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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta
(2011/2087(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 18. tammikuuta 2011 antaman tiedonannon "Urheilun 
eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen" (KOM(2011)0012 lopullinen),

– ottaa huomioon komission urheilua koskevan valkoisen kirjan (KOM(2007)0391),

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman dopingin torjumisesta 
urheilussa1,

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman 
ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuudesta Euroopassa2,

– ottaa huomioon 13. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman urheilun asemasta 
koulutuksessa3,

– ottaa huomioon 8. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman urheilua koskevasta 
valkoisesta kirjasta4,

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman online-rahapelien 
yhtenäisyydestä5,

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/37/EY aktiivista 
kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön Euroopan teemavuodesta  (2011),

– ottaa huomioon neuvoston 18. marraskuuta 2010 tekemät päätelmät urheilun asemasta 
aktiivisen sosiaalisen osallisuuden lähteenä ja edistäjänä6,

– ottaa huomioon neuvoston 17. kesäkuuta 2010 tekemät päätelmät uudesta työllisyys- ja 
kasvustrategiasta, erityisesti sen osan, jossa vahvistetaan koulutustasojen parantamisen 
yleistavoitteet,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston päätöslauselman Euroopan unionin 
urheilualan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011-20147,

– ottaa huomioon alueiden komitean 11–12. lokakuuta 2011 pidetyn kokouksen lausunnon8

ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26–27. lokakuuta 2011 pidetyn kokouksen 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008) 0198.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0100.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007) 0503.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008) 0198.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009) 0097.
6 EUVL C 326, 3.12.2010, s. 5.
7 EUVL C 162, 01.06.2011, s. 1.
8 CdR xxx/2011.
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lausunnon urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 165 artiklan,

– ottaa huomioon joulukuussa 1999 annetun Punta del Esten julkilausuman ja UNESCO:n 
pyöreän pöydän kokouksen perinteisistä urheilulajeista ja peleistä2, jossa käsiteltiin 
perinteisten urheilulajien ja pelien tunnustamista aineettoman kulttuuriperinnön osaksi ja 
kulttuurin moninaisuuden symboliksi,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön sekä urheilualaan liittyvät komission päätökset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. katsoo, että urheilu edistää osaltaan unionin strategisten tavoitteiden toteutumista, tuo 
esiin keskeisiä pedagogisia ja kulttuurisia arvoja ja edistää integraatiota edellyttäen, että 
siihen voivat osallistua kaikki kansalaiset sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta, 
kansallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta,

B. katsoo, että urheilu vaikuttaa merkittävästi terveyteen nyky-yhteiskunnassa ja on 
keskeinen osa laadukasta koulutusta,

C. katsoo, että dopingiin liittyvät käytännöt ovat urheilun arvojen vastaisia ja altistavat 
urheilijat vakaville vaaroille,

D. ottaa huomioon monen huippu-urheilijan epävarman tilanteen urheilu-uran päättyessä,

E. katsoo, että urheilukilpailuihin saattaa liittyä väkivallantekoja ja syrjiviä mielenosoituksia,

F. katsoo, ettei urheilemista arvosteta riittävästi naisten keskuudessa ja että naiset ovat 
aliedustettuina urheilujärjestöjen päättävissä elimissä,

G. katsoo, että urheilulla on tärkeä asema Euroopan taloudessa, sillä urheilu tarjoaa suoraan 
tai välillisesti noin 15 miljoonaa työpaikkaa eli työpaikan 5,4 prosentille työvoimasta ja 
tuottaa 407 miljardin euron vuotuisen lisäarvon, mikä vastaa 3,65 prosenttia EU:n 
BKT:sta,

H. katsoo, että suuret urheilutapahtumat ja liikunnan harjoittaminen tarjoavat erinomaisia 
tilaisuuksia käyttää hyväksi Euroopan matkailun kehittämisen mahdollisuuksia,

I. katsoo, että urheilun eurooppalainen malli perustuu yhden ainoan lajikohtaisen liiton 

                                               
1 SOC /xxx.
2 Almaty, Kazajstab, 5.–6. marraskuuta 2006
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periaatteeseen ja että sille on ominaista urheilun ja rahoituksen yhteisvastuumekanismien 
itsenäinen, demokraattinen, alueellinen ja pyramidimainen organisoituminen,

J. katsoo, että ruohonjuuritason urheilun kehitys on mahdollista 35 miljoonan vapaaehtoisen 
ja voittoa tavoittelemattomien urheiluseurojen ansiosta,

K. katsoo, että urheilun erityisluonteella ymmärretään kaikkia niitä ainutlaatuisia ja 
olennaisia piirteitä, jotka erottavat urheilun muista taloudellisen toiminnan aloista, mutta 
asiat on ratkaistava tapauskohtaisesti,

L. katsoo, että maajoukkueet ovat merkittäviä ja siksi ne on syytä säilyttää,

M. katsoo, että maajoukkueiden välillä käytävien kilpailujen luonteesta johtuen liitot voivat 
korostaa kansallisten urheilijoiden koulutuksen merkitystä,

N. katsoo, että ammattilaisurheilu kamppailee epävakaan rahoitustilanteen kanssa,

O. katsoo, ettei urheiluliitoilla ole rakenteellisia eikä oikeudellisia keinoja torjua tehokkaasti 
ottelutulosten väärentämistä,

P. katsoo, että urheilulla voi olla merkitystä monilla unionin ulkosuhteiden aloilla,

Urheilun yhteiskunnallinen rooli

1. korostaa tarvetta edistää liikuntaa kouluissa ja korkeakouluissa;

2. kehottaa urheilujärjestöjä huolehtimaan vammaisurheilijoista;

3. pitää ehdottoman tärkeänä tukea dopingin torjuntaa urheilijoiden yksilönvapautta 
kunnioittaen; kehottaa jäsenvaltioita suhtautumaan dopingaineiden kauppaan samalla 
tavoin kuin laittomien huumeiden kauppaan ja mukauttamaan kansallista lainsäädäntöään 
tämän mukaisesti;

4. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon entisten urheilijoiden kokemuksen heidän 
halutessaan ryhtyä valmentajiksi sekä perustamaan erityisiä järjestelmiä huippu-
urheilijoille, jotka ovat päättäneet jatkaa korkeakouluopintojaan, ja huolehtimaan 
opinnoissa etenemistä valvovien tukihenkilöiden nimeämisestä;

5. kehottaa jäsenvaltioita kieltämään pääsyn stadionille kannattajilta, jotka ovat syyllistyneet 
väkivaltaiseen ja syrjivään käytökseen, ja laatimaan Euroopan laajuisen rekisterin 
henkilöistä, joiden pääsyä stadionille ei sallita;

6. huomauttaa, että kun urheilua harrastetaan luonnossa, on varmistettava tasapaino urheilun 
yhteiskunnallisen hyödyn ja sen ympäristön hyvinvoinnin välillä, jossa urheilua 
harrastetaan;
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Urheilun taloudellinen ulottuvuus

7. toteaa jälleen kerran vapaaehtoistyön suuren merkityksen urheilussa; pitää suotavana 
urheiluseurojen toimintaan soveltuvan oikeudellisen ja verotusta koskevan kehyksen 
määrittelyä sekä sponsorien käyttöä urheilussa;

8. katsoo, että urheilijoilla on oltava samat oikeudet sosiaaliturvaan kuin työntekijöillä;

9. korostaa, että on oleellisen tärkeää, että urheilukilpailujen mediaoikeuksien kaupallinen 
hyväksikäyttö perustuu oikeuksien yhteismyyntiin, yksinoikeuteen ja alueellisuuteen;

10. katsoo, että urheiluvedonlyönnit ovat eräs muoto käyttää kaupallisesti hyväksi kilpailuja, 
ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan kilpailuja luvattomalta hyväksikäytöltä 
erityisesti tunnustamalla järjestäjien teollis- ja tekijänoikeudet järjestämiinsä kilpailuihin, 
varmistamaan, että urheiluvedonlyöntien järjestäjät tukevat huomattavalla summalla 
kuntourheilua, ja suojelemaan kilpailujen vilpittömyyttä;

11. vaatii urheilulle EU:n rakennerahastojen tukea;

Järjestetty urheilutoiminta

12. huomauttaa, että Euroopan urheilurakenteet perustuvat kansallisuuteen ja alueellisuuteen;

13. vakuuttaa pitävänsä kiinni urheilun eurooppalaisesta mallista, jossa keskeisen tärkeitä 
toimijoita ovat urheiluliitot ja jonka perustana ovat urheiluseurat ja vapaaehtoiset;

14. muistuttaa, että hyvä hallintatapa on edellytys urheilujärjestöjen itsenäisyydelle ja 
itsesääntelylle avoimuuden ja demokratian periaatteiden mukaisesti; painottaa tarvetta 
siihen, että kaikki sidosryhmät ovat asianmukaisesti edustettuina urheiluinstituutioissa;

15. toteaa, että seurojen olisi vapautettava maajoukkueeseen kutsutut urheilijat 
oikeudenmukaista korvausta ja ryhmävakuutusta vastaan;

16. korostaa, että pelaajien paikallinen koulutus on välttämätöntä Euroopan urheilun 
kestävälle kehitykselle;

17. korostaa koulutuksesta maksettavan korvauksen tärkeyttä, koska se on tehokas väline 
koulutuskeskusten suojelemiseksi ja takaa oikeudenmukaisen tuoton sijoitukselle;

18. katsoo, että koska agentin ammattitoiminta on säädeltyä, agenteilta olisi vaadittava 
korkeakoulussa hankittu vähimmäispätevyys ja heidän olisi maksettava veronsa unionin 
alueella;

19. ehdottaa, että perustetaan eurooppalainen pelaaja-agenttirekisteri, joka sisältää agenttien 
laatiman luettelon niistä pelaajista, joiden puolesta he ovat saaneet valtuudet toimia, sekä 
palkkiosumman;

20. tuo selvästi julki tukensa lisenssijärjestelmille ja rahoituksen reilulle hoidolle, koska ne 
kannustavat urheiluseuroja kilpailemaan todellisten taloudellisten valmiuksiensa 
mukaisesti;
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21. kehottaa jäsenvaltioita säätämään rangaistaviksi kaikenlaiset kilpailujen vilpittömyyttä 
loukkaavat teot;

22. tunnustaa urheilualan tuomioistuinten legitimiteetin urheilualan riitojen ratkaisussa 
edellyttäen, että ne kunnioittavat kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin; kehottaa perustamaan Brysseliin tai Luxemburgiin urheilun 
välimiesoikeuden (CAS) eurooppalaisen jaoston, jonka tehtävänä on ratkaista yhteisön 
sisäiset urheilualan riidat;

Yhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ulottamaan yhteistyön kolmansien maiden kanssa 
koskemaan sellaisia kysymyksiä kuin kansainväliset pelaajasiirrot, alaikäisten pelaajien 
hyväksikäyttö, piratismi ja laiton vedonlyönti;

24. kehottaa urheiluseuroja valvomaan, että maahanmuuttolainsäädäntöä noudatetaan 
rekrytoitaessa nuoria urheilijoita kolmansista maista, ja varmistamaan, että he voivat 
palata hyviin oloihin alkuperämaahan, jos uran luominen ei onnistu;

Eurooppalainen identiteetti urheilun näkökulmasta

25. kehottaa komissiota:

 järjestämään vuosittain Euroopan urheilupäivän;

 tukemaan vuosittain Euroopan urheilupääkaupunkien liiton johtamaa 
urheilupääkaupungin nimittämistä takaamalla tarvittavan rahoitustuen ja valvonnan

 laatimaan eurooppalaisen kortin paikallisista urheilulajeista ja antamaan tukensa sen 
levittämiselle

 perustamaan liikkuvuutta koskevan ohjelman nuorille urheilijoille, jotta heillä olisi 
mahdollisuus oppia uusia harjoittelumenetelmiä, kehittää tietoisuuttaan Euroopasta ja 
edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua;

26. ehdottaa, että EU:n lippu liehuisi unionin alueella järjestettävissä suurissa 
urheilutapahtumissa ja näkyisi myös jäsenvaltioiden urheilijoiden paidoissa;

o

o o

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä eurooppalaisille, kansainvälisille ja 
kansallisille urheiluliitoille.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklassa EU:lle annetaan 
uutta urheilua koskevaa toimivaltaa, kehotetaan EU:ta myötävaikuttamaan urheilun 
edistämiseen, ja määrätään, että EU:n toimien tavoitteena pitäisi olla urheilun eurooppalaisen 
ulottuvuuden kehittäminen.

Komission tiedonanto on ensimmäinen urheilun alalla laadittu poliittinen asiakirja Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen. EU:lle annetaan Lissabonin sopimuksessa tukitoimiin,
koordinointiin ja jäsenvaltioiden poliittisten toimenpiteiden täydentämiseen liittyvää 
toimivaltaa urheilun alalla.

Osoittaakseen tämän asian tärkeyden Euroopan parlamentti laati viime lainsäädäntökauden 
aikana muita aiheeseen liittyviä päätöslauselmaesityksiä, jotka olivat "Ammattilaisjalkapallon 
tulevaisuus Euroopassa"1, "Urheilun asema koulutuksessa"2 ja "Urheilua koskeva valkoinen 
kirja"3 (jonka komissio pani täytäntöön vuonna 2007).

– Miksi urheilu on tärkeää yhteiskunnan kannalta

Urheilu itsessään on tärkeä sosiaalinen ilmiö ja julkishyödyke. Monille se on tärkeimpiä 
virkistysmuotoja, olivat he itse sitten harrastajia tai katsojia. Parhaimmillaan urheilu yhdistää 
ihmisiä riippumatta heidän alkuperästään, taustastaan, uskonnollisesta vakaumuksestaan tai 
taloudellisesta asemastaan. Urheilu edistää Euroopan kansalaisten aktiivista osallistumista 
yhteiskuntaan ja auttaa sosiaalisen osallisuuden tunteen muodostumisessa.

– Terveyden edistäminen urheilun avulla

Liikunta on yksi nyky-yhteiskunnan tärkeimmistä terveyteen vaikuttavista tekijöistä. 
Liikunnan puutteella on kielteinen vaikutus Euroopan kansalaisten terveyteen, koska se lisää 
ihmisten riskiä tulla lihaviksi tai ylipainoisiksi ja sairastua vakaviin sairauksiin. Nämä 
haitalliset vaikutukset ovat rasite terveydenhuoltobudjetille ja jäsenvaltioiden talouksille 
yleensä.

– Doping, väkivalta ja suvaitsemattomuus

Doping on edelleen suuri uhka urheilulle. Monet sidosryhmät vaativat EU:lle aktiivisempaa 
lähestymistapaa dopingin torjuntaan, esimerkiksi sen kautta, että se liittyisi Euroopan 
neuvoston dopingin vastaiseen yleissopimukseen siltä osin, kuin unionin toimivalta alalla 
sallii. 

Katsojien väkivalta ja mellakat ovat myös edelleen Euroopan laajuinen ilmiö, ja asiaan 
tarvitaan eurooppalainen lähestymistapa, jonka puitteissa luotaisiin riskejä vähentäviä 
menettelyjä.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007) 0100.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007) 0503.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008) 0198.
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– Urheilu ja talous

Urheilu on suuri ja nopeasti kasvava talouden ala ja sillä on tärkeä osa kasvussa ja 
työllisyydessä. Urheilu tuottaa lisäarvoa ja sen työllistävä vaikutus ylittää keskimääräisen 
työllisyyden kasvun. Urheilun kestävä rahoitus on kuitenkin aihe, jota pitää tutkia tarkemmin.

– Urheilutoiminnan järjestäytyminen

Hyvä hallintotapa on edellytys urheiluun ja EU:n lainsäädäntökehykseen liittyviin haasteisiin 
vastaamiselle. Näitä haasteita ovat: kansalaisten vapaa liikkuvuus ja urheilijoiden 
kansallisuudet, pelaajasiirrot (toimien laillisuus ja rahavirtojen avoimuus ovat yleisiä 
huolenaiheita), urheilukilpailujen vilpittömyys ja Euroopan työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu.

Komission tiedonanto:

Euroopan komissio antoi 18. tammikuuta 2011 tiedonannon "Urheilun eurooppalaisen 
ulottuvuuden kehittäminen". Siinä esitellään komission ajatukset EU:n tason toimista urheilun 
alalla. Siinä ehdotetaan konkreettisia toimia komissiolle ja/tai jäsenvaltioille kolmessa 
laajassa aihepiirissä: urheilun yhteiskunnalliset tehtävät, urheilun taloudellinen ulottuvuus ja 
urheilutoiminnan järjestäytyminen. 

Tiedonannon keskeinen sisältö:
- siinä tunnistetaan suurimmat urheiluun liittyvät haasteet (kuten amatööriurheilijoiden 

dopingaineiden käyttö, urheilutapahtumiin liittyvä väkivalta)
- siinä kunnioitetaan urheilun hallintorakenteiden riippumattomuutta ja tunnustetaan 

jäsenvaltioiden toimivalta urheilun järjestäytymisessä
- siinä todetaan tästä huolimatta, että EU:n tason toimet urheilun järjestäytymisessä 

voivat tuottaa huomattavaa lisäarvoa
- siinä lopetetaan kunkin aihepiirin käsitteleminen luettelolla mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä, jotka komissio ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa
- siinä tunnustetaan urheilualaan liittyvien ehdotusten moninaisuus 
- siinä ehdotetaan epävirallisten yhteistyörakenteiden käytön jatkamista jäsenvaltioiden 

välillä, jotta varmistetaan hyviä käytäntöjä koskevien tietojen vaihtaminen ja tulosten 
levittäminen.

Tiedonannossa todetaan, että EU:n toimilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteiden saavuttamista parantamalla työllisyyttä ja liikkuvuutta, erityisesti toimilla, 
joilla edistetään sosiaalista osallisuutta urheilussa ja urheilun kautta, koulutuksen avulla ja 
liikuntaa koskevilla eurooppalaisilla suuntaviivoilla.

Tiedonannossa ehdotetuilla toimilla pyritään edistämään sidosryhmien välistä keskustelua, 
vastaamaan urheilun haasteisiin ja auttamaan alaa kehittymään. Urheilijoiden, 
urheilujärjestöjen ja kansalaisten odotetaan hyötyvän suunnitelmista, jotka perustuvat EU:n 
uuteen Lissabonin sopimuksen mukaiseen tehtävään tukea ja koordinoida urheilupolitiikkaa 
jäsenvaltioissa.
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Komissio tukee nykyisin urheilualan hankkeita ja verkostoja joko nimenomaan urheiluun 
kohdennettujen edistämistoimien, kuten urheilualan valmistelevien toimien, tai muiden 
nykyisten ohjelmien kautta eri aloilla. Tällaisia aloja ovat mm. elinikäinen oppiminen, 
kansanterveys, nuoriso, kansalaisuus, tutkimus ja teknologinen kehittäminen, sosiaalinen 
osallisuus, rasismin torjunta ja ympäristönsuojelu.

Esittelijän huomautukset ja tulevat haasteet:

Urheilun arvosta
- Esittelijä uskoo vakaasti, että urheilulla pystytään edistämään Euroopan unionin 

strategisia tavoitteita sen koulutuksellisen ja kulttuurisen arvon vuoksi.
- Urheilu edistää yhdentymistä, koska se on avointa kaikille kansalaisille sukupuolesta, 

etnisestä alkuperästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, iästä, kansallisuudesta ja 
yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

- Esittelijä tunnustaa, että naisurheilu ei ole tarpeeksi arvostettua ja että naiset ovat 
aliedustettuina urheilujärjestöjen päätöksentekoelimissä.

- Esittelijä kannustaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon entisten urheilijoiden kokemus 
valmentajia etsittäessä ja luomaan erityisiä koulutusreittejä urheilijoille, jotka haluavat 
hankkia korkeakoulutusta, ja tarjota heille tutoreita.

- Vapaaehtoiset työntekijät mahdollistavat monien urheilutapahtumien sujuvuuden. 
Esittelijä haluaa painottaa heidän panoksensa tärkeyttä.

Suurten kysymysten käsittelemisestä
- Esittelijän mielestä urheilun terveellisten vaikutusten edistämisen pitäisi olla 

jäsenvaltioiden vastuulla. EU:n tasolla pitäisi keskittyä suurempiin kysymyksiin, kuten 
dopingiin, salakuljetukseen, urheilijoiden liikkuvuuteen ja urheiluun liittyvään 
rasismiin ja väkivaltaan.

- Kaikki mahdolliset keinot olisi käytettävä sen rikollisen toiminnan torjumiseksi, joka 
on uhka urheilulle, kuten esimerkiksi rahanpesu, ottelujen tuloksista sopiminen, 
ihmiskauppa ja alaikäisten hyväksikäyttö. 

- Esittelijä kehottaa jäsenvaltioita kieltämään pääsyn stadionille niiltä kannattajilta, 
jotka ovat käyttäytyneet väkivaltaisesti tai syrjivästi. Ehdottaa eurooppalaisen 
rekisterin perustamista stadioneilta porttikiellon saaneista.

Hyvästä hallintotavasta
- Urheilun hallinnoinnin standardeja pitäisi edistää hyvien käytäntöjen vaihtamisen 

kautta.
- Jäsenvaltioiden mediaoikeuksien myyntiä koskevaa lainsäädäntöä pitäisi 

yhdenmukaistaa, jotta vältytään tilanteelta, jossa vain suuret järjestöt hyötyvät asiasta. 
- Esittelijä tunnustaa tulojen tasapuolisen jakautumisen tärkeyden erikokoisten 

urheiluseurojen välillä ja ammattilais- ja amatööriurheilun välillä.
- Esittelijä painottaa lisäksi harjoitteluapurahojen tärkeyttä, koska ne ovat tehokas 

suojelumekanismi urheilukoulutuskeskuksille ja ne tuottavat kohtuullista tuottoa 
sijoitukselle.
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Urheilukilpailujen oikeudenmukaisuudesta
- Urheilukilpailujen vilpittömyys on tärkeää. Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa käyttöön 

sääntelytoimia, joiden avulla varmistetaan urheilun suojelu kaikilta esimerkiksi 
vedonlyönnin ja ottelujen tuloksista sopimisen huonoilta vaikutuksilta.

- Esittelijä kehottaa jäsenvaltioita tekemään kaikista urheilukilpailujen vilpittömyyteen 
kohdistuvista haitallisista toimista rikoksia. 

- Oikeudenmukaisuus ja avoimuus urheilukilpailussa on erittäin tärkeää urheilijoiden 
koskemattomuuden suojelemiseksi. 

- Urheiluliitoilla ei ole rakenteellisia ja oikeudellisia keinoja toimia tehokkaasti 
ottelujen tuloksista sopimista vastaan.

- Esittelijä kannattaa lisensointijärjestelmiä ja rahoituskysymysten reilua hoitamista
- Esittelijä tunnustaa urheilutuomioistuinten legitiimiyden urheilualan riitojen 

ratkaisemisessa, minkä vuoksi esittelijä kehottaa perustamaan Euroopan jaoston 
urheilun kansainväliselle vetoomustuomioistuimelle (CAS).

Talousarviosta
- Urheilua koskevan talousarvion asianmukaista kattavuutta on harkittava, jotta 

valmistelevista toimista voitaisiin siirtyä erityiseen uudelle toimivallalle omistettuun 
ohjelmaan.

Mahdollisuuksista ja työpaikoista
- Jäsenvaltioiden koulutusohjelmia olisi koordinoitava siten, että nuoret urheilijat voivat 

yhdistää oppimisen ja urheiluun liittyvän harjoittelun. 
- Urheilu-uraa haluaville nuorille pitäisi tarjota kursseja aiheesta ja yhdistää nämä 

kurssit opintoihin.
- Urheilua pitäisi edistää kouluissa, koska se hyödyttää yhteiskuntaa monella tapaa, 

kuten murtamalla sosiaalisia kuiluja ja osallistamalla syrjäytyneitä ryhmiä. 
- Urheilulla on potentiaalia edistää työpaikkojen luomista sekä järkevää, kestävää ja 

osallistavaa kasvua.

Matkailusta
- Urheilun ja matkailun väliset synergiat on tunnistettava, erityisesti niille yhteistä 

infrastruktuuria parantamalla.
- Esittelijä toteaa, että suuret tapahtumat ovat suurenmoisia mahdollisuuksia käyttää 

hyödyksi matkailun kehittämisen potentiaalia Euroopassa.

Perinteisistä urheilulajeista ja peleistä
- Esittelijä on vakaasti sitä mieltä, että paikalliset ja perinteiset urheilulajit pitäisi 

säilyttää, koska ne ovat osa kulttuuriperintöämme ja vahvistavat Euroopan 
kansalaisuuden tunnetta. Ne ovat todellinen kulttuurin monimuotoisuuden symboli 
yhteiskunnissamme.

- Esittelijä toteaa, että osa perinteisistä peleistä ja urheilulajeista on jo kadonnut ja että 
jäljellä olevat ovat katoamisen partaalla.

- Esittelijä pyytää komissiota laatimaan kartan eurooppalaisista alkuperäisurheilulajeista 
ja tukemaan sen levittämistä.
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Eurooppalaisen identiteetin vahvistamisesta urheilun kautta
- Esittelijä pyytää komissiota järjestämään vuosittain "Eurooppalaisen urheilupäivän" 

yleisen tietoisuuden lisäämiseksi urheilun eduista. 
- Mahdollisiin aloitteisiin voisi kuulua urheilua koskevia konferensseja ja keskusteluja, 

urheiluvälineitä koskevia alennuksia kaupoissa ja terveellisten elämäntapojen 
edistäminen. 

- Esittelijä pyytää komissiota tukemaan taloudellisesti ja tarvittavilla valvontatoimilla 
ACES:n johdolla tapahtuvaa Euroopan urheilupääkaupungin vuosittaista nimittämistä.

- Esittelijä ehdottaa EU:n lipun käyttämistä Euroopan unionin suurissa 
urheilutapahtumissa ja ehdottaa, että lippu näkyisi jäsenvaltioiden urheilijoiden 
asuissa.

Harjoittelusta ja liikkuvuudesta urheilussa
- Korostaa, että pelaajien valmentamista paikallisella tasolla tarvitaan, jotta urheilu 

kehittyisi Euroopassa kestävästi.
- Esittelijä ehdottaa, että luodaan nuorten urheilijoiden liikkuvuusohjelma, jonka 

tavoitteena olisi mahdollistaa urheilijoille ulkomaisten seurojen kanssa 
harjoittelemisen.

- Urheiluseurojen koululaiset ja opiskelijat voisivat osallistua näihin vaihtoihin. 
Opiskelijoilla olisi mahdollisuus oppia uusia harjoittelumenetelmiä ja kehittää 
eurooppalaista tietoisuuttaan. Ohjelmalla parannettaisiin kulttuurienvälistä 
vuoropuhelua.

Yhteistyöstä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa
- Esittelijä pyytää komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään sellaisia asioita, kuin 

kansainvälisiä pelaajasiirtoja, alaikäisten pelaajien hyväksikäyttöä ja laitonta 
vedonlyöntiä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa.

- Urheiluseurat pitäisi velvoittaa noudattamaan maahanmuuttolainsäädäntöä 
rekrytoidessaan nuoria pelaajia kolmansista maista. Tällä varmistetaan, että urheilijoita 
kohdellaan hyvin heidän kotimaahansa paluuseen asti.

Urheiluagenteista
- Esittelijä katsoo, että urheiluagenttina toimimiselle pitäisi kaiken muun säännellyn 

ammatin harjoittamisen lailla luoda jonkinlaiset korkeakoululaitoksen myöntämät 
vähimmäispätevyydet. Heidän verotuksellisen kotipaikkansa pitäisi myös olla EU:n 
sisällä. 

- Esittelijä ehdottaa rekisterin perustamista eurooppalaisista pelaaja-agenteista, jossa 
olisi lueteltuna heidän edustamansa urheilijat ja heidän palkkansa.


