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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-dimensjoni Ewropea tal-isport
(2011/2087(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Jannar 2011 bl-isem ta’ 
“L-Iżvilupp tad-Dimensjoni Ewropea fl-Isport” (COM (2011)0012 finali),

– wara li kkunsidra l-White Paper dwar l-Isport tal-Kummissjoni (COM (2007)0391),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ April 2005 dwar id-doping fl-isport1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Marzu 2007 dwar il-futur tal-futbol 
professjonali fl- Ewropa2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar l-irwol tal-isport 
fl-edukazzjoni 3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Mejju 2008 bl-isem ta’ “White Paper dwar 
l-Isport ”4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar l-integrità tal-logħob 
tal-ażżard fuq l-internet5,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/37/KE tas-27 ta’ Novembru 2009 dwar is-
Sena Ewropea tal-Attivitajiet ta’ Volontarjat għall-Promozzjoni taċ-Ċittadinanza Attiva
(2011),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta’ Novembru 2010 dwar ir-rwol tal-
isport bħala sors u mutur tal-inklużjoni soċjali attiva6,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-istrateġija l-
ġdida għall-impjiegi u t-tkabbir, speċifikament il-parti li tikkonferma l-miri ewlenin dwar 
it-titjib tal-livelli edukattivi,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-1 ta’ Ġunju 2011 dwar Pjan ta’ Ħidma 
għall-Unjoni Ewropea għall-Isport għall-2011-20147,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni8 tal-11 sat-12 ta’ Ottubru 2011 u l-
opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-26 u s-27 ta’ Ottubru 2011 bl-

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2008) 0198.
2 Testi adottati, P6_TA(2007) 0100.
3 Testi adottati, P6_TA(2007) 0503.
4 Testi adottati, P6_TA(2008) 0198.
5 Testi adottati, P6_TA(2009) 0097.
6 ĠU C 326, 03.12.2010, p 5.
7 ĠU C 162, 01.06.2011, p 1.
8 CdR xxx/2011.
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isem “L-Iżvilupp tad-Dimensjoni Ewropea fl-Isport”1,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Punta de l’Este ta’ Diċembru 1999 u l-laqgħa 
madwar mejda tonda tal-UNESCO dwar sports u logħob tradizzjonali (TSG)2, li tittratta r-
rikonoxximent tal-isport u l-logħob tradizzjonali bħala parti mill-wirt intanġibbli u 
simbolu ta’ diversità kulturali,

– wara li kkunsidra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropew u tal-Qorti 
Ġenerali kif ukoll id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam tal-isport,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, tal-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2010),

A. billi l-isport jikkontribwixxi biex jintlħaqu l-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni, billi huwa 
jenfasizza l-valuri pedogaġiċi u kulturali fundamentali u billi huwa mezz ta’ integrazzjoni 
ladarba huwa jindirizza liċ-ċittadini kollha, indipendentement mis-sess, l-oriġini etnika, ir-
reliġjon, l-età, in-nazzjonalità u l-kundizzjoni soċjali tagħhom,

B. billi l-isport huwa deċiżiv għas-saħħa fis-soċjetà moderna u huwa element essenzjali għal 
edukazzjoni ta’ kwalità,

C. billi l-prattiki marbuta mat-teħid tad-drogi jmorru kontra l-valuri tal-isport u jesponu lill-
isportivi għal perikli serji,

D. billi s-sitwazzjoni ta’ diversi atleti ta’ livell għoli li jkunu waslu biex itemmu l-karriera 
sportiva tagħhom hija waħda prekarja,

E. billi jistgħu jiżviluppaw atti ta’ vjolenza u avvenimenti diskriminatorji waqt 
kompetizzjonijiet sportivi,

F. billi l-prattika tal-isport min-nisa ma tingħatax biżżejjed importanza u billi n-nisa 
mhumiex irrappreżentati biżżejjed fi ħdan il-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
organizzazzjonijiet sportivi,

G. billi l-isport jokkupa post importanti fl-ekonomija Ewropea ladarba huwa jirrappreżenta, 
direttament jew indirettament, madwar 15-il miljun impjieg, jiġifieri 5.4% tal-
popolazzjoni attiva u valur miżjud annwali ta’ bejn wieħed u ieħor 407 biljun ewro, 
jiġifieri 3.65% tal-PGD Ewropew,

H. billi l-avvenimenti sportivi ewlenin u l-prattika tal-isport jipprovdu potenzjal qawwi għal 
                                               
1 SOC /xxx.
2 Almaty, Kazakistan, mill-5 sas-6 ta’ Novembru 2006.
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aktar żvilupp tat-turiżmu fl-Ewropa,

I. billi l-mudell sportiv Ewropew huwa bbażat fuq federazzjoni skont id-dixxiplina sportiva 
u huwa kkaratterizzat minn organizzazzjoni awtonoma, demokratika, territorjali u 
piramida tal-mekkaniżmi ta’ solidarjetà sportiva u finanzjarja,

J. billi l-35 miljun voluntier u billi l-klabbs u l-għaqdiet sportivi li ma jagħmlux profitti
jippermettu l-iżvilupp tal-isport ta’ bażi,

K. billi l-ispeċifiċità tal-isport tiġi ddefinita bħala l-grupp ta’ aspetti uniċi u essenzjali tal-
isport li jiddistingwuh minn kwalunkwe settur ieħor ta’ attivitajiet ekonomiċi, iżda għandu 
jiġi kkunsidrat każ b’każ,

L. billi t-timijiet nazzjonali għandhom rwol essenzjali u, għaldaqstant, ikun tajjeb li dawn 
jiġu protetti,

M. billi n-natura nnifisha tal-kompetizzjonijiet bejn it-timijiet nazzjonali timplika li l-
federazzjonijiet jistgħu jippromwovu t-taħriġ tal-isportivi nazzjonali,

N. billi l-isport professjonali qed jaffronta l-fenomenu ta’ nuqqas ta’ stabilità finanzjarja,

O. billi l-federazzjonijiet sportivi m’għandhomx mezzi strutturali u legali biex jaġixxu b’mod 
effikaċi kontra x-xiri tal-logħob,

P. billi l-isport jista’ jkollu rwol f’diversi oqsma fir-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni,

Rwol l-isport fis-soċjetà

1. Jenfasizza l-importanza li titħeġġeġ il-prattika tal-attivitajiet sportvi fl-iskejjel u fl-
universitajiet;

2. Jitlob lill-organizzazzjonijiet sportivi biex jieħdu ħsieb l-isportivi b’diżabilità;

3. Jinsisti dwar il-ħtieġa li titkompla l-ġlieda kontra t-teħid tad-drogi, fir-rispett tal-libertajiet 
individwali tal-atleti; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jittrattaw it-traffikar tas-sustanzi ta’ 
droga bl-istess mod bħat-traffikar tad-drogi illegali u biex jadottaw il-leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali tagħhom f’dan ir-rigward;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkunsidraw l-esperjenza tal-ex sportivi meta dawn ikunu 
jixtiequ jsiru kowċis, kif ukoll biex iwaqqfu setturi ta’ studju speċifiċi għall-atleti ta’ livell 
għoli li jiddeċiedu jkomplu bl-edukazzjoni għolja u li jkun beħsiebhom jaħtru tuturi 
inkarigati li jsegwuhom;

5. Jitlob lill-Istati Membri biex jipprojbixxu l-aċċess għall-istadji mill-partitarji minħabba 
mġiba vjolenti u diskriminatorja u biex jistabbilixxu reġistru Ewropew tal-persuni li 
m’għandhomx permess jidħlu fl-istadji;

6. Jindika li, meta l-isport isir f’ambjent naturali, għandu jiġi żgurat li jinstab bilanċ bejn il-
benefiċċji soċjali tiegħu u s-saħħa tal-ambjenti naturali fejn isir;
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Id-dimensjoni ekonomika tal-isport

7. Itenni l-importanza tal-attività volontarja fl-isport; huwa favur id-definizzjoni ta’ qafas 
legali u fiskali adattat għall-attivitajiet tal-għaqdiet sportivi, u favur l-isponsorizzazzjoni 
fl-isport;

8. Iqis li l-isportivi għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-istess drittijiet bħall-ħaddiema 
fir-rigward tas-sigurtà soċjali;

9. Jenfasizza li l-isfruttament kummerċjali tad-drittijiet awdjoviżivi tal-kompetizzjonijiet 
sportivi fuq bażi kollettiva, esklużiva u territorjali hija fundamentali;

10. Iqis li l-imħatri sportivi jikkostitwixxu forma ta’ sfruttament kummerċjali tal-
kompetizzjonijiet u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipproteġu lil dawn 
tal-aħħar minn kull użu mhux awtorizzat, b’mod partikolari billi jirrikonoxxu d-dritt tal-
proprjetà intellettwali tal-organizzaturi fuq il-kompetizzjonijiet tagħhom, jiggarantixxu
kontribut tal-operaturi tal-imħatri sportivi għall-finanzjament tal-isport ta’ bażi u 
jipproteġu l-integrità tal-kompetizzjonijiet;

11. Jitlob li l-isport jibbenefika mill-Fondi Strutturali Ewropej;

L-organizzazzjoni tal-isport

12. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-istrutturi sportivi fl-Ewropa huma bbażati fuq il-prinċipji
tan-nazzjonalità u t-territorjalità;

13. Jerġa’ jafferma l-impenn tiegħu lejn il-mudell sportiv Ewropew, li fil-qalba tiegħu l-
federazzjonijiet għandhom rwol ċentrali u li l-bażi tiegħu hija ffurmata mill-klabbs u l-
voluntiera;

14. Ifakkar li l-governanza tajba fl-isport hija kundizzjoni għall-awtonomija u l-
awtoregolamentazzjoni tal-organizzazzjonijiet sportivi, f’konformità mal-prinċipji tat-
trasparenza u tad-demokrazija; jenfasizza l-bżonn għal rappreżentanza xierqa tal-partijiet 
interessati kollha fl-istituzzjonijiet sportivi;       

15. Jafferma li l-klabbs għandhom iħallu l-plejers mitluba jilagħbu fit-tim nazzjonali jitilqu 
permezz ta’ kumpens ġust u assigurazzjoni kollettiva;

16. Jenfasizza li t-taħriġ tal-plejers fil-livell lokali huwa meħtieġ għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-isport Ewropew;

17. Jenfasizza l-importanza tal-allowances tat-taħriġ billi huma jikkostitwixxu mekkaniżmu 
ta’ protezzjoni effikaċi taċ-ċentri tat-taħriġ u huma redditu ġust għall-investiment;

18. Iqis li, bħala attività professjonali regolata, l-aġenti għandu jkollhom kwalifika minima, 
mogħtija minn istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja u jkollhom ir-residenza fiskali tagħhom 
fit-territorju tal-Unjoni;

19. Jipproponi l-istabbiliment ta’ reġistru Ewropew tal-aġenti tal-plejers, li fih dawn l-aġenti
jelenkaw il-plejers li mingħandhom ikunu rċevew il-mandat biex jaħdmu għalihom, kif 
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ukoll is-salarju tagħhom;

20. Juri biċ-ċar l-appoġġ tiegħu għas-sistemi tal-għoti tal-liċenzji u għall-fair play finanzjarju, 
minħabba li jħeġġu lill-klabbs jikkompetu skont il-kapaċità finanzjarja reali tagħhom;

21. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iqisu bħala ksur kriminali kwalunkwe forma li thedded l-
integrità tal-kompetizzjonijiet;

22. Jirrikonoxxi l-leġittimità tal-ġuriżdizzjonijiet sportivi għar-riżoluzzjoni tat-tilwimiet fil-
qasam tal-isport, sakemm dawn ikunu jirrispettaw id-dritt taċ-ċittadini ta’ smigħ ġust; 
jitlob il-ħolqien ta’ Kamra Ewropea tal-Qorti tal-Arbitraġġ tal-Isports (QAS) issekondata 
fi Brussell jew il-Lussemburgu, inkarigata li ssolvi t-tilwimiet sportivi intra-Komunitarji;

Il-koperazzjoni mal-pajjiżi terzi u ma’ għaqdiet internazzjonali

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iniżżlu l-problemi bħat-trasferimenti
tal-plejers internazzjonali, l-isfruttament tal-plejers minuri, il-piraterija u l-imħatri illegali
fl-aġenda tal-koperazzjoni mal-pajjiżi terzi;

24. Jitlob lill-klabbs biex jiżguraw ir-rispett tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-immigrazzjoni meta 
jiġu rreklutati żgħażagħ minn pajjiżi terzi u biex jiżguraw li dawn jirritornaw 
f’kundizzjonijiet tajbin fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom jekk il-karriera tagħhom ma taqbadx;

L-identità Ewropea skont l-isport

25. Jistieden lill-Kummissjoni biex:

 torganizza annwalment “Jum Ewropew tal-Isport”;

 tappoġġja l-fatt li kull sena tintgħażel “Belt Kapitali Ewropea tal-Isport”, taħt it-
tmexxija tal-ACES (Assoċjazzjoni tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Isport), bl-appoġġ 
finanzjarju u l-kontrolli meħtieġa;

 tistabbilixxi Karta Ewropea tal-Isport Indiġenu u tappoġġja t-tixrid tagħha;

 toħloq programm ta’ mobilità għall-atleti żgħażagħ, sabiex ikunu jistgħu jitgħallmu 
metodi ta’ taħriġ ġodda, jiżviluppaw il-kuxjenza Ewropew tagħhom u jippromwovu d-
djalogu interkulturali;

26. Jipproponi li tittajjar il-bandiera Ewropea waqt l-avvenimenti sportivi ewlenin organizzati
fuq it-territorju tal-Unjoni u jissuġġerixxi li tkun tidher fuq il-flokk tal-atleti tal-pajjiżi 
membri;

o

o o

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
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Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-
federazzjonijiet sportivi Ewropej, internazzjonali u nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jagħti lill-UE 
kompetenza ġdida għall-isport, jistieden lill-UE tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-
kwistjonijiet fil-qasam tal-isport u jistipula li l-azzjoni tal-UE għandha tkun mħasuba biex 
tiżviluppa d-dimensjoni Ewropea fl-isport.

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni hija l-ewwel dokument tal-politika maħruġ fil-qasam 
tal-isport wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, li jagħti lill-UE mandat biex tappoġġja, 
tikkoordina u tissupplimenta l-miżuri tal-politika dwar l-isport meħuda mill-Istati Membri.

Matul l-aħħar leġiżlatura, biex jirrifletti l-importanza ta’ dan, il-Parlament Ewropew 
ipproduċa mozzjonijiet għal riżoluzzjoni relatati oħra, jiġifieri “Il-futur tal-futbol professjonali 
fl-Ewropa”1, “Rwol l-Isport fl-edukazzjoni”2 u “Il-White Paper dwar l-Isport”3 (implimentati 
mill-Kummissjoni fl-2007)     

- Għalfejn l-isport huwa importanti għas-soċjetà?
L-isport fih innifsu huwa fenomenu soċjali importanti u huwa wkoll ġid pubbliku. Għal bosta, 
dan huwa wieħed mill-aktar forom importanti ta’ rikreazzjoni, kemm jekk jipparteċipaw huma 
stess kif ukoll jekk ikunu spettaturi.  L-aqwa kwalità tal-isport huwa li jressaq flimkien il-
persuni, irrispettivament mill-oriġini, l-isfond, it-twemmin reliġjuż jew l-istejtus ekonomiku 
tagħhom. L-isport jippromwovi l-kontribut attiv taċ-ċittadini Ewropej fis-soċjetà u jgħin fit-
trawwim ta’ sens ta’ inklużjoni soċjali.

- It-titjib tas-saħħa permezz tal-isport
L-attività fiżika hija waħda mid-determinanti l-aktar importanti għas-saħħa fis-soċjetà 
moderna. In-nuqqas ta’ attività fiżika għandu effett negattiv fuq is-saħħa taċ-ċittadini 
Ewropej, billi jżid ir-riskju li jbatu minn obeżità, ikollhom piż żejjed u jsofru minn mard 
serju. Dawn il-konsegwenzi negattivi huma piż fuq il-baġit tas-saħħa u l-ekonomija ġenerali 
tal-Istati Membri.

- It-teħid tad-drogi, il-vjolenza u l-intolleranza
It-teħid tad-drogi jibqa’ jkun theddida importanti għall-isport. Bosta partijiet interessati jitolbu 
li approċċ tal-UE iktar attiv fil-ġlieda kontra t-teħid tad-drogi, pereżempju billi jingħaqdu, sa
fejn il-kompetenzi f’dan il-qasam jintitolaw lill-Unjoni tagħmel dan, mal-Konvenzjoni tal-
Ġlieda Kontra d-Doping. 

Il-vjolenza u d-diżordni fost l-ispettaturi jibqgħu jkunu fenomenu mifrux madwar l-Ewropa u 
hemm bżonn ta’ approċċ Ewropew li jkun fih miżuri mfassla biex inaqqsu r-riskji assoċjati.

- L-isport u l-ekonomija
L-isport jirrappreżenta settur kbir u li qed jikber malajr u jagħti kontribut importanti għat-
tkabbir u l-impjiegi, b’valur miżjud u effetti fuq l-impjiegi li jaqbżu r-rati tat-tkabbir medju. 
Madankollu, il-finanzjament sostenibbli tal-isport huwa kwistjoni li teħtieġ li tiġi eżaminata 

                                               
1 Testi Adoattati , P6_TA(2007) 0100.
2 Testi Adoattati , P6_TA(2007) 0503.
3 Testi Adoattati , P6_TA(2008) 0198.
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b’aktar dettall.

- L-organizzazzjoni tal-isport
Il-governanza tajba fl-isport hija kundizzjoni biex jiġu indirizzati l-isfidi rigward l-isport u l-
qafas legali tal-UE. Tali sfidi jinkludu: il-moviment liberu taċ-ċittadini u n-nazzjonalità tal-
isportivi, it-trasferiment tal-plejers (il-legalità tal-atti u t-trasparenza ta’l-flussi finanzjarji 
huma tħassib frekwenti), l-integrità tal-kompetizzjonijiet sportivi u d-djalogu soċjali Ewropew 
fis-settur tal-isport.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni:

Fit-18 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni intitolata “L-
Iżvilupp tad-Dimensjoni Ewropea fl-Isport”. Din tistabbilixxi l-ideat tal-Kummissjoni biex 
ikun hemm azzjoni fil-livell tal-UE fil-qasam tal-isport. Hija tipproponi azzjonijiet konkreti 
għall-Kummissjoni u/jew għall-Istati Membri fi tliet kapitoli wesgħin: l-irwol tal-isport fis-
soċjetà, id-dimensjoni ekonomika tal-isport u l-organizzazzjoni tal-isport. 

Il-messaġġ ewlieni tal-Komunikazzjoni:
- tidentifika l-isfidi ewlenin marbuta mal-isport (eż. teħid tad-drogi minn atleti dilettanti, 

vjolenza marbuta mal-avvenimenti sportivi)      
- tirrispetta l-awtonomija tal-istrutturi ta’ tmexxija tal-isport u tirrikonoxxi l-kompetenzi tal-

Istati Membri fl-organizzazzjoni tal-isport.
- madankollu tgħid li azzjoni fil-livell tal-UE fl-organizzazzjoni tal-isport tista’ tipprovdi 

valur miżjud sinifikanti
- tagħlaq kull kapitolu b’lista ta’ azzjonijiet ta’ segwitu possibbli għall-Kummissjoni u l-

Istati Membri
- tirrikonoxxi l-kumplessità tal-proposti fil-qasam tal-isport
- tirrakkomanda l-kontinwazzjoni tal-istrutturi ta’ koperazzjoni informali bejn l-Istati 

Membri sabiex jiżguraw l-iskambju kontinwu ta’ prassi tajba u t-tixrid tar-riżultati.

Il-Komunikazzjoni tgħid li l-azzjoni tal-UE tikkontribwixxi għall-għanijiet ġenerali tal-
Istrateġija Ewropa 2020 billi ttejjeb l-impjegabilità u l-mobilità, permezz ta’ azzjonijiet li 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali fl-isport, l-edukazzjoni u t-taħriġ u permezz tagħhom u l-
linji gwida Ewropej għall-attività fiżika.

L-azzjonijiet proposti fil-Komunikazzjoni għandhom l-għan li jinkoraġġixxu d-dibattitu bejn 
il-partijiet interessati, jindirizzaw l-isfidi fl-isport u jgħinu lis-settur jiżviluppa. L-atleti, l-
organizzazzjonijiet sportivi u ċ-ċittadini huma mistennija jibbenefikaw mill-pjanijiet, li 
jirriżultaw mill-irwol ġdid tal-UE skont it-Trattat ta’ Lisbona biex tiġi appoġġjata u 
kkoordinata l-politika dwar l-isport fl-Istati Membri.

Attwalment, il-Kummissjoni tipprovdi sostenn għall-proġetti u n-netwerks fil-qasam tal-isport 
jew permezz ta’ miżuri ta’ inċentivi speċifiċi għall-isport, notevolment l-Azzjonijiet 
Preparatorji fil-qasam tal-isport, jew permezz ta’ programmi eżistenti f’diversi oqsma 
rilevanti. Dawn jinkludu t-tagħlim tul il-ħajja, is-saħħa pubblika, iż-żgħożija, iċ-ċittadinanza, 
l-iżvilupp fil-qasam tar-riċerka u t-teknoloġija, l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra r-
razziżmu, il-ħarsien tal-ambjent u oħrajn.
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Il-kummenti tar-Rapporteur u l-isfidi għall-futur:

Dwar il-valur tal-isport
- Ir-Rapporteur jemmen bis-sħiħ li l-isport jista’ jikkontribwixxi għall-għanijiet strateġiċi 

tal-Unjoni Ewropea, minħabba l-valur edukattiv u kulturali tiegħu.
- L-isport huwa mezz ta’ integrazzjoni, minħabba li huwa miftuħ għaċ-ċittadini kollha 

indipendentement mis-sess, l-etniċità, ir-reliġjon, l-età, in-nazzjonalità u l-istejtus soċjali.
- Ir-Rapporteur jirrikonoxxi li l-prattika tal-isport fost in-nisa ma tingħatax biżżejjed 

importanza u li n-nisa mhumiex irrappreżentati biżżejjed fil-korpi tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-organizzazzjonijiet sportivi.

- Ir-Rapporteur jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex iqisu l-esperjenza tal-ex atleti meta
dawn ikunu jixtiequ jsiru kowċis, u biex jistabbilixxu setturi ta’studju speċifiċi għall-atleti 
li jagħżlu li jkomplu bl-edukazzjoni għolja, u biex jipprovdu tuturi biex jissorveljawhom.

- Il-voluntiera jippermettu t-tmexxija bla xkiel ta’ bosta avvenimenti sportivi. Ir-Rapporteur 
jixtieq jenfasizza l-importanza tal-kontribut tagħhom.

Dwar l-indirizzar tal-kwistjonijiet importanti
- Ir-Rapporteur huwa tal-fehma li l-promozzjoni tal-benefiċċji tas-saħħa tal-isport għandha 

tkun ir-responsabilità tal-Istati Membri. Fil-livell tal-UE, wieħed għandu jiffoka fuq il-
kwistjonijiet aktar importanti bħal pereżempju t-teħid tad-drogi, it-traffikar, il-mobilità 
tal-atleti, ir-razziżmu u l-vjolenza fl-isport.

- Għandu jsir kull sforz biex jiġu evitati l-attivitajiet kriminali li jheddu l-isport eż. il-ħasil 
tal-flus, ix-xiri tal-logħob, it-traffikar tal-bnedmin u l-isfruttament tal-minuri.

- Ir-Rapporteur jistieden lill-Istati Membri biex jipprojbixxu l-aċċess għall-istadju lil dawk 
il-partitarji li wrew imġiba vjolenti jew diskriminatorja. Huwa jissuġġerixxi li għandu 
jinħoloq reġistru Ewropew tal-persuni li m’għandhomx permess jidħlu fl-istadji.

Dwar il-governanza tajba
- Għandhom jiġu promossi l-istandards ta’ governanza sportiva permezz tal-iskambju ta’ 

prassi tajba. 
- Il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri dwar il-bejgħ tad-drittijiet tal-mezzi tax-xandir 

għandhom jiġu armonizzati, biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn jibbenefikaw biss l-għaqdiet 
il-kbar .

- Ir-Rapporteur jirrikonoxxi l-importanza tad-distribuzzjoni ġusta tad-dħul fost il-klabbs 
sportivi ta’ daqsijiet differenti, u bejn l-isport professjonali u dak tad-dilettanti.

- Saret ukoll enfasi dwar l-importanza tal-allowances tat-taħriġ, billi dawn huma 
mekkaniżmu ta’ protezzjoni effikaċi għaċ-ċentri tat-taħriġ u redditu ġust għall-
investiment.

Dwar il-ġustizzja fil-kompetizzjonijiet sportivi
- L-integrità tal-avvenimenti sportivi hija importanti. L-Istati Membri għandhom jadottaw 

miżuri regolatorji biex jiżguraw li l-isport jiġi protett minn kwalunkwe influwenzi mhux 
xierqa bħal pereżempju l-imħatri jew ix-xiri tal-logħob.

- Ir-Rapporteur iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu kwalunkwe forma ta’ attakk fuq l-
integrità tal-kompetizzjonijiet bħala reat kriminali.

- Huwa fundamentali li l-kompetizzjonijiet sportivi jkunu ġusti u trasparenti, biex tiġi 
protetta l-integrità tal-isportivi rġiel u nisa.

- Il-federazzjonijiet sportivi m’għandhomx il-mezzi strutturali u legali biex jaġixxu b’mod 
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effikaċi kontra t-tbagħbis tal-logħob.
- Ir-Rapporteur jappoġġja lis-sistemi tal-għoti tal-liċenzji u lill-Fair Play Finanzjarju.
- Ir-Rapporteur jirrikonoxxi l-leġittimità tal-qrati tal-isport għar-riżoluzzjoni tat-tilwimiet 

fil-qasam tal-isport u, għalhekk, jitlob li tinħoloq Kamra Ewropea tal-Qorti tal-Arbitraġġ 
tal-Isports (QAS).

Dwar il-baġit
- Jeħtieġ li titqies kopertura tal-baġit xierqa għall-isport, biex l-azzjoni preparatorja tgħaddi 

għal programm speċifiku ddedikat għall-kompetenza l-ġdida.

Dwar l-opportunitajiet u l-impjiegi
- Il-programmi edukattivi tal-Istati Membri għandhom jiġu kkoordinati b’tali mod li 

jippermettu lill-atleti żgħażagħ jikkombinaw it-tagħlim mat-taħriġ sportiv.
- Għandu jkun hemm korsijiet imfassla għaż-żgħażagħ li jixtiequ jsegwu karriera atletika 

filwaqt li jikkombinawha mal-istudji.
- L-isport għandu jiġi promoss fl-iskejjel, minħabba l-benefiċċji tiegħu bħal pereżempju t-

tneħħija tal-ostakoli soċjali u l-integrazzjoni tal-gruppi marġinalizzati.
- L-isport għandu l-potenzjal biex jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ impjiegi u għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklussiv.

Dwar it-turiżmu
- Is-sinerġiji bejn l-isport u t-turiżmu jeħtieġu li jiġu identifikati, partikolarment permezz 

tat-titjib tal-infrastrutturi kollettivi.
- Ir-Rapporteur jinnota li l-avvenimenti ewlenin u l-isport joffru opportunitajiet kbar ħafna 

biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-iżvilupp tat-turiżmu fl-Ewropa.

Dwar l-isport u l-logħob tradizzjonali
- Ir-Rapporteur jemmen bis-sħiħ li għandna nippreservaw l-isport lokali u tradizzjonali, billi 

dan huwa parti mill-wirt kulturali tagħna u jsaħħaħ is-sens ta’ ċittadinanza Ewropea. Dan 
huwa simbolu reali tad-diversità kulturali fis-soċjetajiet tagħna.

- Ir-Rapporteur jinnota li xi logħob u sport tradizzjonali diġà m’għadhomx jeżistu u li dawk 
li għandhom jeżistu jinsabu f’riskju li jgħibu fi żmien qasir.

- Ir-Rapporteur jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal mappa Ewropea ta’ sport indiġenu u 
biex tappoġġja t-tixrid tagħha.

L-identità Ewropea permezz tal-isport
- Ir-Rapporteur jistieden lill-Kummissjoni torganizza “Jum Ewropew tal-Isport” annwali 

biex tqajjem il-kuxjenza pubblika dwar il-benefiċċji tal-isport.
- Il-konferenzi u d-dibattiti dwar l-isport, it-tnaqqis fil-prezzijiet tat-tagħmir tal-isport fil-

ħwienet u l-promozzjoni ta’ stil ta’ ħajja b’saħħitha huma fost l-inizjattivi possibbli.
- Ir-Rapporteur jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-fatt li kull sena tintgħażel “Belt 

Kapitali Ewropea tal-Isport” taħt it-tmexxija tal-ACES, bl-appoġġ finanzjarju u l-kontrolli 
meħtieġa.

- Ir-Rapporteur jipproponi li l-bandiera Ewropea tittajjar fl-avvenimenti sportivi ewlenin fl-
Unjoni Ewropea u jissuġġerixxi li din tidher fuq il-flokk tal-atleti tal-Istati Membri.

It-Taħriġ u l-Mobilità fl-isport
- Jenfasizza li t-taħriġ tal-plejers fil-livell lokali huwa meħtieġ għall-iżvilupp sostenibbli 
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tal-isport fl-Ewropa.
- Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li għandu jinħoloq programm ta’ mobilità għall-atleti 

żgħażagħ, u li l-għan ta’ dan ikun li jagħti lill-atleti l-possibilità li jitħarrġu ma’ tims 
barranin. 

- L-istudenti kbar u dawk tal-iskola li jkunu f’tims sportivi jkunu eliġibbli biex 
jipparteċipaw f’dawn l-iskambji. L-istudenti jkollhom l-opportunità jitgħallmu metodi ta’ 
taħriġ ġodda u jiżviluppaw il-kuxjenza Ewropea tagħhom. Il-programm jista’ jżid id-
djalogu interkulturali.

Dwar il-koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u  ma’ għaqdiet internazzjonali
- Ir-Rapporteur jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu kwistjonijiet bħal 

pereżempju t-trasferimenti tal-plejers internazzjonali, l-isfruttament ta’ plejers minuri, il-
piraterija u l-imħatri illegali bil-koperazzjoni tal-pajjiżi terzi.

- Il-klabbs sportivi għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-immigrazzjoni meta 
jirreklutaw żgħażagħ minn pajjiżi terzi. Dan se jiżgura li l-isportivi jiġu ttrattati sew 
sakemm jirritornaw fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom.

Dwar l-aġenti sportivi
- Ir-Rapporteur jemmen li, bħal kwalunkwe attività professjonali rregolata oħra, l-aġenti 

sportivi għandu jkollhom kwalifika minima, mogħtija minn istituzzjoni ta’ edukazzjoni 
għolja. Ir-residenza fiskali tagħhom għandha wkoll tkun fit-territorju tal-UE.

- Ir-Rapporteur jipproponi l-istabbiliment ta’ reġistru tal-aġenti tal-plejers Ewropej, li fih 
jiġu elenkati l-ismijiet tal-atleti li jaħdmu magħhom u s-salarji tagħhom. 


