas siis ise osaledes või pealtvaatajatena. Oma parimal kujul 
ühendab sport inimesi olenemata nende päritolust, taustast, usulistest veendumustest või 
majanduslikust olukorrast. Sport soodustab Euroopa kodanike aktiivset ühiskonnas osalemist 
ja aitab edendada sotsiaalse kaasatuse tunnet.

- Tervise edendamine spordi kaudu
Kehaline aktiivsus on tänapäeva ühiskonnas üks tähtsamaid tervise mõjureid. Kehalise 
tegevuse puudumine avaldab kahjulikku mõju Euroopa kodanike tervisele, kuna see 
suurendab rasvumise, ülekaalulisuse ja paljude tõsiste haiguste ohtu. Need kahjulikud 
tagajärjed koormavad liikmesriikide tervishoiuvaldkonna eelarvet ja majandust üldiselt.

- Doping, vägivald ja sallimatus
Doping jääb edaspidigi spordile suureks ohuks. Paljud sidusrühmad soovivad ELi aktiivsemat 
sekkumist dopinguvastasesse võitlusesse, näiteks Euroopa Nõukogu dopinguvastase leppega 
liitumise kaudu, sellises ulatuses nagu liidu pädevus selles valdkonnas võimaldab.

Pealtvaatajate vägivald ja korratused on samuti endiselt kogu Euroopas esinev nähtus ja selle 
vastu võitlemiseks tuleb Euroopas välja töötada eesmärgikindel tegevuskava ja meetmed, mis 
aitaksid kaasnevaid ohte vähendada.

- Sport ja majandus
Sport kujutab endast suurt ja kiiresti arenevat majandusharu ja annab märgatava panuse 
töökohtade arvu suurenemisse ja majanduskasvu, lisaväärtuse loomisesse ja tööhõive 
parandamisesse, suurendades kasvutempot üle keskmise. Spordi jätkuv rahastamine on siiski 
täpsemat uurimist vajav küsimus.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007) 0100.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007) 0503.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008) 0198.
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- Spordi korraldus
Hea juhtimistava spordis on spordiga seotud probleemidega tegelemise ja ELi 
õigusraamistiku tingimus. Seda laadi probleemideks on kodanike vaba liikumine ja sportlaste 
kodakondsus, mängijate ülemineku eeskirjad (toimingute õiguspärasus ja rahavoogude selgus 
annavad sageli alust kahtlusteks), spordivõistluste ausus ja sotsiaalne dialoog Euroopa 
spordisektoris.

Komisjoni teatis:

18. jaanuaril 2011 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise „Euroopa mõõtme arendamine 
spordis”. Selles on ära toodud komisjoni ettepanekud ELi tasandi tegevuse kohta 
spordivaldkonnas. Selles esitatakse komisjoni ja/või liikmesriikide konkreetsed tegevused 
kolme ulatusliku peatüki raames: spordi koht ühiskonnas, spordi majanduslik tahk ja 
spordialane organiseerimistegevus.

Teatise põhiline sõnum:
- määratletakse põhilised spordiga seotud probleemid (nt harrastussportlaste 

dopingukasutus, spordiüritustega seotud vägivald)
- austatakse spordi juhtimisstruktuuride sõltumatust ja tunnustatakse liikmesriikide 

pädevust spordikorralduses
- märgitakse sellele vaatamata, et Euroopa Liidu tasandil tegutsemine võib luua 

spordikorralduses olulist lisaväärtust
- iga peatükk lõpetatakse võimalike järelmeetmete loeteluga, millega komisjon ja 

liikmesriigid peaksid tegelema
- tunnustatakse spordivaldkonnas tehtud ettepanekute mitmekesisust
- viidatakse vajadusele jätkata mitteametlike koostööstruktuuride kaudu tööd 

liikmesriikides, et edaspidigi tagada kasulike kogemuste vahetamist ja tulemuste 
levitamist.

Teatises märgitakse, et ELi meetmetega aidatakse saavutada strateegia Euroopa 2020 üldisi 
eesmärke, nagu tööhõive ja liikuvuse parandamine, eelkõige meetmetega, mis edendavad 
sotsiaalset kaasatust spordis ja spordi kaudu, haridust ja treenimist ning kehalist tegevust 
käsitlevate Euroopa suunistega.

Teatises esitatud tegevuste eesmärgiks on arutelu julgustamine sidusrühmades seas, spordiga 
seotud probleemidega tegelemine ja sektori arengu toetamine. Väljendatakse lootust, et 
sportlased, spordiorganisatsioonid ja kodanikud saavad kasu kõnealustest kavadest, mis 
tulenevad ELi uuest rollist Lissaboni lepingu raames liikmesriikide spordipoliitika toetamisel 
ja koordineerimisel. 

Praegu toetab komisjon spordialaseid projekte ja koostöövõrke erialaste stimuleerivate 
meetmete kaudu, nagu näiteks ettevalmistavad meetmed spordivaldkonnas, või muude 
olemasolevate tegevuskavade kaudu eri valdkondades. Sellised on näiteks elukestev õpe, 
rahvatervis, noorus, kodakondsus, teaduslik ja tehniline areng, sotsiaalne kaasatus, 
rassismivastane võitlus, keskkonnakaitse ja muu.

Raportööri märkused ja probleemid tulevikus:
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Spordi kasu
- Raportöör on veendunud, et spordi haridus- ja kultuurialast väärtust silmas pidades on 

spordi kaudu võimalik anda panus Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkide saavutamisse.
- Sport on integratsiooni vahend, kuna see on avatud kõikidele kodanikele, olenemata soost, 

päritolust, usutunnistusest, vanusest, kodakondsusest ja sotsiaalsest staatusest.
- Raportöör tõdeb, et naiste spordiharrastus ei ole piisavalt väärtustatud ja et naised on 

spordiorganisatsioonide otsuseid vastuvõtvates organites alaesindatud.
- Raportöör julgustab liikmesriike võtma arvesse endiste sportlaste kogemusi, kui nad 

treeneritööle kandideerivad, ja looma konkreetsed kanalid sportlastele, kes valivad 
kõrghariduse omandamise ja eraldama nende jälgimiseks mentorid. 

- Vabatahtlikud võimaldavad paljude spordiürituste tõrgeteta läbiviimise. Raportöör soovib 
rõhutada nende panuse tähtsust.

Tõsiste küsimustega tegelemine
- Raportöör on arvamusel, et spordi tervisele kasulike külgede edendamise eest peavad 

vastutama liikmesriigid. ELi tasandil tuleks keskenduda tõsisematele küsimustele, milleks 
on näiteks doping, inimkaubandus, sportlaste liikuvus, rassism ja vägivald spordis.

- Tuleb teha kõik, et tõkestada sporti ohustav kuritegevus, näiteks rahapesu, tulemuste 
kokkuleppimine, inimkaubandus ja alaealiste ärakasutamine.

- Raportöör kutsub liikmesriike üles keelustama juurdepääs staadionile poolehoidjatele, kes 
on käitunud vägivaldselt või diskrimineerivalt. Teeb ettepaneku koostada Euroopa register 
isikute kohta, kellele on kehtestatud staadionikeeld.

Hea juhtimistava
- Heade tavade vahetamise kaudu tuleb edendada spordi hea juhtimistava standardeid.
- Liikmesriikide õigusaktid meediaõiguste müügi kohta tuleb ühtlustada, et vältida 

olukorda, kus kasu saavad ainult suured ühendused.
- Raportöör tunnistab sissetulekute õiglase jagunemise tähtsust erineva suurusega 

spordiklubide ning elukutseliste ja harrastussportlaste vahel.
- Samuti rõhutatakse treeningutoetuste tähtsust, kuna need kujutavad endast spordiklubide 

tõhusat kaitsemehhanismi ja õiglast tulu investeeringutelt.

Spordivõistluste ausus
- Spordiürituste ausus on oluline. Liikmesriigid peaksid vastu võtma reguleerivad meetmed, 

et tagada spordi kaitse asjakohatute mõjude, näiteks kihlvedude või tulemuste 
kokkuleppimise eest.

- Raportöör nõuab liikmesriikidelt võistluste aususe vastu suunatud igat liiki rünnete 
kuritegudeks tunnistamist.

- Spordivõistluste ausus ja avatus on sportlaste aususe kaitsmiseks ülioluline.
- Spordiföderatsioonidel puuduvad struktuurilised ja õiguslikud vahendid tõhusaks 

võitluseks mängudega seotud mahhinatsioonide vastu. 
- Raportöör soovitab litsentsisüsteeme ja ausat rahastamist.
- Raportöör tunnustab spordikohtute legitiimsust spordivaldkonnas tekkivate vaidluste 

lahendamisel ja kutsub seetõttu üles looma Spordi Arbitraažikohtu (CAS) Euroopa koja. 

Eelarve
- Kaaluda tuleb nõuetekohast eelarvet spordi vajaduste katmiseks, et ettevalmistavad 

meetmed läheksid üle uutele volitustele pühendatud konkreetseks programmiks.
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Võimalused ja töökohad
- Liikmesriikide haridusprogramme tuleks koordineerida viisil, mis võimaldab 

noorsportlastel ühendada õppimine treeningutega.
- Sportlasekarjääri teha soovivatele noortele, kes ühendavad selle õpingutega, tuleks 

pakkuda kursusi. 
- Sporti tuleks edendada koolides, pidades silmas selle kasu, nagu näiteks sotsiaalsete 

tõkete kõrvaldamine, tõrjutud rühmade lõimimine.
- Spordi kaudu on võimalik kaasa aidata töökohtade loomisele ning arukale, jätkusuutlikule 

ja kaasavale majanduskasvule.

Turism
- Määratleda tuleb spordi ja turismi koostoime, eelkõige ühiskondlike infrastruktuuride 

ajakohastamise kaudu.
- Raportöör märgib, et suurüritused ja sport pakuvad väga suurel hulgal võimalusi 

turismiarengu potentsiaali ärakasutamiseks Euroopas.

Traditsiooniline sport ja mängud
- Raportöör on veendunud, et me peame säilitama kohalikud traditsioonilised spordialad, 

kuna need on osa meie kultuuripärandist ja tugevdavad arusaamist Euroopa 
kodakondsusest. See on meie ühiskondade kultuurilise mitmekesisuse tegelik sümbol.

- Raportöör märgib, et mõningad traditsioonilised mängud ja spordialad on juba kadunud ja 
veel olemasolevaid ohustab peatne kadumine.

- Raportöör kutsub komisjoni üles koostama Euroopa algupäraste spordialade kaart ja 
toetama selle levitamist.

Euroopa identiteet spordi kaudu
- Raportöör kutsub komisjoni üles korraldama igal aastal Euroopa spordipäeva, et tõsta 

üldsuse teadlikkust spordi kasust.
- Võimalikud algatused hõlmavad sporditeemalisi konverentse ja arutelusid, 

spordivarustuse allahindlusi kauplustes ja tervisliku eluviisi edendamist.
- Raportöör kutsub komisjoni üles toetama igal aastal ACESi juhtimisel Euroopa 

spordipealinna nimetamist rahaliselt ja vajalike kontrollitegevustega.
- Raportöör teeb ettepaneku heisata Euroopa Liidu suurematel spordiüritustel Euroopa lipp 

ja soovitab kinnitada selle liikmesriikide sportlaste särkidele.

Treening ja liikuvus spordis
- Rõhutab, et mängijate treeningud kohalikul tasandil on vajalikud spordi jätkusuutlikuks 

arenguks Euroopas.
- Raportöör soovitab luua noorsportlaste liikuvuse programm, mille eesmärgiks on anda 

sportlastele võimalus koos välismeeskondadega treenimiseks.
- Kõnealustes vahetustes oleks lubatud osaleda spordimeeskondades harjutavatel 

üliõpilastel ja õpilastel. Üliõpilastel oleks võimalus õppida uusi treeningumeetodeid ja 
suurendada oma Euroopa-alast teadlikkust. Programm tugevdaks kultuuridevahelist 
dialoogi.

Koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega
- Raportöör kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegelema koostöös kolmandate riikidega 
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selliste küsimustega nagu mängijate rahvusvaheline üleminek, alaealiste mängijate 
ärakasutamine, piraatlus ja ebaseaduslikud kihlveod.

- Noorte värbamisel kolmandatest riikidest tuleks spordiklubidelt nõuda sisserände alaste 
õigusaktide täitmist. See tagab sportlaste nõuetekohase kohtlemise, kuni nad oma 
päritoluriiki tagasi pöörduvad.

Spordiagendid 
- Raportöör on seisukohal, et sarnaselt mis tahes reguleeritud kutsealase tegevusega peaksid 

spordiagentide suhtes kehtima miinimumkvalifikatsiooni nõue, mille kehtestab 
kõrgharidusasutus. Nad peaksid olema ka Euroopa Liidu maksuresidendid.

- Raportöör teeb ettepaneku luua Euroopa mängijate agentide register, kuhu kantakse nende 
esindatavate sportlaste nimed ja nende palgad.


