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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind dimensiunea europeană a sportului
(2011/2087(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 ianuarie 2011 intitulată „Dezvoltarea 
dimensiunii europene a sportului” (COM (2011)0012 final),

– având în vedere Cartea albă a Comisiei privind sportul (COM (2007)0391),

– având în vedere Rezoluția sa din 14 aprilie 2005 privind dopajul în sport1,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul fotbalului profesionist în 
Europa2,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 noiembrie 2007 privind rolul sportului în educație3,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 mai 2008 intitulată „Carte albă privind sportul”4,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2009 referitoare la integritatea jocurilor de 
noroc on-line5,

– având în vedere Decizia 2010/37/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind Anul 
european al Activităților de voluntariat care promovează cetățenia activă (2011),

– având în vedere Concluziile Consiliului din 18 noiembrie 2010 privind rolul sportului ca 
sursă și forță motrice a incluziunii sociale active6,

– având în vedere concluziile Consiliului din 17 iunie 2010 privind noua strategie pentru 
locuri de muncă și creștere, în special partea care confirmă principalele obiective privind 
îmbunătățirea nivelurilor de educație,

– având în vedere rezoluția Consiliului din 1 iunie 2011 privind un plan de lucru european 
pentru sport pentru perioada 2011-20147,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor8 din 11-12 octombrie 2011 și avizul 
Comitetului Economic și Social European din 26-27 octombrie 2011 intitulat 
„Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului”9,

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008) 0198.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007) 0100.
3 Texte adoptate, P6_TA(2007) 0503.
4 Texte adoptate, P6_TA(2008) 0198.
5 Texte adoptate, P6_TA(2009) 0097.
6 JO C 326, 3.12.2010, p 5.
7 JO C 162, 1.6.2011, p 1.
8 CdR xxx/2011.
9 SOC /xxx.
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– având în vedere articolele 6 și 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Declarația de la Punta de l’Este din decembrie 1999 și masa rotundă a
UNESCO privind sporturile și jocurile tradiționale1, referitoare la recunoașterea 
sporturilor și jocurilor tradiționale ca făcând parte din patrimoniul intangibil și fiind un 
simbol al diversității culturale,

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Tribunalului, 
precum și deciziile Comisiei în materie sportivă,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru 
afaceri juridice, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei pentru
drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2010),

A. întrucât sportul contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale Uniunii, scoate în 
evidență valori pedagogice și culturale fundamentale și constituie un vector al integrării, 
în măsura în care se adresează tuturor cetățenilor, indiferent de sex, origine etnică, religie, 
vârstă, naționalitate și condiție socială;

B. întrucât sportul este hotărâtor pentru starea de sănătate în societatea modernă și constituie 
un element esențial al unei educații de calitate;

C. întrucât practicile legate de dopaj încalcă valorile sportului și îi expun pe sportivi la 
pericole grave;

D. având în vedere precaritatea situației a numeroși atleți de nivel înalt la finalul carierei lor 
sportive;

E. întrucât cu ocazia competițiilor sportive pot avea loc acte de violență și manifestații 
discriminatorii;

F. întrucât practicarea sportului de către femei nu este suficient de apreciată, iar femeile nu 
sunt bine reprezentate în cadrul organelor de decizie ale organizațiilor sportive;

G. întrucât sportul ocupă un loc important în economia europeană în măsura în care
reprezintă, direct sau indirect, aproximativ 15 milioane de locuri de muncă, și anume 
5,4 % din populația activă și o valoare adăugată anuală de aproximativ 407 de miliarde 
EUR, respectiv 3,65 % din PIB-ul european;

H. întrucât marile evenimente și practica sportivă oferă ocazii extraordinare de a exploata 
potențialul de dezvoltare a turismului în Europa;

I. întrucât modelul sportiv european se bazează pe o federație pentru fiecare disciplină 
sportivă și se caracterizează printr-o organizare autonomă, democratică, teritorială și 

                                               
1 Almaty, Kazahstan, 5-6 noiembrie 2006.
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piramidală a mecanismelor de solidaritate sportivă și financiară;

J. întrucât cele 35 de milioane de voluntari și cluburile și asociațiile sportive fără scop 
lucrativ permit dezvoltarea sportului de masă;

K. întrucât prin specificul sportului constă în ansamblul aspectelor sale caracteristice 
esențiale, care îl disting de celelalte sectoare ale activității economice, însă trebuie analizat
de la caz la caz;

L. întrucât echipele naționale joacă un rol esențial și trebuie, așadar, să fie protejate;

M. întrucât însăși natura competițiilor dintre echipele naționale înseamnă că federațiile pot 
promova formarea sportivilor naționali;

N. întrucât sportul profesionist este victimă a unui fenomen de instabilitate financiară;

O. întrucât federațiile sportive nu dispun de mijloacele structurale și juridice pentru a acționa 
în mod eficace împotriva aranjării meciurilor;

P. întrucât sportul poate să joace un rol în diferite domenii ale relațiilor externe ale Uniunii,

Rolul social al sportului

1. subliniază importanța încurajării practicării activităților sportive în instituțiile școlare și 
universitare;

2. solicită organizațiilor sportive să ofere facilități pentru sportivii cu handicap;

3. insistă asupra necesității de a susține lupta împotriva dopajului, respectând libertățile 
individuale ale atleților; solicită statelor membre să trateze traficul de substanțe dopante în 
același mod ca traficul de droguri ilegale și să adopte legislații naționale în acest sens;

4. încurajează statele membre să țină cont de experiența foștilor sportivi în momentul în care 
aceștia doresc să devină antrenori, precum și să instituie cursuri specializate pentru atleții 
de înalt nivel care hotărăsc să urmeze studii superioare și să desemneze tutori care să 
asigure monitorizarea progresului lor;

5. solicită statelor membre să interzică accesul pe stadion suporterilor care se comportă în 
mod violent și discriminatoriu și să instituie un registru european cu persoane care au 
interdicții pe stadion;

6. subliniază că, în cazul în care sporturile se desfășoară în natură, trebuie asigurat un 
echilibru între avantajele sociale și protejarea mediilor naturale în care se desfășoară;

Dimensiunea economică a sportului

7. reiterează importanța voluntariatului în sport; favorizează definirea unui cadru juridic și
fiscal adaptat activităților asociațiilor sportive, precum și mecenatul în sport;

8. consideră că sportivii trebuie să poată beneficia de aceleași drepturi ca și lucrătorii în 



PE466.981v01-00 6/12 PR\868899RO.doc

RO

privința securității sociale;

9. subliniază că exploatarea comercială a drepturilor audiovizuale ale competițiilor sportive 
pe o bază centralizată, exclusivă și teritorială este fundamentală;

10. consideră că pariurile sportive constituie o formă de exploatare comercială a competițiilor 
și solicită Comisiei și statelor membre să protejeze competițiile sportive împotriva oricărei 
utilizări neautorizate, în special recunoscând un drept de proprietate intelectuală al 
organizatorilor asupra competițiilor lor, să garanteze o contribuție semnificativă a 
operatorilor de pariuri sportive la finanțarea sportului de masă și să protejeze integritatea 
competițiilor;

11. solicită ca sportul să beneficieze de fonduri structurale europene;

Organizarea sportului

12. atrage atenția că în Europa, organizarea sportului se bazează pe principiile naționalității și 
teritorialității;

13. își reafirmă aderarea la modelul sportiv european, în centrul căruia federațiile joacă un rol 
esențial și a cărui bază o reprezintă cluburile și voluntarii;

14. reamintește că buna guvernanță în sport reprezintă o condiție pentru autonomia și 
autoreglementarea organizațiilor sportive, în conformitate cu principiile transparenței și 
democrației; subliniază necesitatea unei reprezentări corespunzătoare a tuturor părților 
interesate în cadrul instituțiilor sportive;

15. afirmă că cluburile ar trebui să deblocheze jucătorii chemați la echipa națională, în 
schimbul unei compensații echitabile și cu o asigurare colectivă;

16. subliniază că antrenarea jucătorilor la nivel local este necesară pentru dezvoltarea durabilă 
a sportului european;

17. subliniază importanța indemnizațiilor de antrenament în măsura în care acestea constituie 
un mecanism eficace de protecție a centrelor de antrenament și asigură o rentabilitate 
echitabilă a investiției;

18. consideră că, în calitate de activitate profesională reglementată, agenții ar trebui să 
dispună de o calificare minimă eliberată de o instituție de învățământ superior și să aibă 
sediul fiscal pe teritoriul Uniunii;

19. propune instituirea unui registru european de agenți ai jucătorilor, în care aceștia să 
consemneze jucătorii din partea cărora au primit mandat să acționeze, precum și valoarea 
remunerației lor;

20. sprijină deschis sistemele de licențe și spiritul de fair play pe plan financiar, deoarece 
astfel se încurajează cluburile să concureze în funcție de capacitatea lor financiară reală;

21. solicită statelor membre să considere infracțiune penală orice formă de subminare a 
integrității competițiilor;
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22. recunoaște legitimitatea jurisdicțiilor sportive pentru soluționarea litigiilor în domeniul 
sportului, în măsura în care acestea respectă dreptul cetățenilor la un proces echitabil; 
solicită crearea unei camere europene a Tribunalului de arbitraj sportiv (TAS) detașată la 
Bruxelles sau la Luxemburg, responsabilă de soluționarea litigiilor sportive 
intracomunitare;

Cooperarea cu țările terțe și organizațiile internaționale

23. invită Comisia și statele membre să includă problemele precum transferurile de jucători 
internaționali, exploatarea jucătorilor minori, pirateria și pariurile ilegale pe agenda de 
cooperare cu țările terțe;

24. solicită cluburilor să asigure respectarea legislației în materie de imigrație în cazul 
recrutării tinerilor proveniți din țări terțe și să se asigure aceștia se întorc în condiții bune 
în țara de origine în cazul în care cariera lor nu este lansată;

Identitatea europeană prin sport

25. invită Comisia:

 să organizeze anual o „Zi europeană a sportului”;

 să sprijine desemnarea, în fiecare an, a unei „Capitale europene a sportului”, sub 
impulsul ACES (Asociația capitalelor europene ale sportului), cu sprijinul financiar și 
controlul necesar;

 să creeze o Cartă europeană a sporturilor autohtone și să sprijine difuzarea acesteia;

 să creeze un program de mobilitate pentru tinerii atleți, pentru a le permite să învețe 
noi metode de antrenament, să își dezvolte conștiința europeană și să favorizeze 
dialogul intercultural;

26. propune ca drapelul european să fie arborat cu ocazia marilor manifestări sportive 
organizate pe teritoriul Uniunii și sugerează ca acesta să figureze pe tricoul atleților din 
statele membre;

o

o o

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre, federațiilor sportive 
europene, internaționale și naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conferă UE o nouă 
competență în domeniul sportului, îi solicită să contribuie la promovarea aspectelor legate de 
sport și prevede că acțiunile UE trebuie să urmărească dezvoltarea dimensiunii europene a
sportului.

Comunicarea Comisiei este primul document de politică în domeniul sportului prezentat după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care conferă UE mandatul de a sprijini, 
coordona și completa măsurile politice în materie de sport adoptate de statele membre.

Pe parcursul ultimei legislaturi, pentru a ilustra importanța acestui aspect, Parlamentul
European a elaborat și alte propuneri de rezoluție pe aceeași temă, și anume „Viitorul 
fotbalului profesionist în Europa”1, „Rolul sportului în educație”2 și „Cartea albă privind 
sportul”3 (pusă în aplicare de Comisie în 2007)

- De ce este important sportul pentru societate
Sportul în sine constituie un fenomen social important și un bun public. Pentru numeroase 
persoane, acesta reprezintă una dintre cele mai importante forme de recreare, fie că participă 
sau sunt numai spectatori. Unul dintre cele mai mari avantaje ale sportului este că reunește 
oamenii, indiferent de origine, pregătire, convingeri religioase sau statut economic. Sportul 
promovează contribuția activă a cetățenilor europeni la societate și ajută la stimularea unui 
simț de incluziune socială.

- Ameliorarea sănătății prin sport
Activitatea fizică este unul dintre cei mai importanți factori care determină starea de sănătate 
în societatea modernă. Lipsa activității fizice are efecte negative asupra sănătății cetățenilor 
europeni, deoarece crește riscul ca oamenii să devină obezi, supraponderali sau să contracteze 
boli grave. Aceste consecințe negative sunt o povară pentru bugetul alocat sănătății și pentru 
economia generală a statelor membre.

- Dopajul, violența și intoleranța
Dopajul rămâne o amenințare importantă pentru sport. Numeroase părți interesate reclamă o 
participare mai activă a UE la combaterea dopajului, de exemplu, în măsura în care 
competențele în acest domeniu permit Uniunii o astfel de participare, prin aderarea la 
Convenția împotriva dopajului a Consiliului Europei. 

Violența spectatorilor și tulburările rămân, de asemenea, un fenomen răspândit în întreaga 
Europă și se impune o abordare europeană care să includă măsuri destinate reducerii riscurilor
asociate.

- Sportul și economia
Sportul este un sector economic important și în plină dezvoltare, care contribuie într-o măsură 
importantă la creștere și la ocuparea forței de muncă, depășind ratele de creștere medii în 

                                               
1 Texte adoptate , P6_TA(2007) 0100.
2 Texte adoptate , P6_TA(2007) 0503.
3 Texte adoptate , P6_TA(2008) 0198.
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materie de valoare adăugată și ocupare a forței de muncă. Totuși, finanțarea durabilă a 
sportului este un aspect care trebuie examinat mai amănunțit.

- Organizarea sportului
Buna guvernanță în sport este o condiție pentru abordarea provocărilor din domeniul sportului 
și din cadrul juridic al UE. Printre aceste provocări se numără: libera circulație a cetățenilor și 
naționalitatea sportivilor, transferurile de jucători (legalitatea acestora și transparența 
fluxurilor financiare sunt preocupări frecvente), integritatea competițiilor sportive și dialogul 
social european în sectorul sportului.

Comunicarea Comisiei:

La 18 ianuarie 2011, Comisia Europeană a adoptat o comunicare intitulată „Dezvoltarea 
dimensiunii europene a sportului”. Aceasta cuprinde ideile Comisiei privind acțiunile la 
nivelul UE în domeniul sportului. Comunicarea propune măsuri concrete pentru Comisie 
și/sau statele membre în cadrul a trei capitole cuprinzătoare: rolul social al sportului, 
dimensiunea economică a sportului și organizarea sportului. 

Principalul mesaj al comunicării:
- identifică provocări-cheie legate de sport (de exemplu, dopajul atleților amatori, violența 

aferentă evenimentelor sportive)
- respectă autonomia structurilor de conducere din sport și recunoaște competențele statelor 

membre în organizarea sportului
- cu toate acestea, susține că măsurile la nivelul UE în legătură cu organizarea sportului pot 

aduce o valoare adăugată semnificativă
- încheie fiecare capitol cu o listă cu posibile acțiuni pe care le pot întreprinde în continuare 

Comisia și statele membre
- recunoaște complexitatea propunerilor în domeniul sportului
- sugerează continuarea activității structurilor de cooperare informală dintre statele membre 

pentru a asigura continuarea schimburilor de bune practici și diseminarea rezultatelor.

Comunicarea prevede că acțiunea UE contribuie la obiectivele generale ale strategiei Europa 
2020 prin îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a mobilității, prin acțiuni care 
promovează incluziunea socială în și prin sport, educația și formarea și orientările Uniunii 
privind activitatea fizică.

Acțiunile propuse în comunicare urmăresc să încurajeze dezbaterea în rândul părților 
interesate, să abordeze provocările din sport și să contribuie la dezvoltarea sectorului. Se 
așteaptă ca atleții, organizațiile sportive și cetățenii să beneficieze de pe urma planurilor, care 
decurg din noul rol al UE în temeiul Tratatului de la Lisabona de a sprijini și coordona 
politica privind sportul din statele membre.

În prezent, Comisia oferă sprijin pentru proiecte și rețele în domeniul sportului, fie prin 
măsuri de stimulare specifice sportului, în special acțiuni pregătitoare în domeniul sportului, 
fie prin programele existente în diferite domenii relevante. Acestea includ învățarea de-a 
lungul vieții, sănătatea publică, tineretul, cetățenia, cercetarea și dezvoltarea tehnologică, 
incluziunea socială, combaterea rasismului, protecția mediului și altele.
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Observațiile raportorului și provocări pentru viitor:

Referitor la valoarea sportului
- Raportorul are convingerea fermă că sportul poate contribui la realizarea obiectivelor 

strategice ale Uniunii Europene, având în vedere valoarea sa educațională și culturală.
- Sportul este un vector al integrării, întrucât se adresează tuturor cetățenilor, indiferent de 

sex, origine etnică, religie, vârstă, naționalitate și condiție socială.
- Raportorul recunoaște că practicarea sportului de către femei nu este suficient de 

apreciată, iar femeile nu sunt bine reprezentate în cadrul organelor de decizie ale 
organizațiilor sportive.

- Raportorul încurajează statele membre să țină cont de experiența foștilor atleți în 
momentul în care doresc să devină antrenori, precum și să instituie parcursuri specifice
pentru atleții care hotărăsc să urmeze studii superioare și să desemneze tutori care să 
monitorizeze progresul acestora.

- Voluntarii asigură desfășurarea armonioasă a numeroase evenimente sportive. Raportorul 
dorește să sublinieze importanța contribuției acestora.

Referitor la abordarea problemelor importante
- Raportorul consideră că promovarea beneficiilor pentru sănătate ale sportului trebuie să 

țină de responsabilitatea statelor membre. La nivelul UE, trebuie acordată atenție unor 
probleme mai importante precum dopajul, traficul, mobilitatea atleților, rasismul și 
violența în sport.

- Trebuie depuse toate eforturile în vederea prevenirii infracțiunilor care constituie o 
amenințare pentru sport, precum spălarea de bani, aranjarea meciurilor, traficul de 
persoane și exploatarea minorilor. 

- Raportorul solicită statelor membre să interzică accesul pe stadion suporterilor care se 
comportă în mod violent și discriminatoriu și sugerează crearea unui registru european cu 
persoane care au interdicții pe stadion.

Referitor la buna guvernanță
- Trebuie promovate standarde de guvernanță în sport prin schimbul de bune practici.
- Legislațiile statelor membre privind vinderea drepturilor audiovizuale trebuie armonizate, 

pentru a preveni o situație în care numai marile asociații au de câștigat. 
- Raportorul recunoaște importanța repartizării echitabile a venitului între cluburi sportive

de diferite mărimi și între sporturile profesioniste și cele amatoare.
- Se subliniază și importanța indemnizațiilor de antrenament, întrucât acestea constituie un 

mecanism eficace de protecție a centrelor de antrenament și asigură o rentabilitate 
echitabilă a investiției.

Referitor la corectitudinea competițiilor sportive
- Integritatea evenimentelor sportive este importantă. Statele membre trebuie să adopte 

măsuri de reglementare pentru a asigura protecția sportului împotriva oricăror influențe 
necorespunzătoare precum pariurile sau aranjarea meciurilor.

- Raportorul solicită de urgență statelor membre să considere infracțiune penală orice formă 
de subminare a integrității competițiilor. 

- Corectitudinea și transparența competițiilor sportive este esențială, pentru a proteja
integritatea sportivilor și sportivelor. 

- Federațiile sportive nu dispun de mijloacele structurale și juridice pentru a acționa în mod 
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eficace împotriva aranjării meciurilor
- Raportorul sprijină sistemele de licențe și spiritul de fair play pe plan financiar.
- Raportorul recunoaște legitimitatea jurisdicțiilor sportive pentru soluționarea litigiilor în 

domeniul sportului și, prin urmare, solicită crearea unei camere europene a Tribunalului 
de arbitraj sportiv (CAS).

Referitor la buget
- Trebuie avut în vedere un buget corespunzător pentru nevoile din sport, pentru ca acțiunile 

pregătitoare să avanseze către un program specific destinat noii competențe.

Referitor la oportunități și locuri de muncă
- Programele educaționale ale statelor membre trebuie coordonate, astfel încât să le permită 

tinerilor atleți să îmbine studiile cu antrenamentele sportive. 
- Trebuie să existe cursuri adaptate pentru tinerii care doresc să urmeze o carieră sportivă și 

să o îmbine cu studiile.
- Sportul trebuie promovat în școli, având în vedere beneficiile sale precum înlăturarea 

barierelor sociale, integrarea grupurilor marginalizate. 
- Sportul are potențialul de a contribui la crearea de locuri de muncă și la o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Referitor la turism
- Trebuie identificate sinergii între sport și turism, mai ales prin modernizarea

infrastructurilor colective.
- Raportorul observă că evenimentele majore și sportul oferă ocazii extraordinare de a 

exploata potențialul dezvoltării turismului în Europa.

Referitor la sporturile și jocurile tradiționale
- Raportorul are convingerea fermă că trebuie conservate sporturile locale, tradiționale, 

întrucât acestea fac parte din propriul patrimoniu cultural și consolidează sentimentul 
cetățeniei europene. Acesta este un adevărat simbol al diversității culturale în societățile 
noastre.

- Raportorul observă că unele jocuri și sporturi tradiționale au dispărut deja, iar cele care 
încă există se confruntă cu riscul unei dispariții iminente.

- Raportorul invită Comisia să întocmească o hartă europeană a sporturilor autohtone și să 
sprijine diseminarea acesteia.

Identitatea europeană prin sport
- Raportorul invită Comisia să organizeze anual o „Zi europeană a sportului” pentru a crește 

gradul de sensibilizare a publicului cu privire la beneficiile sportului. 
- Printre inițiative posibile se numără conferințe și dezbateri în domeniul sportiv, reduceri la 

echipamente sportive în magazine și promovarea unui stil de viață sănătos. 
- Raportorul invită Comisia să sprijine desemnarea, în fiecare an, a unei „capitale europene 

a sportului”, sub conducerea ACES, cu sprijinul financiar și controalele necesare.
- Raportorul propune ca drapelul european să fie arborat cu ocazia marilor manifestări

sportive organizate în Uniunea Europeană și sugerează ca acesta să figureze pe tricoul 
atleților din statele membre.

Antrenarea și mobilitatea în sport
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- Raportorul subliniază că antrenarea jucătorilor la nivel local este necesară pentru 
dezvoltarea durabilă a sportului în Europa.

- Raportorul sugerează crearea unui program de mobilitate pentru tinerii atleți, destinat să 
ofere atleților posibilitatea de a se antrena cu echipe străine.

- Studenții și elevii din echipe sportive vor fi eligibili să participe la aceste schimburi. 
Studenții ar avea posibilitatea să învețe noi metode de antrenament și să își dezvolte 
conștiința europeană. Programul ar spori dialogul intercultural.

Referitor la cooperarea cu țările terțe și organizațiile internaționale
- Raportorul invită Comisia și statele membre să analizeze probleme precum transferurile 

de jucători internaționali, exploatarea jucătorilor minori, pirateria și pariurile ilegale în 
cooperare cu țările terțe.

- Cluburile sportive trebuie să respecte legislația în materie de imigrație în cazul recrutării 
tinerilor din țări terțe. Acest lucru va asigura că sportivii sunt tratați în mod corespunzător
până la întoarcerea în țara lor de origine.

Referitor la agenții sportivi
- Raportorul consideră că, la fel ca orice altă activitate profesională reglementată, agenții 

sportivi trebuie să dispună de o calificare minimă eliberată de o instituție de învățământ 
superior. De asemenea, sediul lor fiscal ar trebui să fie pe teritoriul UE. 

- Raportorul propune instituirea unui registru european de agenți ai jucătorilor, în care 
aceștia ar consemna numele atleților cu care lucrează și salariile lor.


