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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a sport európai dimenziójáról
(2011/2087(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak „A sport európai dimenziójának fejlesztése” című 2011. január 
18-i közleményére (COM (2011)0012 végleges),

– tekintettel a Bizottság sportról szóló fehér könyvére (COM (2007)0391),

– tekintettel a „Doppingolás a sportban” című 2005. április 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel az európai hivatásos labdarúgás jövőjéről szóló, 2007. március 29-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „A sport szerepéről az oktatásban” című 2007. november 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel a „Fehér könyv a sportról” című 2008. május 8-i állásfoglalására4,

– tekintettel az on-line szerencsejátékok tisztességességéről szóló, 2009. március 10-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről (2011) 
szóló, 2009. november 27-i 2010/37/EK tanácsi határozatra,

– tekintettel a sportról, mint az aktív társadalmi befogadás eszközéről és ösztönzőjéről 
szóló, 2010. november 18-i tanácsi következtetésekre 6,

– tekintettel a foglalkoztatást és növekedést célzó új európai stratégiáról szóló, 2010. június 
17-i tanácsi következtetésekre, különösen a képzettségi szint javítására irányuló fő 
célkitűzéseket megerősítő részre,

– tekintettel a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2011–2014) szóló, 2011. június 1-jei 
tanácsi állásfoglalására7,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2011. október 11–12-i véleményére 8 és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság „A sport európai dimenziójának fejlesztése” című 2011. 
október 26–27-i véleményére9,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008) 0198.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007) 0100.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007) 0503.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008) 0198.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009) 0097.
6 HL C 326., 2010.12.3., 5. o.
7 HL C 162, 2011.1. 1. o.
8 CdR xxx/2011.
9 SOC /xxx.
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– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6. és 165. cikkére,

– tekintettel az 1999. decemberi Punta de l’Este-i nyilatkozatra, és a hagyományos 
sportokról és játékokról szóló UNESCO kerekesztal-megbeszélésre1, amely annak 
elismerésére irányult, hogy a hagyományos sportok és játékok az immateriális örökség 
részét képezik és a kulturális sokszínűség szimbólumai,

– tekintettel a sport terén az Európai Unió Bíróságának és Törvényszékének ítélkezési 
gyakorlatára, valamint a Bizottság határozataira,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a sport hozzájárul az Unió stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához, kiemeli az 
alapvető pedagógiai és kulturális értékeket, valamint az integráció motorjaként működik, 
mivel nemtől, etnikai származástól, vallástól, életkortól, állampolgárságtól és szociális 
körülményektől függetlenül valamennyi polgárhoz szól,

B. mivel a sport meghatározó szerepet tölt be a modern társadalom egészségi állapotában és a 
minőségi oktatás egyik alapvető eleme,

C. mivel a doppinghoz kapcsolódó gyakorlatok sértik a sport értékeit és súlyos veszélyeknek 
teszik ki a sportolókat,

D. mivel számos élsportoló helyzete bizonytalan sportpályafutása végén,

E. mivel a sportesemények alkalmával erőszakos cselekmények és diszkriminatív 
megmozdulások alakulhatnak ki,

F. mivel a sportolásnak a nők esetében nincsen elég elismertsége és kevés nő van jelen a 
sportszervezetek döntéshozatali szerveiben,

G. mivel a sport fontos szerepet tölt be az európai gazdaságban, mivel közvetlenül vagy 
közvetve 15 millió munkahelyet, azaz az aktív népesség 5,4%-át képviseli, és 
hozzávetőleg évente 407 milliárd EUR hozzáadott értéket képvisel, ami az európai GDP 
3,65%-ának felel meg,

H. mivel a nagy sportesemények és sportolás rendkívüli lehetőséget kínálnak az európai 
idegenforgalomban rejlő fejlődési potenciál kiaknázására,

I. mivel az európai sportmodell a sportfegyelem szövetségén alapul, és azt a sport- és 
pénzügyi szolidaritási mechanizmusok önálló, demokratikus, területi és piramisszerű 
szerveződése jellemzi,

                                               
1 Almaty, Kazahsztán, 2006. november 5-6.
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J. mivel a tömegsport fejlődését 35 millió önkéntes, non-profit klubok és egyesületek teszik 
lehetővé,

K. mivel a sport sajátos jellege azon egyedi és alapvető fontosságú vetületeinek 
összességében rejlik, amelyek az összes többi gazdasági tevékenységi szektortól 
megkülönböztetik, de ezeket eseti alapon kell vizsgálni,

L. mivel a nemzeti csapatok alapvető szerepet töltenek be, és ezért azokat óvni kell,

M. mivel a nemzeti csapatok közötti versenyek jellegénél fogva a szövetségek értékelni 
tudják a nemzeti sportolók képzését,

N. mivel a hivatásos sport a pénzügyi bizonytalanság jelenségének áldozata,

O. mivel a sportszövetségek nem rendelkeznek strukturális és jogi eszközökkel ahhoz, hogy 
hatékonyan léphessenek fel a mérkőzések manipulálása ellen,

P. mivel a sport az Unió külkapcsolatainak különböző területein is szerepet játszhat,

A sport társadalmi szerepe

1. hangsúlyozza, hogy fontos a sporttevékenységek gyakorlásának ösztönzése az iskolai és 
egyetemi létesítményekben;

2. kéri a sportszervezeteket, hogy foglakozzanak a fogyatékkal élő sportolókkal;

3. kitart amellett, hogy a sportolók személyes szabadságainak tiszteletben tartása mellett kell 
folytatni a dopping elleni küzdelmet; ösztönzi a tagállamokat, hogy ugyanolyan módon 
kezeljék a doppingszerek kereskedelmét, mint az illegális drogkereskedelmet, és ilyen 
irányban igazítsák ki nemzeti jogszabályaikat;

4. ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az idős sportolók tapasztalatát, amikor 
edzői pályára kívánnak lépni, és hozzanak létre speciális képzéseket az élsportolók 
számára, akik felsőfokú tanulmányokat kívánnak folytatni, és írják elő a felügyeletükért 
felelős megbízott kijelölését;

5. kéri a tagállamokat, hogy tiltsák meg az erőszakos és megkülönböztető magatartást 
tanúsító szurkolók belépését a stadionokba, és készítsék el a stadionokból kitiltottak 
európai nyilvántartását;

6. rámutat arra, hogy amikor természetes környezetben kerül sor a sporteseményre, meg kell 
őrizni az egyensúlyt a társadalmi előnyök és a sportesemény helyszínéül szolgáló 
természeti környezet megőrzése között;

A sport gazdasági dimenziója

7. megismétli, hogy az önkéntesség fontos a sportban; támogatja egy olyan jogi és pénzügyi 
keret meghatározását, amely a sportszövetségek tevékenységeihez és a sport 
szponzorálásához igazodik;
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8. úgy véli, hogy a sportolók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
társadalombiztosítás szempontjából a munkavállalókkal azonos jogokat élvezzenek;

9. hangsúlyozza, hogy alapvetően fontos a sportversenyek audiovizuális jogainak központi, 
kizárólagos és területi alapon történő kereskedelmi célú felhasználása;

10. úgy véli, hogy a sportfogadások a sportversenyek kereskedelmi célú felhasználásának
egyik formáját jelentik, és kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék meg a 
sportversenyeket minden nem engedélyezett felhasználással szemben, különösen a 
szervezők versenyre vonatkozó szellemi tulajdonjogainak elismerésével, hogy biztosítsák 
a sportfogadások üzemeltetőinek a tömegsport finanszírozásához való jelentős 
hozzájárulását, és hogy védjék meg a versenyek sérthetetlenségét;

11. kéri, hogy a sport legyen az európai strukturális alapok kedvezményezettje;

A sport szerveződése

12. rámutat arra, hogy Európában a sportstruktúrák az állampolgárság és területiség elvein 
alapulnak;

13. megerősíti, hogy ragaszkodik az európai sportmodellhez, amelyben a szövetségek 
központi szerepet játszanak, és amelynek alapját a klubok és az önkéntesek alkotják;

14. emlékeztet arra, hogy a sportban a felelősségteljes irányítás az egyik feltétele a 
sportszervezetek önállóságának és önszabályozásának, az átláthatóság és a demokrácia 
elveivel összhangban; hangsúlyozza, hogy szükség van valamennyi érdekelt megfelelő 
képviseletére a sportintézményekben;

15. kijelenti, hogy a kluboknak a nemzeti csapatba hívott játékosokat méltányos 
kompenzációval és kollektív biztosítással kellene felszabadítaniuk;

16. hangsúlyozza, hogy a játékosok helyi szintű képzése szükséges az európai sport 
fenntartható fejlődéséhez;

17. hangsúlyozza, hogy fontosak a képzési juttatások, mivel ezek a képzési központok 
hatékony védelmi mechanizmusát alkotják, és a befektetés megfelelően megtérül;

18. úgy véli, hogy szabályozott szakmai tevékenységként az ügynöki tevékenységet valamely 
felsőoktatási intézmény által kiadott minimális minősítéshez kellene kötni, és az 
ügynökök székhelyének adózás szempontjából az Unió területén kell lennie;

19. javasolja a játékos-ügynökök európai nyilvántartásának létrehozását, amelyben az 
ügynökök jegyeznék, hogy mely játékosoktól kaptak megbízást, és milyen összegű 
díjazásban részesülnek;

20. egyértelműen kinyilvánítja a licencrendszerek és a pénzügyi fair play támogatása iránti 
szándékát, ami arra ösztönzi a klubokat, hogy tényleges pénzügyi lehetőségeik szerint 
versenyezzenek;

21. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a versenyek sérthetetlenségének bármilyen formában 
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történő megsértését kezeljék bűncselekményként;

22. elismeri a sportbíróságok legitimitását a sport területén felmerülő jogviták rendezésére, 
amennyiben e bíróságok tiszteletben tartják a polgárok méltányos eljáráshoz való jogát; 
kéri a Sport Döntőbíróság európai hivatalának létrehozását Brüsszelben vagy 
Luxembourgban, amelynek feladata a közösségen belüli, sporttal kapcsolatos jogviták 
rendezése;

Együttműködés harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel

23. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy problémáikat, úgymint a nemzetközi játékosok 
átigazolását, a kiskorú játékosok kizsákmányolását, a kalózkodást és az illegális 
fogadásokat vegyék fel a harmadik országokkal folytatott együttműködés napirendjébe;

24. kéri a klubokat, hogy gondoskodjanak a bevándorlási jogszabályok tiszteletben tartásáról, 
amikor harmadik országokból származó fiatalokat szerződtetnek, és győződjenek meg 
arról, hogy amennyiben e játékosok pályafutása nem indul el, jó körülmények között 
térnek vissza származási országukba;

Európai identitás a sporton keresztül

25. Felkéri a Bizottságot, hogy:

 évente szervezze meg az „európai sportnapot”;

 támogassa a „sport európai fővárosa” évenként történő megválasztását a Sport 
Európai Fővárosainak Szövetségének irányítása alatt, a szükséges pénzügyi 
támogatás és ellenőrzés mellett;

 hozza létre a helyi sportok európai térképét és támogassa annak terjesztését;

 hozzon létre mobilitási programot a fiatal sportolók számára, hogy új edzési 
módszereket tanulhassanak, fejleszthessék európai tudatukat és támogassák a 
kultúrák közötti párbeszédet;

26. javasolja, hogy az európai zászló lobogjon az Unió területén megrendezett nagy 
sporteseményeken, és szerepeljen a tagállamok sportolóinak mezén is;

o

o o

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az európai, a nemzetközi és a 
nemzeti sportszövetségeknek.



PE466.981v01-00 8/12 PR\868899HU.doc

HU

INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 165. cikke a sport területén új 
hatáskörrel ruházza fel az EU-t, felhívja, hogy járuljon hozzá a sporteredmények 
előmozdításához, és kimondja, hogy az EU tevékenységének a sportban az európai dimenzió 
fejlesztését kellene megcéloznia.

A Bizottság közleménye a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a sport területén 
kibocsátott első politikai dokumentum, amely felhatalmazza az EU-t a tagállamok által 
meghozott sportpolitikai intézkedések támogatására, összehangolására és kiegészítésére.

Az előző ciklusban az Európai Parlament más kapcsolódó állásfoglalási indítványokat is 
kiadott, úgymint „Az európai hivatásos labdarúgás jövője”1, „A sport szerepe az oktatásban”2

és a „Fehér könyv a sportról”3 (melyet a Bizottság 2007-ben hajtott végre) állásfoglalásokat.

- Miért fontos a sport a társadalom számára?
A sport önmagában fontos társadalmi jelenség és a közjónak tekinthető. Sokak számára a 
rekreáció egyik legfontosabb formája, függetlenül attól, hogy maguk vesznek részt benne, 
vagy csupán nézőként vannak jelen. A legjobb dolog a sportban az, hogy származástól, 
háttértől, vallástól, gazdasági helyzettől függetlenül összehozza az embereket. A sport 
elősegíti az európai polgárok társadalomhoz való aktív hozzájárulását, és elősegíti a 
társadalmi integráció érzésének erősítését.

- Az egészség erősítése a sport révén
A testmozgás az egészség egyik legfontosabb meghatározója a modern társadalomban. A 
testmozgás hiánya hátrányosan érinti az európai polgárok egészségét, mivel növeli az elhízás, 
a túlsúlyosság veszélyét valamint súlyos betegségek kialakulásának a kockázatát. Ezek a 
hátrányos következmények terhet jelentenek a tagállamok egészségügyi költségvetésére és 
általános gazdaságára.

- Dopping, erőszak és intolerancia
A dopping továbbra is komoly fenyegetést jelent a sportra nézve. Sok érdekelt kéri, hogy az 
EU alkalmazzon aktívabb megközelítést a dopping elleni küzdelemben, például azáltal, hogy
– amennyiben az e területre vonatkozó hatáskörök erre feljogosítják az Uniót – csatlakozik az 
Európa Tanács Doppingellenes Egyezményéhez. 

A nézők erőszakos megnyilvánulásai és rendbontásai továbbra is Európa-szerte tapasztalható 
jelenségek, és a kapcsolódó kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekből álló európai 
megközelítésre van szükség.

- Sport és gazdaság
A sport a gazdaság nagy és gyorsan növekvő ágazata, és jelentős mértékben hozzájárul a 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, az átlagos növekedés mértékét meghaladó 
hozzáadott értékkel és foglalkoztatási hatásokkal. A sport fenntartható finanszírozása 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007) 0100.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007) 0503.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008) 0198.
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ugyanakkor olyan kérdés, amely részletesebb elemzést igényel.

- A sportszervezés
A sportban a felelősségteljes irányítás az egyik feltétele a sporttal kapcsolatos és az EU jogi 
keretében meglévő kihívások leküzdésének. E kihívások közé tartozik: a polgárok szabad 
mozgása és a sportolók állampolgársága, a játékosok átigazolása (az aktusok jogszerűsége és 
a pénzmozgások átláthatósága gyakran felmerülő aggályok), a sportversenyek 
sérthetetlensége és az európai szociális párbeszéd a sport ágazatában.

A Bizottság közleménye:

2011. január 18-án az Európai Bizottság közleményt fogadott el „A sport európai 
dimenziójának fejlesztése” címmel. E közlemény meghatározza a Bizottság elképzeléseit a 
sport területét érintő uniós szintű fellépésről. Konkrét intézkedéseket javasol a Bizottság 
és/vagy a tagállamok számára három nagy területen: a sport társadalmi szerepe, a sport 
gazdasági vetülete, és a sport szervezése. 

A közlemény fő üzenete:
- meghatározza a sporthoz kapcsolódó kulcsfontosságú kihívásokat (pl.: nem hivatásos 

sportolók doppingja, sporteseményekhez kapcsolódó erőszak)
- tiszteletben tartja a sport irányítási struktúráinak önállóságát, és elismeri a tagállamok 

illetékességét a sport szervezése terén
- mindamellett kimondja, hogy az uniós szintű fellépés a sport szervezésében jelentős 

hozzáadott értéket eredményezhet
- minden fejezet végén felsorolja a lehetséges további lépéseket a Bizottság számára – és a 

tagállamok által kezelendőket is 
- elismeri a sport területén a javaslatok összetettségét
- javasolja a tagállamok között informális együttműködési struktúrák folytatását, a bevált 

gyakorlatok folyamatos cseréjének és az eredmények terjesztésének biztosítása érdekében.

A közlemény kimondja, hogy az uniós fellépés elősegíti az Európa 2020 stratégia általános 
célkitűzéseinek elérését a foglalkoztathatóság és a mobilitás javításával, a társadalmi 
integrációt segítő programokon keresztül a sport, az oktatás és a képzés, valamint a 
testmozgásra vonatkozó európai iránymutatások révén.

A közleményben javasolt intézkedések célja az érdekeltek közötti vita ösztönzése, a kihívások 
leküzdése a sportban és az ágazat fejlődésének elősegítése. Várhatóan a sportolók, a 
sportszervezetek és a polgárok javát szolgálják majd e tervek, amelyek a Lisszaboni 
Szerződéssel az EU-ra ruházott, a tagállamokban a sportpolitika támogatására és 
összehangolására irányuló új szerepből fakadnak.

A Bizottság jelenleg a sport területén projektekhez és hálózatokhoz nyújt támogatást, mind 
sportspecifikus ösztönző intézkedésekkel, elsősorban a sport területét érintő előkészítő 
lépésekkel, mind pedig a különböző területeken már működő programokon keresztül. Ide 
tartozik az élethosszig tartó tanulás, a közegészségügy, az ifjúság, a polgárság, a kutatás és 
technológiai fejlesztés, a társadalmi integráció, a rasszizmus elleni küzdelem, a 
környezetvédelem, és egyéb területek.
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Az előadó észrevételei és a jövőbeli kihívások:

- A sport értékével kapcsolatban
- Az előadó szilárd meggyőződése, hogy oktatási és kulturális értékén keresztül a sport 

hozzájárulhat az Európai Unió stratégiai célkitűzéseihez.
- A sport az integráció motorja, mivel nemtől, etnikai hovatartozástól, vallástól, életkortól, 

állampolgárságtól és szociális helyzettől függetlenül minden polgár számára elérhető.
- Az előadó elismeri, hogy a nők körében a sporttevékenység végzése nem kellőképpen 

elismert és a nők alacsony arányban vannak jelen a sportszervezetek döntéshozó 
szerveiben.

- Az előadó arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az idős sportolók 
tapasztalatait, amikor e sportolók edzői pályára kívánnak lépni, és hozzanak létre speciális 
képzéseket azon sportolók számára, akik felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni és 
jelöljenek ki felügyelőket melléjük.

- Az önkénteseknek köszönhető számos sportesemény gördülékeny lebonyolítása. Az 
előadó hangsúlyozni kívánja hozzájárulásuk jelentőségét.

A nagy horderejű kérdések megoldását illetően
- Az előadó véleménye szerint a sport egészségre gyakorolt jótékony hatásai 

előmozdításának a tagállamok hatáskörébe kellene tartoznia. Uniós szinten nagyobb 
kérdésekre kellene összpontosítani, például a doppingra, a csempészetre, a sportolók 
mobilitására, a rasszizmusra és a sporton belüli erőszakra.

- Minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni a sportot fenyegető bűncselekmények, 
például a pénzmosás, a mérkőzések bundázása, az embercsempészet és a kiskorúak 
kizsákmányolásának megelőzése érdekében. 

- Az előadó kéri a tagállamokat, hogy tiltsák meg a stadionokba való belépést azon 
szurkolók számára, akik erőszakos vagy diszkriminatív magatartást tanúsítottak. Javasolja 
a stadionokból kitiltottak európai nyilvántartásának létrehozását.

A felelősségteljes irányítással kapcsolatban
- Elő kell mozdítani a bevált gyakorlatok cseréjén keresztül a sport irányításának szabályait.
- A médiajogok eladására vonatkozó tagállami jogszabályokat össze kell hangolni azon 

helyzetek elkerülése érdekében, amikor csak a nagy egyesületek részesülnek azokból. 
- Az előadó elismeri a bevételeknek a különböző méretű sportklubok, a hivatásos sport és a 

nem hivatásos sport közötti méltányos elosztását.
- Hangsúlyozza a képzési támogatások fontosságát is, mivel ezek hatékony védelmi 

mechanizmust jelentenek a képzési központok számára, valamint a beruházás 
megtérülését eredményezik.

A sportversenyek tisztességességével kapcsolatban
- A sportesemények sérthetetlensége fontos. A tagállamoknak szabályozó intézkedéseket 

kell elfogadni a sportnak az olyan nem tisztességes hatásokkal szembeni védelme 
érdekében, mint például a fogadások vagy a mérkőzések bundázása.

- Az előadó sürgeti a tagállamokat, hogy minősítsék bűncselekménynek a versenyek 
sérthetetlenségének bármilyen jellegű megsértését. 

- A sportversenyek tisztességessége és nyitottsága létfontosságú a női és férfi sportolók 
sérthetetlenségének védelme érdekében. 

- A sportszövetségek nem rendelkeznek megfelelő strukturális és jogi eszközökkel ahhoz, 
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hogy hatékonyan lépjenek fel a játékokkal kapcsolatos spekulációkkal szemben.
- Az előadó támogatja a licencrendszereket és a pénzügyi fair play-t.
- Az előadó elismeri a sportbíróságok legitimitását a sport területén felmerülő jogviták 

rendezésében, ugyanakkor felszólít a sportbíróság európai hivatalának felállítására.

A költségvetésről
- Fontolóra kell venni egy megfelelő sportköltségvetési fedezetet az új hatáskör keretében 

végrehajtandó egyedi program előkészítő lépéséhez.

A lehetőségekről és a munkahelyekről
- A tagállamok oktatási programjait oly módon kell összehangolni, hogy a fiatal sportolók 

össze tudják kötni a tanulást a sportedzéssel. 
- Kimondottan a sportpályafutásukat a tanulmányaikkal párhuzamosan folytatni kívánó 

fiatalok számára kialakított képzésekre van szükség.
- Sportot támogatni kell az iskolákban, mivel jótékony hatásokkal jár a társadalmi korlátok 

lebontása, a marginális helyzetű csoportok beilleszkedése terén. 
- Sport magában hordozza a munkahelyteremtés, valamint az intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedés lehetőségét.

Az idegenforgalomról
- A sport és az idegenforgalom közötti szinergiákat meg kell határozni, elsősorban a 

kollektív infrastruktúrák frissítésén keresztül.
- Az előadó megjegyzi, hogy a nagyobb rendezvények és a sport rendkívüli lehetőségeket 

kínálnak az európai idegenforgalom fejlesztési lehetőségeinek kiaknázására.

A hagyományos sportok és játékok
- Az előadó szilárd meggyőződése, hogy meg kell őrizni a helyi, hagyományos sportokat, 

mivel ezek a kulturális örökség részei és erősítik az európai polgárság érzését. Ez 
társadalmaink kulturális sokszínűségének valódi szimbóluma.

- Az előadó megjegyzi, hogy néhány hagyományos játék és sport már eltűnt és azok, 
amelyek még léteznek, szintén az eltűnés nyilvánvaló veszélye fenyeget.

- Az előadó kéri a Bizottságot, hogy készítse el a helyi sportok európai térképét, és 
támogassa annak terjesztését.

Európai identitás a sporton keresztül
- Az előadó kéri a Bizottságot, hogy évente rendezze meg az európai sportnapot, hogy ezzel 

is széles körben tudatosítsa a sport jótékony hatásait. 
- A lehetséges kezdeményezések között szerepelnek sportról szóló konferenciák és viták, az 

üzletekben sporteszközökre nyújtott árengedmények, valamint az egészséges életmód 
népszerűsítése. 

- Az előadó kéri a Bizottságot, hogy támogassa „sport európai fővárosa” évenként történő
megválasztását a Sport Európai Fővárosainak Szövetsége irányítása alatt, a pénzügyi 
támogatás és a szükséges ellenőrzések mellett.

- Az előadó javasolja, hogy az európai zászlót tűzzék ki az Európai Unióban megrendezett 
nagy sportesemények alkalmával, valamint hogy az szerepeljen a tagállamok sportolóinak 
mezén is.

Képzés és mobilitás a sportban
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- Hangsúlyozza, hogy a játékosok helyi szintű képzése szükséges a sport fenntartható 
fejlődéséhez Európában.

- Az előadó javasolja, hogy hozzák létre a fiatal sportolók mobilitási programját azzal a 
céllal, hogy ily módon a fiatal sportolók külföldi csapatokkal edzhetnek.

- A sportcsapatokban részt vevő diákok és hallgatók tudnának részt venni ezekben a 
cserékben. A diákoknak lehetőségük volna új edzési módszereket elsajátítani, és 
fejleszteni európai tudatosságukat. A program fokozná a kultúrák közötti párbeszédet.

A harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés terén
- Az előadó kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyenek fontolóra olyan 

kérdéseket, mint a játékosok nemzetközi átigazolása, a fiatalkorú játékosok 
kizsákmányolása, a kalózkodás, és harmadik országok együttműködésével folytatott
illegális fogadás.

- A sportklubokra nézve meg kell követelni, hogy tegyenek eleget a bevándorlási 
jogszabályoknak, amikor harmadik országokból származó fiatalokat szerződtetnek. Ezzel 
biztosítható, hogy a sportolókkal megfelelően bánnak mindaddig, amíg visszatérnek a 
származási országukba.

A sportügynökökről
- Az előadó szerint a többi szabályozott szakmai tevékenységhez hasonlóan a sportügynöki 

tevékenységre is valamely felsőoktatási intézmény által kiállított minimális képesítést 
kellene megkövetelni. Adóügyi szempontból a székhelyüknek is az EU területén kellene 
lennie. 

- Az előadó javasolja az európai játékos-ügynökök nyilvántartásának létrehozását, 
amelyben feltüntetik azoknak a sportolóknak a nevét, akikkel dolgoznak, valamint a 
díjazásukat is.


