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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskom rozmere v športe
(2011/2087(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. januára 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho 
rozmeru v športe (KOM(2011) 12 v konečnom znení),

– so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe (KOM(2007)0391),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2005 o boji proti dopingu v športe1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu 
v Európe2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o úlohe športu vo vzdelávaní3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o bielej knihe o športe4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na 
internete5,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/37/ES z 27. novembra 2009 o Európskom roku 
dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011),

– so zreteľom na závery Rady z 18. novembra 2010 o úlohe športu ako zdroji a hybnej sily 
aktívneho sociálneho začlenenia6,

– so zreteľom na závery Rady zo 17. júna 2010 o novej stratégii pre pracovné miesta a rast, 
konkrétne na časť potvrdzujúcu hlavné ciele týkajúce sa zlepšenia úrovne vzdelania,

– so zreteľom na uznesenie Rady z 1. júna 2011 o pracovnom pláne Európskej únie pre 
šport na roky 2011 – 20147,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov8 z 11. – 12. októbra 2011 a na stanovisko 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. – 27. októbra 2011 s názvom 
Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe9,

– so zreteľom na články 6 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2005) 0134.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007) 0100.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007) 0503.
4 Prijaté texty, P6_TA(2008) 0198.
5 Prijaté texty, P6_TA(2009) 0097.
6 Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 5.
7 Ú. v. EÚ C 162, 1.6.2011, s. 1.
8 CdR xxx/2011.
9 SOC /xxx.
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– so zreteľom na Deklaráciu z Punta del Este z decembra 1999 a na stretnutie UNESCO 
za okrúhlym stolom o tradičných športoch a hrách1, na ktorom sa diskutovalo o uznaní 
tradičných športov a hier ako súčasti nehmotného dedičstva a symbolu kultúrnej 
rozmanitosti,

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Všeobecného súdu 
a rozhodnutia Komisie v oblasti športu,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelanie a na stanoviská Výboru pre 
hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci, 
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ako aj Výboru pre práva 
žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2010),

A. keďže šport prispieva k realizácii strategických cieľov Únie, zdôrazňuje základné 
pedagogické a kultúrne hodnoty a je nástrojom integrácie, keďže sa týka všetkých 
občanov bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo, vek, štátnu príslušnosť 
a sociálne postavenie,

B. keďže šport je rozhodujúcim faktorom zdravia v modernej spoločnosti a je nevyhnutným
prvkom kvalitného vzdelania,

C. keďže dopingové praktiky porušujú športové hodnoty a vystavujú športovcov vážnemu 
nebezpečenstvu,

D. keďže situácia mnohých profesionálnych športovcov po skončení športovej kariéry je 
neistá,

E. keďže športové súťaže môžu sprevádzať násilné činy a diskriminačné prejavy,

F. keďže praktizovanie športu u žien nie je dostatočne hodnotené a ženy majú 
v rozhodovacích orgánoch športových organizácií nedostatočné zastúpenie,

G. keďže šport zaujíma dôležité miesto v európskom hospodárstve, keďže predstavuje 
priamo alebo nepriamo približne 15 miliónov pracovných miest, t. j. 5,4 % aktívneho 
obyvateľstva a ročnú pridanú hodnotu približne 407 miliárd EUR, čo je 3,65 % 
európskeho HDP,

H. keďže veľké podujatia a súťažný šport ponúkajú ohromné príležitosti využiť potenciál 
rozvoja cestovného ruchu v Európe,

I. keďže európsky model športu vychádza zo združovania prostredníctvom športovej 
disciplíny a charakterizuje ho autonómna, demokratická, územná a pyramídová 
organizácia mechanizmov športovej a finančnej solidarity,

J. keďže 35 miliónov dobrovoľníkov a neziskové kluby a športové združenia napomáhajú 
                                               
1 Almaty, Kazachstan, 5. – 6. november 2006.
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rozvoj amatérskeho športu,

K. keďže špecifickosť športu predstavuje súhrn výnimočných a nevyhnutných aspektov 
športu, ktoré ho odlišujú od akéhokoľvek iného odvetvia hospodárskej činnosti, ale musí 
sa zvažovať podľa jednotlivých prípadov,

 L. keďže národné tímy zohrávajú významnú úlohu, a preto je vhodné ich podporovať,

M. keďže samotná povaha súťaží medzi národnými tímami má za následok, že federácie 
môžu zlepšovať vzdelávanie národných športovcov,

 N. keďže profesionálny šport sužuje finančná nestabilita,

O. keďže športové federácie nedisponujú štrukturálnymi ani právnymi prostriedkami, aby 
mohli účinne zasahovať proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov,

P. keďže šport môže zohrávať úlohu v rozličných oblastiach vonkajších vzťahov Únie,

Spoločenská úloha športu

1. zdôrazňuje dôležitosť podporovať praktizovanie športových aktivít v školských 
a univerzitných zariadeniach;

2. žiada športové organizácie, aby sa zaoberali aj športovcami so zdravotným postihnutím;

3. nalieha na potrebu podporovať boj proti dopingu pri rešpektovaní osobných slobôd 
športovcov; naliehavo žiada členské štáty, aby s obchodom s dopingovými látkami 
zaobchádzali rovnako ako s obchodom so zakázanými drogami a aby v tomto zmysle 
prijali vnútroštátne právne predpisy;

4. povzbudzuje členské štáty, aby brali do úvahy skúsenosti bývalých športovcov, ak sa budú 
chcieť uchádzať o trénerské profesie, aby zriadili osobitné postupy pre profesionálnych 
športovcov, ktorí sa rozhodnú pokračovať v ďalšom vzdelávaní, a zabezpečili tútorov 
zodpovedných za ich monitorovanie;

5. žiada členské štáty, aby na základe násilného a diskriminačného správania zakázali 
fanúšikom prístup na štadión a aby zostavili európsky zoznam osôb so zákazom vstupu na 
štadión;

6. zdôrazňuje, že ak sa športy vykonávajú v prírodnom prostredí, musí sa zabezpečiť 
rovnováha medzi spoločenským prínosom a zachovávaním prirodzených prostredí, 
v ktorých sa odohrávajú;

Hospodársky rozmer športu

7. znovu opakuje dôležitosť dobrovoľníctva v športe; je naklonený vymedzeniu právneho 
a daňového rámca prispôsobeného na činnosti športových združení a sponzorstvo v športe;

8. je presvedčený, že športovci musia mať možnosť využívať rovnaké práva, ako pracovníci, 
pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie;
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9. zdôrazňuje, že podstatou je obchodné využívanie mediálnych práv športových súťaží 
na centralizovanom, exkluzívnom a územnom základe;

10. domnieva sa, že športové stávkovanie predstavuje formu obchodného využívania súťaží 
a žiada Komisiu a členské štáty, aby tieto súťaže chránili pred každým neoprávneným 
využitím, a to najmä uznaním práv duševného vlastníctva organizátorom týchto súťaží; 
žiada, aby zabezpečili značné prispievanie prevádzkovateľov športového stávkovania 
do financovania amatérskeho športu a aby chránili čestnosť súťaží;

11. žiada, aby bol šport financovaný z európskych štrukturálnych fondov;

Organizovanie športu

12. konštatuje, že štruktúra športu v Európe spočíva na národnom a územnom princípe;

13. potvrdzuje svoju podporu európskemu modelu športu, v rámci ktorého zohrávajú hlavnú 
úlohu federácie a základ tvoria kluby a dobrovoľníci;

14. pripomína, že dobré riadenie športu je podmienkou autonómie a samoregulácie 
športových organizácií v súlade so zásadami transparentnosti a demokracie; zdôrazňuje 
potrebu vhodného zastúpenia všetkých zainteresovaných strán v športových inštitúciách;

15. potvrdzuje, že kluby by mali uvoľňovať hráčov volaných do národných tímov, a to 
sprostredkovaním spravodlivej kompenzácie a kolektívneho poistenia;

16. zdôrazňuje, že vzdelávanie hráčov na miestnej úrovni je nevyhnutné pre udržateľný rozvoj 
európskeho športu;

17. zdôrazňuje význam príspevkov na odbornú prípravu, keďže predstavujú účinný ochranný 
mechanizmus pre vzdelávacie centrá a spravodlivý návrat investícií;

18. je presvedčený, že tak ako akákoľvek iná regulovaná profesijná činnosť aj profesia 
športových agentov by mala podliehať minimálnej kvalifikácii vydávanej vysokoškolskou 
inštitúciou, ktorej daňové sídlo by malo byť takisto na území Únie;

19. navrhuje zostaviť európsky zoznam agentov hráčov, v ktorom by sa uvádzali mená 
športovcov, ktorých zastupujú, ako aj výška ich platov;

20. jasne vyhlasuje svoju podporu systémom udeľovania licencií a finančnej čestnosti, keďže 
podporujú kluby súťažiť podľa svojich skutočných finančných možností;

21. naliehavo žiada členské štáty, aby kriminalizovali akúkoľvek formu zásahu do čestnosti 
súťaží;

22. uznáva legitimitu športových súdov pri riešení sporov v oblasti športu, keďže dodržiavajú 
právo občanov na spravodlivý súdny proces; vyzýva vytvoriť európsku komoru 
Športového arbitrážneho súdu so sídlom v Bruseli alebo Luxemburgu, ktorá by bola 
zodpovedná za riešenie športových sporov v rámci Spoločenstva;

Spolupráca s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami
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23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby problémy, ako sú prestupy medzinárodných hráčov, 
využívanie maloletých hráčov, pirátstvo a nezákonné stávky, zaradila do programu 
spolupráce s tretími krajinami;

24. žiada kluby, aby dohliadali na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti 
prisťahovalectva, pokiaľ ide o najímanie mladých hráčov pochádzajúcich z tretích krajín, 
čím sa zabezpečí, že bude o nich dobre postarané, kým sa vrátia svojej krajiny pôvodu, ak 
sa ich kariéra nerozbehne ďalej;

Európska identita prostredníctvom športu

25. vyzýva Komisiu, aby:

 každoročne organizovala Európsky deň športu;

 podporovala každoročné určenie európskeho hlavného mesta športu na podnet ACES 
(Združenie európskych hlavných miest športu) s finančnou podporou a nevyhnutnou 
kontrolou;

 zriadila európsku kartu pôvodných športov a podporovala jej rozširovanie;

 vytvorila program mobility pre mladých športovcov, aby im umožnila naučiť sa nové 
tréningové metódy, rozvíjať svoje európske povedomie a podporovať medzikultúrny 
dialóg;

26. navrhuje, aby počas veľkých športových podujatí organizovaných na území Únie viala 
európska vlajka a aby sa zobrazovala aj na dresoch športovcov členských krajín;

o

o o

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov, európskym, medzinárodným a národným športovým 
federáciám.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa EÚ udeľuje nová právomoc 
v oblasti športu, EÚ sa vyzýva, aby prispievala k podpore záležitostí týkajúcich sa športu, 
a ustanovuje sa zameranie činnosti EÚ na rozvoj európskeho rozmeru v športe.

Oznámenie Komisie je prvým politickým dokumentom vydaným v oblasti športu po 
nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá poskytuje EÚ právomoc podporovať, 
koordinovať a dopĺňať opatrenia politiky v oblasti športu, ktoré prijímajú členské štáty.

S cieľom poukázať na dôležitosť tejto skutočnosti Európsky parlament počas minulého 
volebného obdobia vypracoval ďalšie súvisiace návrhy uznesení, konkrétne uznesenie 
o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe1, o úlohe športu vo vzdelávaní2 a o bielej 
knihe o športe3 (realizovanej Komisiou v roku 2007).

– Prečo je šport dôležitý pre spoločnosť
Šport ako taký predstavuje dôležitý spoločenský jav a verejné blaho. Pre mnohých ide o jednu 
z najdôležitejších foriem oddychu, či už sa na ňom zúčastňujú priamo alebo ako diváci. Šport 
spája ľudí bez ohľadu na ich pôvod, vzdelanie, náboženské presvedčenie či hospodárske 
postavenie. Šport podporuje aktívne prispievanie európskych občanov do spoločnosti 
a prispieva k podpore ich zmyslu pre sociálne začlenenie.

– Podpora zdravia prostredníctvom športu
Telesná aktivita je jedným z najdôležitejších faktorov zdravia v modernej spoločnosti. 
Nedostatok telesnej aktivity má nepriaznivý účinok na zdravie európskych občanov, keďže 
zvyšuje riziko obezity a nadváhy jednotlivcov a privodenia si vážnych chorôb. Tieto 
nepriaznivé dôsledky sú záťažou pre rozpočet na zdravotníctvo a všeobecné hospodárstvo 
členských štátov.

– Doping, násilie a intolerancia
Doping naďalej zostáva významnou hrozbou pre šport. Mnohé zainteresované strany žiadajú 
aktívnejší prístup EÚ v boji proti dopingu, napríklad pripojením sa k dohovoru Rady Európy 
proti dopingu, pokiaľ to právomoci Únie v tejto oblasti umožňujú. 

Násilnosti a nepokoje medzi divákmi sú naďalej celoeurópskym javom a vyžadujú európsky 
prístup zahŕňajúci opatrenia na zníženie s nimi spojených rizík.

– Šport a hospodárstvo
Šport predstavuje veľké a rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie hospodárstva a významnou mierou 
prispieva k rastu a zamestnanosti, pričom jeho pridaná hodnota a účinky na zamestnanosť 
prekračujú priemernú mieru rastu. Udržateľné financovanie športu je však záležitosť, ktorá sa 
musí preskúmať dôkladnejšie.

– Organizovanie športu

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007) 0100.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007) 0503.
3 Prijaté texty, P6_TA(2008) 0198.
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Dobré riadenie v športe je predpokladom riešenia výziev súvisiacich so športom a právnym 
rámcom EÚ. K takýmto výzvam patrí voľný pohyb občanov a štátna príslušnosť športovcov, 
prestupy hráčov (zákonnosť týchto úkonov a transparentnosť finančných tokov sú častým 
problémom), čestnosť športových súťaží a európsky sociálny dialóg v oblasti športu.

Oznámenie Komisie:

Európska komisia prijala 18. januára 2011 oznámenie s názvom Rozvíjanie európskeho 
rozmeru v športe. Komisia v ňom vymedzuje návrhy na opatrenia na úrovni EÚ v oblasti 
športu. Navrhujú sa v ňom konkrétne kroky pre Komisiu a/alebo členské štáty v rámci troch 
hlavných kapitol: spoločenská úloha športu, hospodársky rozmer športu a organizovanie 
športu.

Hlavný odkaz oznámenia:
– určuje hlavné problémy týkajúce sa športov (napr. doping amatérskych športovcov, násilie 

spojené so športovými podujatiami),
– rešpektuje autonómiu riadiacich štruktúr v športe a rešpektuje aj právomoci členských 

štátov pri organizovaní športu,
– rovnako tvrdí, že opatrenia na úrovni EÚ môžu pri organizovaní športu priniesť významnú 

pridanú hodnotu,
– každú kapitolu uzatvára zoznam možných nadväzných opatrení pre Komisiu a členské 

štáty,
– uznáva zložitosť návrhov v oblasti športu,
– navrhuje, aby naďalej existovali štruktúry neformálnej spolupráce medzi členskými 

štátmi, a tak sa zabezpečila nepretržitá výmena osvedčených postupov a šírenie 
výsledkov.

V oznámení sa uvádza, že opatrenia EÚ prispievajú k celkovým cieľom stratégie Európa 
2020, a to zlepšovaním zamestnateľnosti a mobility, najmä prostredníctvom opatrení 
podporujúcich sociálne začlenenie v športe a prostredníctvom športu, vzdelávania a odbornej 
prípravy a európskych usmernení týkajúcich sa telesnej aktivity.

Opatrenia navrhované v oznámení majú za cieľ podnietiť diskusiu medzi zainteresovanými 
stranami, riešiť problémy v oblasti športu a pomôcť rozvíjaniu tohto odvetvia. Očakáva sa, že 
športovci, športové organizácie a občania budú využívať tieto plány, ktoré v rámci 
Lisabonskej zmluvy vyplývajú z novej úlohy EÚ podporovať a koordinovať športovú politiku 
v členských štátoch.

Komisia v súčasnosti poskytuje podporu projektom a sieťam v oblasti športu buď 
prostredníctvom motivačných opatrení konkrétne zameraných na šport, najmä prípravných 
akcií v oblasti športu, alebo prostredníctvom existujúcich programov v jednotlivých 
príslušných oblastiach. K týmto oblastiam patrí celoživotné vzdelávanie, verejné zdravie, 
mládež, občianstvo, výskum a technický rozvoj, sociálne začlenenie, boj proti rasizmu, 
ochrana životného prostredia a ďalšie.

Poznámky spravodajcu a problémy do budúcnosti:

Pokiaľ ide o hodnotu športu
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– Spravodajca je pevne presvedčený, že šport môže prispievať k strategickým cieľom 
Európskej únie vzhľadom na jeho vzdelávaciu a kultúrnu hodnotu.

– Šport je nástrojom integrácie, keďže sa týka všetkých občanov bez ohľadu na pohlavie, 
etnický pôvod, náboženstvo, vek, štátnu príslušnosť a sociálne postavenie.

– Spravodajca uznáva, že praktizovanie športu u žien nie je dostatočne hodnotené a ženy 
majú v rozhodovacích orgánoch športových organizácií nedostatočné zastúpenie.

– Spravodajca povzbudzuje členské štáty, aby brali do úvahy skúsenosti bývalých 
športovcov, ak sa budú chcieť uchádzať o trénerské profesie, aby zriadili osobitné postupy 
pre profesionálnych športovcov, ktorí sa rozhodnú pokračovať v ďalšom vzdelávaní, 
a zabezpečili tútorov zodpovedných za ich monitorovanie.

– Dobrovoľníci umožňujú plynulý priebeh mnohých športových podujatí. Spravodajca by 
rád zdôraznil význam ich prínosu. 

Pokiaľ ide o riešenie závažných problémov
– Spravodajca zastáva názor, že za propagovanie zdravotných prínosov by mali byť 

zodpovedné členské štáty. Na úrovni EÚ by sa mala pozornosť zamerať na závažnejšie 
problémy, ako sú doping, obchodovanie s ľuďmi, mobilita športovcov, rasizmus a násilie 
v športe.

– Mala by sa vynaložiť maximálna snaha o predchádzanie trestným činnostiam, ktoré 
predstavujú hrozbu v športe, napríklad pranie špinavých peňazí, ovplyvňovanie výsledkov 
zápasov, obchodovanie s ľuďmi a zneužívanie mladistvých.

– Spravodajca vyzýva členské štáty, aby zakázali prístup na štadión tým fanúšikom, ktorí 
preukázali násilné alebo diskriminačné správanie. Navrhuje vytvorenie európskeho 
zoznamu osôb so zákazom vstupu na štadión.

Pokiaľ ide o dobré riadenie
– Mali by sa podporiť štandardy riadenia športu prostredníctvom výmeny osvedčených 

postupov.
– Právne predpisy členských štátov v oblasti predaja mediálnych práv by sa mali 

zharmonizovať, aby sa zabránilo situácii, v ktorej sú ziskové len veľké združenia.
– Spravodajca uznáva význam spravodlivého rozdelenia príjmov medzi športové kluby 

rozličných veľkostí a medzi profesionálne a amatérske športy.
– Zdôrazňuje sa aj význam príspevkov na odbornú prípravu, keďže predstavujú účinný 

ochranný mechanizmus pre vzdelávacie centrá a spravodlivý návrat investícií.

Pokiaľ ide o spravodlivosť športových súťaží
– Čestnosť športových súťaží je dôležitá. Členské štáty by mali prijať regulačné opatrenia, 

aby sa zabezpečila ochrana športu pred nevhodným vplyvom, ako je stávkovanie alebo 
ovplyvňovaniu výsledkov zápasov.

– Spravodajca nalieha na členské štáty, aby kriminalizovali akúkoľvek formu zásahu do 
čestnosti súťaží.

– Spravodlivosť a otvorenosť športových súťaží je nevyhnutná s cieľom chrániť čestnosť 
športovcov a športovkýň.

– Športové federácie nedisponujú štrukturálnymi ani právnymi prostriedkami, aby mohli 
účinne zasahovať proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov.

– Spravodajca podporuje systémy udeľovania licencií a finančnej čestnosti.
– Spravodajca uznáva legitimitu športových súdov pri riešení sporov v oblasti športu, preto 

vyzýva na vytvorenie európskej komory Športového arbitrážneho súdu.
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Pokiaľ ide o rozpočet
– Musí sa zvážiť vhodné krytie z rozpočtu pre potreby športu, aby sa z prípravnej akcie stal 

osobitný program určený pre novú právomoc.

Pokiaľ ide o príležitosti a pracovné miesta
– Mali by sa koordinovať vzdelávacie programy členských štátov, aby mohli mladí 

športovci kombinovať vzdelávanie so športovým tréningom.
– Mali by existovať kurzy pre mladých ľudí, ktorí chcú pokračovať v športovej kariére 

spolu so štúdiom.
– Šport by sa mal propagovať na školách, vzhľadom na jeho prínosy, ako je napríklad 

odstraňovanie sociálnych prekážok či integrácia marginalizovaných skupín.
– Šport má potenciál prispievať k vytváraniu pracovných miest a inteligentnému, 

udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

Pokiaľ ide o cestovný ruch
– Musia sa vymedziť synergie medzi športom a cestovným ruchom, najmä prostredníctvom 

zlepšovania kolektívnych infraštruktúr.
– Spravodajca poznamenáva, že veľké podujatia a súťažný šport ponúkajú rozsiahle 

príležitosti využiť potenciál rozvoja cestovného ruchu v Európe.

Pokiaľ ide o tradičné športy a hry
– Spravodajca je pevne presvedčený, že by sme mali zachovávať miestne, tradičné športy, 

keďže sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a posilňujú zmysel pre európske 
občianstvo. To je skutočný symbol kultúrnej rozmanitosti v našich spoločnostiach.

– Spravodajca poznamenáva, že niektoré tradičné hry a športy už vymizli a tým, ktoré ešte 
pretrvávajú, čoskoro hrozí vymiznutie.

– Spravodajca vyzýva Komisiu, aby vypracovala európsku kartu pôvodných športov 
a podporovala jej šírenie.

Európska identita prostredníctvom športu
– Spravodajca vyzýva Komisiu, aby každoročne organizovala Európsky deň športu

v záujme zvyšovania informovanosti verejnosti o prínosoch športu.
– Medzi možné iniciatívy zahŕňa konferencie a diskusie o športe, zľavy na športové 

vybavenie v obchodoch a podporovanie zdravého životného štýlu.
– Spravodajca vyzýva Komisiu, aby podporovala každoročné určenie európskeho hlavného 

mesta športu na podnet ACES s finančnou podporou a nevyhnutnou kontrolou.
– Spravodajca navrhuje, aby počas veľkých športových podujatí organizovaných na území 

Európskej únie viala európska vlajka a  sa aby zobrazovala aj na dresoch športovcov 
členských krajín.

Vzdelávanie a mobilita v športe
– Zdôrazňuje, že vzdelávanie hráčov na miestnej úrovni je nevyhnutné pre udržateľný 

rozvoj európskeho športu.
– Spravodajca navrhuje vytvorenie programu mobility pre mladých športovcov, ktorého 

cieľom by bolo poskytnúť športovcom možnosť trénovať so zahraničnými tímami.
– Študenti a žiaci zo športových tímov by sa mohli zúčastňovať na týchto výmenách. 

Študenti by mali príležitosť naučiť sa nové tréningové metódy a rozvíjať svoje európske 
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povedomie. Týmto programom by sa posilnil medzikultúrny dialóg.

Pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami
– Spravodajca vyzýva Komisiu a členské štáty, aby problémy, ako sú prestupy 

medzinárodných hráčov, využívanie maloletých hráčov, pirátstvo a nezákonné stávky, 
zaradila do programu spolupráce s tretími krajinami.

– Športové kluby by mali dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti 
prisťahovalectva, pokiaľ ide o najímanie mladých hráčov pochádzajúcich z tretích krajín. 
Tak sa zabezpečí, že bude o nich dobre postarané, kým sa vrátia svojej krajiny pôvodu.

Pokiaľ ide o športových agentov
– Spravodajca je presvedčený, že tak ako akákoľvek iná regulovaná profesijná činnosť aj 

profesia športových agentov by mala podliehať minimálnej kvalifikácii vydávanej 
vysokoškolskou inštitúciou, ktorej daňové sídlo by malo byť takisto na území Únie.

– Spravodajca navrhuje zostaviť európsky zoznam agentov hráčov, v ktorom by sa uvádzali 
mená športovcov, ktorých zastupujú, ako aj výška ich platov.


