
PR\868899SL.doc PE466.981v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za kulturo in izobraževanje

2011/2087(INI)

22. 6. 2011

OSNUTEK POROČILA
o evropski razsežnosti v športu
(2011/2087(INI))

Odbor za kulturo in izobraževanje

Poročevalec: Santiago Fisas Ayxela



PE466.981v01-00 2/12 PR\868899SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................8



PR\868899SL.doc 3/12 PE466.981v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski razsežnosti v športu
(2011/2087(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. januarja 2011 „Razvijanje evropske 
razsežnosti v športu“ (KOM(2011)0012 konč.),

– ob upoštevanju Bele knjige Komisije o športu (KOM(2007)0391),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. aprila 2005 o boju proti uporabi nedovoljenih 
poživil v športu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o prihodnosti poklicnega nogometa 
v Evropi2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. novembra 2007 o vlogi športa v izobraževanju3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. maja 2008 o Beli knjigi o športu4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2009 o neoporečnosti spletnih iger na 
srečo5,

– ob upoštevanju Odločbe Sveta 2010/37/ES z dne 27. novembra 2009 o evropskem letu 
prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva (2011),

– ob upoštevanju Sklepov Sveta z dne 18. novembra 2010 o vlogi športa kot sredstvu in 
vzpodbudi za dejavno socialno vključevanje6,

– ob upoštevanju Sklepov Sveta z dne 17. junija 2010 o novi strategiji za delovna mesta in 
rast, zlasti dela o potrditvi krovnih ciljev o izboljšanju ravni izobrazbe,

– ob upoštevanju Resolucije Sveta z dne 1. junija 2011 o delovnem načrtu Evropske unije za 
šport za obdobje 2011–20147,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij8 z dne 11. in 12. oktobra 2011 in mnenja Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. in 27. oktobra 2011 o razvijanju evropske 
razsežnosti v športu9,

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0198.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0100.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0503.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0198.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0097.
6 UL C 326, 3.12.2010, str. 5.
7 UL C 162, 1.6.2011, str. 1.
8 CdR xxx/2011.
9 SOC /xxx.
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– ob upoštevanju členov 6 in 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Deklaracije iz Punta de l’Este iz decembra 1999 in Unescove okrogle mize 
o tradicionalnih športih in igrah1 v zvezi s priznavanjem tradicionalnih športov in iger kot 
dela nematerialne dediščine in simbola kulturne raznolikosti,

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije in Splošnega sodišča ter sklepov 
Komisije o športu,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za pravne zadeve, Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov (A7-0000/2010),

A. ker šport prispeva k uresničevanju strateških ciljev Unije, poudarja temeljne pedagoške in 
kulturne vrednote ter je gibalna sila povezovanja, saj je namenjen vsem državljanom ne 
glede na njihov spol, etnično pripadnost, veroizpoved, starost, narodnost in socialne 
razmere,

B. ker je šport odločilen za zdravstveno stanje v sodobni družbi in ker je bistveni element 
kakovostnega izobraževanja,

C. ker so prakse v zvezi z uporabo nedovoljenih poživil v nasprotju z vrednotami športa in 
ker so zaradi njih športniki izpostavljeni hudim nevarnostim,

D. ker je položaj številnih vrhunskih športnikov po koncu športne poklicne poti negotov,

E. ker na športnih tekmovanjih lahko pride do nasilja in diskriminacije,

F. ker ženske ukvarjanja s športom ne cenijo dovolj in so premalo zastopane v organih 
odločanja športnih organizacij,

G. ker ima šport pomembno mesto v evropskem gospodarstvu, saj neposredno ali posredno 
pomeni približno 15 milijonov delovnih mest, to je 5,4 % aktivnega prebivalstva, in letno 
ustvari dodano vrednost v približni vrednosti 407 milijard EUR oziroma 3,65 % 
evropskega BDP,

H. ker so veliki dogodki in športna dejavnost izredne priložnosti za izkoriščanje razvojnih 
možnosti turizma v Evropi,

I. ker evropski športni model temelji na zvezah za posamezne športne discipline in ker je 
zanj značilna neodvisna, demokratična, ozemeljska in piramidna organizacija 
mehanizmov športne in finančne solidarnosti,

J. ker 35 milijonov prostovoljcev ter neprofitni športni klubi in društva omogočajo razvoj 
                                               
1 Almaty, Kazahstan, 5. in 6. november 2006.
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množičnega športa,

K. ker je posebnost športa celota posebnih in bistvenih vidikov športa, zaradi katerih se 
razlikuje od vseh drugih gospodarskih dejavnosti, vendar pa ga je treba obravnavati od 
primera do primera,

L. ker imajo nacionalne reprezentance bistveno vlogo in jih je torej treba zaščititi,

M. ker sama narava tekmovanj med nacionalnimi reprezentancami pomeni, da lahko zveze 
vrednotijo usposabljanje nacionalnih športnikov,

N. ker je poklicni šport izpostavljen finančni nestabilnosti,

O. ker športne zveze nimajo strukturnih in zakonskih sredstev za učinkovito ukrepanje proti 
vnaprej dogovorjenim izidom tekem,

P. ker ima lahko šport vlogo na različnih področjih zunanjih odnosov Unije,

Družbena vloga športa

1. poudarja pomen spodbujanja ukvarjanja s športnimi dejavnostmi v šolah in na univerzah;

2. poziva športne organizacije, naj se ukvarjajo s športniki invalidi;

3. poudarja, da je treba podpreti boj proti uporabi nedovoljenih poživil ob upoštevanju 
osebnih svoboščin športnikov; poziva države članice, naj trgovino z nedovoljenimi 
poživili obravnavajo enako kot trgovino s prepovedanimi drogami in ustrezno prilagodijo 
nacionalno zakonodajo;

4. spodbuja države članice, naj upoštevajo izkušnje nekdanjih športnikov, ki želijo postati 
trenerji, ter naj uvedejo posebne programe za vrhunske športnike, ki se odločijo za
visokošolsko izobraževanje, in predvidijo imenovanje mentorjev, ki bodo zagotavljali 
njihovo spremljanje;

5. poziva države članice, naj prepovejo dostop do stadionov navijačem, ki so pobudniki
nasilja in diskriminacije, in pripravijo evropski register oseb, ki jim je prepovedan dostop 
do stadionov;

6. poudarja, da je treba tam, kjer se šport izvaja v naravi, zagotoviti ravnovesje med 
družbenimi koristmi in zdravjem naravnega okolja, v katerem se izvajajo športne 
dejavnosti;

Gospodarska razsežnost športa

7. znova poudarja pomen prostovoljstva v športu; pozdravlja opredelitev pravnega in 
davčnega okvira, prilagojenega dejavnostim športnih društev in sponzorstvu v športu;

8. meni, da morajo športniki imeti možnost uveljavljati enake pravice kot delavci, kar zadeva 
socialno varnost;
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9. poudarja, da je centralizirana, izključna in ozemeljska komercialna uporaba pravic za 
predvajanje športnih tekmovanj bistvena;

10. meni, da so športne stave oblika komercialne uporabe tekmovanj, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj tekmovanja zaščitijo pred vsako nedovoljeno uporabo, zlasti s 
priznanjem intelektualne lastninske pravice organizatorjem za njihova tekmovanja, 
zagotovijo velik prispevek ponudnikov športnih stav za financiranje množičnega športa in 
zaščitijo integriteto tekmovanj;

11. zahteva, naj šport prejema sredstva iz evropskih strukturnih skladov;

Organizacija športa

12. ugotavlja, da športne strukture v Evropi temeljijo na načelih nacionalnosti in 
teritorialnosti;

13. znova potrjuje svojo privrženost evropskemu športnemu modelu, v katerem imajo zveze 
osrednjo vlogo in katerega temelj sestavljajo klubi in prostovoljci;

14. opozarja, da je dobro upravljanje v športu pogoj za samostojnost in samoreguliranje 
športnih organizacij v skladu z načeloma preglednosti in demokracije; poudarja potrebo 
po ustrezni zastopanosti vseh zainteresiranih strani v športnih institucijah;

15. trdi, da bi morali klubi svojim igralcem v zameno za pravično nadomestilo in skupinsko 
zavarovanje omogočiti, da igrajo v nacionalni reprezentanci;

16. poudarja, da je usposabljanje igralcev na lokalni ravni potrebno za trajnostni razvoj 
evropskega športa;

17. poudarja pomen nadomestil za usposabljanje, ker so učinkovit mehanizem zaščite centrov 
za usposabljanje in pomenijo pravično donosnost naložbe;

18. meni, da bi se za dejavnost zastopnikov kot regulirano poklicno dejavnost morala 
zahtevati minimalna kvalifikacija, ki bi jo podelila visokošolska izobraževalna ustanova, 
zastopniki pa bi morali imeti davčni domicil na ozemlju Unije;

19. predlaga uvedbo evropskega registra zastopnikov športnikov, v katerem bi zastopniki 
navedli športnike, od katerih so dobili pooblastilo, in znesek svojega plačila;

20. jasno izraža podporo sistemom podeljevanja licenc in poštene igre na področju financ, ker 
klube spodbujajo, da prispevajo glede na svojo dejansko finančno zmogljivost;

21. poziva države članice, naj vsako obliko poseganja v integriteto tekmovanj opredelijo kot 
kaznivo dejanje;

22. priznava legitimnost športnih sodišč za reševanje sporov na področju športa, če spoštujejo 
pravico državljanov do poštenega sojenja; poziva k ustanovitvi evropskega senata na 
Mednarodnem športnem razsodišču (CAS), ki bi bil v Bruslju ali Luxembourgu in bi bil 
pristojen za reševanje sporov na področju športa v Skupnosti;
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Sodelovanje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami

23. poziva Komisijo in države članice, naj vprašanja, kot so mednarodni prestopi igralcev, 
izkoriščanje mladoletnih igralcev, piratstvo in nezakonite stave uvrstijo na dnevni red 
sodelovanja s tretjimi državami;

24. poziva klube, naj upoštevajo zakonodajo na področju priseljevanja pri zaposlovanju 
mladih iz tretjih držav in zagotovijo njihovo varno vrnitev v državo izvora, če na poklicni 
poti ne uspejo;

Evropska identiteta s pomočjo športa

25. poziva Komisijo, naj:

 vsako leto organizira „Evropski dan športa“;

 s finančno pomočjo in potrebnim nadzorom podpre vsakoletno imenovanje „Evropske 
prestolnice športa“ pod vodstvom ACES (Zveza evropskih prestolnic športa);

 pripravi evropski zemljevid avtohtonih športov in podpre njegovo razširjanje;

 uvede program mobilnosti za mlade športnike za omogočanje učenja novih metod 
treninga, razvoj njihove evropske zavesti in spodbujanje medkulturnega dialoga;

26. predlaga, naj se evropska zastava izobesi na velikih športnih prireditvah, organiziranih na 
ozemlju Unije, in naj bo ta zastava na majicah športnikov iz držav članic;

o

o o

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic, Svetu Evrope in Mednarodnemu olimpijskemu komiteju.
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OBRAZLOŽITEV

Člen 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) daje EU novo pristojnost na področju 
športa, poziva EU, naj prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti v športu, in določa, da 
mora biti njena dejavnost usmerjena v razvijanje te razsežnosti.

Sporočilo Komisije je prvi dokument o politiki na področju športa po začetku veljavnosti 
Lizbonske pogodbe, ki pooblašča EU, da podpira, usklajuje in dopolnjuje ukrepe na področju 
športne politike, ki jih sprejmejo države članice.

Evropski parlament je v zadnjem parlamentarnem obdobju pripravil druge s tem povezane 
predloge resolucij, zlasti o „prihodnosti poklicnega nogometa v Evropi“1, „vlogi športa v 
izobraževanju“2 in „Beli knjigi o športu“3 (ki jo je Komisija uveljavila leta 2007).

– Zakaj je šport pomemben za družbo
Šport je pomemben družbeni pojav in javna dobrina. Za številne je ena najpomembnejših 
oblik rekreacije ne glede na to, ali se z njim ukvarjajo aktivno ali so le gledalci. Najboljše pri 
športu je, da združuje ljudi ne glede na njihov izvor, položaj, veroizpoved ali ekonomski 
status. Šport spodbuja aktivno sodelovanje evropskih državljanov v družbi in pomaga gojiti 
občutek socialne vključenosti.

– Krepitev zdravja s športom
Telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov zdravja v sodobni družbi.
Pomanjkanje telesne dejavnosti škodljivo vpliva na zdravje evropskih državljanov, saj 
povečuje tveganje debelosti, prekomerne telesne teže in resnih bolezni. Te škodljive posledice 
bremenijo zdravstveni proračun in splošno gospodarstvo držav članic.

– Uporaba nedovoljenih poživil, nasilje in nestrpnost
Uporaba nedovoljenih poživil ostaja velika grožnja za šport. Številne zainteresirane strani 
pozivajo k bolj dejavnemu pristopu EU k boju proti uporabi nedovoljenih poživil, na primer 
tako da pristopi k Evropski konvenciji Sveta Evrope proti dopingu v športu, kolikor ji 
dopuščajo pristojnosti Unije na tem področju.

Nasilje gledalcev in nemiri se še vedno pojavljajo po celi Evropi, zato je potreben evropski 
pristop, ki bo zajemal ukrepe, namenjene za zmanjšanje teh povezanih tveganj.

– Šport in gospodarstvo
Šport je velik in hitro rastoč sektor gospodarstva, pomembno prispeva k rasti in novim 
delovnim mestom ter z dodano vrednostjo in učinki na zaposlovanje presega povprečne 
stopnje rasti. Vendar je trajno financiranje športa vprašanje, ki ga je treba podrobneje preučiti.

– Organizacija športa
Dobro upravljanje v športu je pogoj za spopadanje z izzivi v zvezi s športom in pravnim 
okvirom EU. Ti izzivi so: prosto gibanje državljanov in državljanstvo športnikov, prestopi 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0100.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0503.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0198.
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igralcev (zakonitost dejanj in preglednost finančnih tokov sta pogost vzrok zaskrbljenosti), 
integriteta športnih tekmovanj in evropski socialni dialog v športnem sektorju.

Sporočilo Komisije:

Evropska komisija je 18. januarja 2011 sprejela sporočilo „Razvijanje evropske razsežnosti v 
športu“. V njem so predstavljene njene zamisli za delovanje na športnem področju na ravni 
EU. Vsebuje predloge konkretnih ukrepov za Komisijo in/ali države članice v okviru treh 
obširnih poglavij: družbena vloga športa, gospodarska razsežnost športa in organizacija 
športa.

Glavni poudarki Komisije v Sporočilu so, da:
– opredeljuje ključne izzive, povezane s športom (npr. uporaba nedovoljenih poživil med 

amaterskimi športniki, nasilje na športnih dogodkih);
– spoštuje samostojnost upravljavskih struktur športa in priznava pristojnosti držav članic v 

zvezi z organizacijo športa;
– vseeno trdi, da ukrepi na področju organizacije športa na ravni EU zagotavljajo znatno 

dodano vrednost;
– vsako poglavje konča s seznamom mogočih nadaljnjih ukrepov, ki naj bi jih izvedle 

Komisija in države članice;
– priznava zapletenost predlogov na področju športa;
– predlaga ohranitev neformalnih struktur sodelovanja med državami članicami za 

zagotavljanje nadaljnje izmenjave dobrih praks in razširjanja rezultatov.

Komisija v Sporočilu trdi, da ukrepi EU prispevajo k splošnim ciljem strategije Evropa 2020 z 
izboljšanjem zaposljivosti in mobilnosti, zlasti z ukrepi za spodbujanje socialne vključenosti v 
športu in s pomočjo športa, izobraževanja in usposabljanja ter evropskimi smernicami za 
telesno dejavnost.

Namen ukrepov, predlaganih v Sporočilu, je spodbuditi razpravo zainteresiranih strani, poleg 
tega so namenjeni reševanju izzivov v športu in prispevajo k razvoju sektorja. Športniki, 
športne organizacije in državljani naj bi imeli koristi od načrtov, sprejetih na podlagi nove 
vloge EU, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe, in sicer da podpira in usklajuje športno politiko v 
državah članicah.

Komisija trenutno podpira projekte in mreže na področju športa s spodbujevalnimi ukrepi, 
značilnimi za področje športa, zlasti s pripravljalnimi ukrepi na področju športa, ali z 
obstoječimi programi na različnih zadevnih področjih. Ti vključujejo vseživljenjsko učenje, 
javno zdravje, mlade, državljanstvo, raziskave in tehnološki razvoj, socialno vključenost, boj 
proti rasizmu, varstvo okolja in drugo.

Pripombe poročevalca in izzivi za prihodnost:

Vrednost športa
– Poročevalec je trdno prepričan, da lahko šport prispeva k strateškim ciljem Evropske unije 

glede na njegovo izobraževalno in kulturno vrednost.
– Šport je gibalna sila povezovanja, ker je odprt za vse državljane ne glede na spol, etnično 

pripadnost, veroizpoved, starost, državljanstvo in družbeni status.
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– Poročevalec priznava, da ukvarjanje s športom med ženskami ni dovolj cenjeno in da so 
ženske premalo zastopane v organih odločanja športnih organizacij.

– Poročevalec spodbuja države članice, naj upoštevajo izkušnje nekdanjih športnikov, ki 
želijo postati trenerji, ter naj pripravijo posebne programe za športnike, ki se odločijo za 
visokošolsko izobraževanje, in zagotovijo mentorje za njihovo spremljanje.

– Prostovoljci omogočajo dober potek številnih športnih dogodkov. Poročevalec želi 
poudariti pomen njihovega prispevka.

Obravnavanje pomembnih vprašanj
– Poročevalec meni, da bi morale države članice promovirati koristi športa za zdravje. Na 

ravni EU pa naj bi se osredotočili na širša vprašanja, kot so uporaba nedovoljenih poživil, 
trgovanje s temi poživili, mobilnost športnikov, rasizem in nasilje v športu.

– Čim bolj si je treba prizadevati za preprečevanje kriminalnih dejavnosti, ki ogrožajo šport, 
npr. pranje denarja, vnaprejšnji dogovori o izidih tekem, trgovina z ljudmi in izkoriščanje 
mladoletnikov.

– Poročevalec poziva države članice, naj prepovejo dostop do stadionov tistim navijačem, ki 
so se obnašali nasilno in diskriminacijsko. Predlaga uvedbo evropskega registra oseb, ki 
jim je prepovedan dostop do stadionov.

Dobro upravljanje
– Spodbujati je treba standarde upravljanja športa prek izmenjave dobrih praks.
– Uskladiti je treba zakonodaje držav članic o pravicah za predvajanje, da bi preprečili, da 

bi imele koristi le velike zveze.
– Poročevalec priznava pomen poštene delitve dobička med različno velike športne klube 

ter poklicne in amaterske športe.
– Poudarjen je tudi pomen nadomestil za usposabljanje, ker so učinkovit mehanizem zaščite 

centrov za usposabljanje in pomenijo pravično donosnost naložbe.

Poštenost športnih tekmovanj
– Pomembna je integriteta športnih dogodkov. Države članice morajo sprejeti regulativne 

ukrepe za zagotovitev zaščite športa pred nedovoljenimi vplivi, kot so stave in vnaprejšnji 
dogovori o izidih tekem.

– Poročevalec spodbuja države članice, naj vsako obliko poseganja v integriteto tekmovanj 
opredelijo kot kaznivo dejanje.

– Poštenost in odprtost športnih tekmovanj sta ključni za zaščito integritete športnikov in 
športnic.

– Športne zveze nimajo strukturnih in zakonskih sredstev za učinkovito ukrepanje proti 
vnaprej dogovorjenim izidom tekem.

– Poročevalec podpira sisteme podeljevanja licenc in poštene igre na področju financ.
– Poročevalec priznava legitimnost športnih sodišč pri reševanju sporov na področju športa, 

zato poziva k ustanovitvi evropskega senata na Mednarodnem športnem razsodišču
(CAS).

Proračun
– Treba je razmisliti o ustreznih proračunskih sredstvih za šport, da bi pripravljalni ukrepi 

prešli v poseben program, namenjen novi pristojnosti.

Priložnosti in delovna mesta
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– Izobraževalne programe držav članic je treba uskladiti tako, da bi mladi športniki lahko 
združevali učenje s športnim usposabljanjem.

– Pripraviti je treba programe za mlade, ki si želijo ustvariti poklicno pot v športu in to 
združiti s študijem.

– Treba je spodbujati šport na šolah zaradi njegovih koristi, kot sta premagovanje družbenih 
ovir in vključevanje marginaliziranih skupin.

– Šport lahko prispeva k ustvarjanju delovnih mest ter pametni, trajnostni in vključujoči 
rasti.

Turizem
– Treba je opredeliti sinergije med športom in turizmom, zlasti z izboljšanjem skupnih 

infrastruktur.
– Poročevalec ugotavlja, da so veliki dogodki in šport odlične priložnosti za izkoriščanje 

možnosti za razvoj turizma v Evropi.

Tradicionalni športi in igre
– Poročevalec je trdno prepričan, da bi morali ohranjati lokalne tradicionalne športe, saj so 

del naše kulturne dediščine in krepijo evropsko državljansko zavest. To je pravi simbol 
kulturne raznolikosti v naših družbah.

– Poročevalec ugotavlja, da so nekateri tradicionalni športi in igre že izginili in da so tisti, ki 
so ostali, močno ogroženi.

– Poročevalec poziva Komisijo, naj pripravi evropski zemljevid avtohtonih športov in 
podpre njegovo razširjanje.

Evropska identiteta s pomočjo športa
– Poročevalec poziva Komisijo, naj organizira letni „Evropski dan športa“ za ozaveščanje 

javnosti o koristih športa.
– Mogoče pobude zajemajo konference in razprave o športu, popuste na športno opremo v 

trgovinah in spodbujanje zdravega načina življenja.
– Poročevalec poziva Komisijo, naj s finančno pomočjo in potrebnim nadzorom podpre 

letno imenovanje „Evropske prestolnice športa“ pod vodstvom ACES.
– Poročevalec predlaga, naj se evropska zastava izobesi na velikih športnih prireditvah, 

organiziranih ozemlju Unije, in naj bo ta zastava na majicah športnikov iz držav članic.

Usposabljanje in mobilnost v športu
– Poročevalec poudarja, da je usposabljanje igralcev na lokalni ravni potrebno za trajnostni 

razvoj športa v Evropi.
– Poročevalec predlaga uvedbo programa mobilnosti za mlade športnike, katerega cilj bi bil 

športnikom omogočiti usposabljanje v tujih ekipah.
– Do teh izmenjav bi bili upravičeni študenti in dijaki v športnih ekipah. Študenti bi imeli 

priložnost naučiti se novih metod usposabljanja in razviti svojo evropsko ozaveščenost.
Program bi krepil medkulturni dialog.

Sodelovanje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami
– Poročevalec poziva Komisijo in države članice, naj v sodelovanju s tretjimi državami 

obravnavajo vprašanja, kot so mednarodni prestopi igralcev, izkoriščanje mladoletnih 
igralcev, piratstvo in nezakonite stave.

– Športni klubi bi morali pri zaposlovanju mladih iz tretjih držav upoštevati zakonodajo o 
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priseljevanju. S tem bi zagotovili dobro ravnanje s športniki do njihove vrnitve v državo 
izvora.

Zastopniki športnikov
– Poročevalec je prepričan, da bi se za dejavnost zastopnikov kot za vsako drugo regulirano 

poklicno dejavnost morala zahtevati minimalna kvalifikacija, ki bi jo podelila 
visokošolska izobraževalna ustanova. Tudi njihov davčni domicil bi moral biti na ozemlju 
EU.

– Poročevalec predlaga uvedbo registra zastopnikov evropskih igralcev, v katerem bi bila 
navedena imena športnikov, s katerimi delajo, in njihovo plačilo.


