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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om idrottens europeiska dimension
(2011/2087(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 januari 2011 ”Utveckling av 
idrottens europeiska dimension” (KOM(2011)0012),

– med beaktande av kommissionens vitbok om idrott (KOM(2007)0391),

– med beaktande av sin resolution av den 14 april 2005 om dopning inom idrotten1,

– med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2007 om framtiden för professionell 
fotboll i Europa2,

– med beaktande av sin resolution av den 13 november 2007 om idrottens roll i 
utbildningen3,

– med beaktande av sin resolution av den 8 maj 2008 om vitboken om idrott4,

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2009 om integriteten för hasardspel 
online5,

– med beaktande av rådets beslut 2010/37/CE av den 27 november 2009 i anslutning till 
Europeiska frivilligåret för främjandet av aktivt medborgarskap (2011),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 18 november 2010 om idrottens roll som 
upphov till och pådrivande faktor för aktiv social integration6,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 17 juni 2010 om den nya strategin för 
sysselsättning och tillväxt, i synnerhet den del där de övergripande målen bekräftas i 
samband med förbättringen av utbildningsnivåerna,

– med beaktande av rådets resolution av den 1 juni 2011 om en EU-arbetsplan för idrott för 
2011–20147,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande8 av den 11–12 oktober 2011 och yttrandet 
från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26–27 oktober 2011 
”Utveckling av idrottens europeiska dimension”1,

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0198.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0100.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0503.
4 Antagna texter, P6_TA(2008)0198.
5 Antagna texter, P6_TA(2009)0097.
6 EUT C 326, 3.12.2010, s. 5.
7 EUT C 162, 1.6.2011, s. 1.
8 CdR xxx/2011.
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– med beaktande av artiklarna 6 och 165 i fördraget om den Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Punta de l’Este-deklarationen av december 1999 och UNESCO:s 
rundabordsmöte om traditionella idrotter och spel (TSG – traditional sports and games)2, 
som handlar om erkännande av traditionella idrotter och spel som del av ett immateriellt 
kulturarv och en symbol för kulturell mångfald,

– med beaktande av EU-domstolens och förstainstansrättens rättspraxis, liksom även beslut 
från kommissionen i idrottsfrågor,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för 
rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet (A7-…/2010), och av 
följande skäl:

A. Idrott bidrar till att förverkliga unionens strategiska mål. Idrotten har som motto 
grundläggande pedagogiska och kulturella värderingar, och den bidrar i hög grad till 
integration genom att vända sig till alla medborgare, oberoende av kön, etniskt ursprung, 
religion, ålder, nationalitet och sociala förhållanden.

B. Idrotten är avgörande för det moderna samhällets hälsotillstånd och att en nödvändig 
beståndsdel i en kvalitativ utbildning. 

C. Dopning står i strid med idrottens värderingar och utsätter idrottsmänniskor för allvarliga 
faror.

D. Många toppidrottare befinner sig i en utsatt situation efter att de avslutat sin idrottskarriär.

E. Våldshandlingar och diskriminerande beteenden och situationer riskerar att utvecklas i 
samband med idrottstävlingar.

F. Idrott för kvinnor är inte är tillräckligt värderat och att kvinnor är underrepresenterade i 
idrottsorganisationers beslutsorgan.

G. Idrotten intar en viktig plats i den europeiska ekonomin där den representerar direkt, eller 
indirekt, cirka 15 miljoner anställda, det vill säga 5,4 % av den aktiva befolkningen och ett 
årligt mervärde på cirka 407 miljarder euro, eller 3,65 % av Europas BNP.

H. I samband med stora evenemang och utövande av idrott har man enastående tillfällen att 
till fullo utnyttja möjligheterna att utveckla turismen i Europa.

                                                                                                                                                  
1 SOC /xxx.
2 Almaty, Kazakhstan, 5-6 november 2006.
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I. Den europeiska idrottsmodellen bygger på ett förbund per idrottsgren och kännetecknas av 
en autonom, demokratisk och territoriell organisation med pyramidstruktur av idrottsliga 
och finansiella solidaritetsmekanismer.

J. 35 miljoner frivilligarbetare och idrottsklubbar och idrottsföreningar utan vinstsyfte gör 
det möjligt att utveckla idrott för alla.

K. Idrotten kännetecknas av alla de enskilda och väsentliga aspekter som särskiljer den från 
varje annan sektor för ekonomisk verksamhet, men som måste beaktas från fall till fall.

L. Landslagen spelar en väsentlig roll och bör därför skyddas.

M. Själva arten av tävlingar mellan landslag innebär att förbunden kan ta tillvara på 
utbildningen av idrottsmän och idrottskvinnor.

N. Den professionella idrottarens situation präglas av ekonomisk osäkerhet.

O. Idrottsförbunden förfogar inte över strukturella och rättsliga medel för att på ett effektivt 
sätt kunna agera mot uppgjorda matcher.

P. Idrotten kan spela en roll inom olika områden för unionens externa förbindelser.

Idrottens sociala roll 

1. Europaparlamentet understryker vikten av att uppmana till idrottsverksamhet vid skolor
och universitet.

2. Europaparlamentet uppmanar idrottsorganisationer att beakta funktionshindrade idrottare.

3. Europaparlamentet insisterar på nödvändigheten av att kampen mot dopning fortsätter,
med respekt för idrottarnas individuella friheter och rättigheter. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstater att behandla handel med dopingsubstanser på samma sätt som illegal 
droghandel och att anta nationella lagstiftningar i detta hänseende.

4. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att beakta erfarenheten hos äldre 
idrottare när dessa önskar övergå till yrket som tränare, och att starta specifika 
utbildningsprogram på hög nivå för idrottare som beslutar sig för att bedriva högre studier, 
och att utse handledare med uppgift att följa upp dem.

5. Europaparlamentet ber medlemsstaterna att förbjuda tillträde till stadion för supportrar
med våldsamt och diskriminerande beteende, och att inrätta ett europeiskt register för 
personer som har tillträdesförbud till idrottsevenemang.

6. Europaparlamentet påpekar att där idrott äger rum i en naturlig miljö måste en balans 
säkerställas mellan idrottsarrangemangets sociala funktioner och dess påverkan på den
naturliga miljö där de äger rum.
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Idrottens ekonomiska dimension 

7. Europaparlamentet upprepar vikten av oavlönat arbete inom idrott. Parlamentet är 
gynnsamt inställt till att det fastställs skatteregler och en juridisk struktur som är 
anpassade till idrottsföreningars verksamhet, och stöder sponsorverksamhet inom idrotten.

8. Europaparlamentet anser att idrottare måste kunna få samma rättigheter som arbetstagare 
med avseende på social trygghet.

9. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att det kommersiella utnyttjandet av 
audiovisuella rättigheter till idrottsarrangemang sker på ett centraliserat sätt, med 
exklusiva rättigheter och enligt territoriella principer.

10. Europaparlamentet anser att vadslagning om idrott utgör en form av kommersiell 
exploatering av tävlingar, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skydda 
idrottsevenemang mot allt icke godkänt utnyttjande av sådant slag, i synnerhet genom att 
erkänna organisatörernas immateriella äganderätt till de idrottsevenemang de organiserat,
i syfte att garantera ett betydande bidrag från de som bedriver vadslagning om idrott till 
finansiering av idrott för hela befolkningen och för att skydda tävlingars integritet.

11. Europaparlamentet ber att idrotten ska kunna få bidrag från de europeiska 
strukturfonderna.

Organisationen av idrott 

12. Europaparlamentet observerar att idrottsstrukturerna i Europa bygger på principer om 
nationalitet och territorialitet.

13. Europaparlamentet förbinder sig fortsatt till den europeiska idrottsmodellen, där 
förbunden spelar en central roll och där grundvalen utgörs av klubbar och frivilligt 
arbetande: 

14. Europaparlamentet erinrar om att god ledning inom idrott är ett villkor för 
idrottsorganisationers autonomi och självreglering, tillsammans med efterlevnad av
principer om transparens och demokrati, och understryker behovet av god representation 
för alla intressenter i idrottsinstitutioner.

15. Europaparlamentet anser att klubbarna måste släppa spelare som har tagits ut till 
landslaget mot en rimlig ersättning och en gruppförsäkring.

16. Europaparlamentet understryker att utbildning av spelare på lokal nivå är nödvändig för 
en hållbar utveckling av den europeiska idrotten.

17. Europaparlamentet understryker vikten av utbildningsbidrag i den mån de utgör en 
effektiv skyddsmekanism för utbildningscentra och en rimlig avkastning på investeringen.

18. Europaparlamentet anser att idrottsagenterna, i egenskap av utövare av en reglerad 
yrkesverksamhet, måste uppfylla ett minimikrav på kompetens som förvärvats vid en 
högre utbildningsinrättning och ha sin skattehemvist på unionens territorium.
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19. Europaparlamentet föreslår att det inrättas ett europeiskt register för spelaragenter, där 
dessa upprättar en förteckning över de spelare de har fått fullmakt att representera, liksom 
även sin ersättningssumma.

20. Europaparlamentet stöder uttryckligen licenssystem och finansiell fair play genom att 
uppmuntra klubbarna att konkurrera enligt deras faktiska finansiella kapacitet.

21. Europaparlamentet uppmuntrar alla medlemsstater att kriminalisera alla former av 
angrepp mot tävlingarnas integritet.

22. Europaparlamentet erkänner legitimiteten för idrottsjurisdiktioner att lösa tvister inom 
idrottsområdet, så länge som de respekterar medborgarnas rätt i en likvärdig process. 
Parlamentet uppmanar också till bildandet av en europeisk kammare vid skiljedomstolen 
för idrott (CAS) i Bryssel eller Luxemburg som åläggs att lösa idrottstvister inom 
gemenskapen.

Samarbetet med tredjeländer och internationella organisationer 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på agendan för 
samarbete med tredjeländer ta upp sådan problem som internationell överföring av 
spelare, utnyttjande av minderåriga spelare, piratkopieringsverksamhet och illegal 
vadslagning.

24. Europaparlamentet ber klubbarna att övervaka att migrationslagstiftningen efterlevs vad
gäller rekrytering av unga från tredjeländer och att säkerställa att de återvänder i gott skick
till sina ursprungsländer om deras karriärer inte kommer igång.

Den europeiska identiteten genom idrotten 

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen

 att årligen organisera en ”Europeisk idrottsdag”

 att stödja en årlig utnämning av en ”europeisk idrottshuvudstad” som leds av ACES
(Association des capitales européennes du sport – Organisationen av europeiska 
idrottshuvudstäder), med nödvändigt finansiellt stöd och kontroll,

 att upprätta en europeisk stadga för inhemska sporter och stödja spridningen av denna,

 att skapa ett utbytesprogram för unga idrottsutövare så att de kan lära sig nya 
träningsmetoder, utveckla sin europeiska medvetenhet och främja interkulturell dialog.

26. Europaparlamentet föreslår att den europeiska flaggan vajar under stora idrottsevenemang 
som organiseras på unionens territorium, och att flaggan framträder på sporttröjor som 
bärs av medlemsstaternas idrottare.

o

o o
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27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, och även till medlemsstaternas regeringar och parlament, samt europeiska, 
internationella och nationella idrottsförbund.
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MOTIVERING 

Artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger EU en ny 
behörighet för idrott, manar EU att bidra till att främja idrottsfrågor och anger att EU-åtgärder 
bör inriktas mot att utveckla idrottens europeiska dimension.

Meddelandet från kommissionen är det första policydokument som har utfärdats på 
idrottsområdet efter att Lissabonfördraget har trätt i kraft, vilket ger EU ett mandat att stödja, 
samordna, och komplettera policyåtgärder som vidtas av medlemsstaterna på idrottsområdet.

Under förra perioden utarbetade Europaparlamentet, som en återspegling av vikten av detta, 
andra resolutionsförslag, nämligen om framtiden för professionell fotboll i Europa1, om 
idrottens roll i utbildningen”2 och om vitboken om idrott3 (genomförd av rådet under 2007).

– Varför idrott är viktigt för samhället
Idrott utgör i sig ett viktigt socialt fenomen och en allmännytta. För många är det den 
viktigaste formen av rekreation, oavsett om de deltar själva, eller om de är åskådare. När den 
är som bäst för idrotten människor samman, oavsett deras härkomst, bakgrund, religiösa
trosåskådning, eller ekonomiska status. Idrott främjar europeiska medborgares aktiva bidrag 
till samhället och hjälper till att bygga upp en känsla av social integration. 

– Förbättra hälsan genom idrott 
Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna som avgör människans hälsotillstånd i det 
moderna samhället. Brist på fysisk aktivitet har en negativ effekt på europeiska medborgares 
hälsa, eftersom det ökar risken för att utveckla fetma, bli överviktig och ådra sig olika 
sjukdomar. Dessa negativa följder är en börda för medlemsstaternas hälsovårdsbudget och 
allmänna ekonomi. 

– Dopning, våld och intolerans 
Dopning kvarstår som ett viktigt hot mot idrott. Många aktörer efterlyser en mer aktiv strategi 
från EU i kampen mot dopning genom att unionen ansluter sig till Europarådets konvention 
mot dopning.

Åskådarvåld och oroligheter kvarstår även som ett alleuropeiskt fenomen och det finns ett 
behov av en europeisk strategi med åtgärder för att minska de medföljande riskerna.

– Idrotten och ekonomin 
Idrott utgör en stor och snabbt växande del av ekonomin och är ett viktigt bidrag till tillväxt 
och arbeten, med mervärden och anställningseffekter som överstiger genomsnittliga 
tillväxtsiffror. Hållbar finansiering av idrott är dock en fråga som behöver studeras närmare. 

– Organisering av idrott 
God ledning inom idrott är ett villkor för att möta utmaningar med idrottens och EU:s rättsliga 
ramverk. Sådana utmaningar inkluderar: medborgarnas fria rörlighet och idrottarnas 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007) 0100.
2 Antagna texter, P6_TA(2007) 0503.
3 Antagna texter, P6_TA(2008) 0198.
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nationalitet, spelarövergångar (problem avseende handlingarnas legalitet och transparens i 
finansflöden), idrottstävlingars integritet och en europeisk dialog inom idrottssektorn.

Kommissionens meddelande:

Den 18 januari 2011 antog Europeiska kommissionen meddelandet ”Utveckling av idrottens 
europeiska dimension”. Det fastslår kommissionens idéer om insatser på EU-nivå inom 
idrotten. Det föreslår konkreta åtgärder för kommissionen och/eller medlemsstaterna inom tre 
breda kapitel: idrottens sociala roll, idrottens ekonomiska dimension, och organisationen av 
idrott. 

Meddelandets huvudbudskap:
– Nyckelutmaningar med avseende på idrott (t.ex. dopning av amatöridrottare och våld med 

anknytning till idrott) identifieras.
– Autonomin hos strukturer som styr idrott respekteras och behörigheterna för 

medlemsstaterna inom organisationen av idrott erkänns.
– Det hävdas emellertid att åtgärder på EU-nivå kan tillhandahålla betydande mervärde.
– Varje kapitel avslutas med en lista över möjliga uppföljningsåtgärder som kommissionen 

och medlemsstaterna kan vidta.
– Förslagens komplexitet på idrottsområdet erkänns.
– Ett fortsatt informellt samarbete mellan medlemsstater föreslås för att säkerställa fortsatt 

utbyte av bästa praxis och vidarespridning av resultat. 

I meddelandet fastställs att EU-åtgärder bidrar till de allmänna målen i Europa 2020-strategin 
genom att förbättra anställningsbarhet och rörlighet genom åtgärder som främjar social 
integration i, och genom, idrott, utbildning och träning och europeiska riktlinjer för fysisk 
aktivitet. 

Syftet med de åtgärder som föreslås i meddelandet är att uppmuntra till debatt mellan 
intressenter, bemöta utmaningar inom idrotten, och hjälpa sektorn att utvecklas. 
Idrottsutövare, idrottsorganisationer och EU-medborgare förväntas dra nytta av planerna som 
utmynnar ur EU:s nya roll vilken i enlighet med Lissabonfördraget ska vara att stödja och 
koordinera idrottspolicy i medlemsstaterna. 

För närvarande tillhandahåller kommissionen stöd till projekt och nätverk på idrottsområdet, 
antingen genom idrottsspecifika stimulansåtgärder, i synnerhet de förberedande åtgärderna på 
idrottsområdet, eller genom existerande program på olika relevanta områden. Dessa 
inkluderar livslångt lärande, folkhälsa, ungdom, medborgarskap, forskning och teknologisk 
utveckling, social integration, kampen mot rasism, miljöskydd och andra områden.

Föredragandens kommentarer och framtida utmaningar:

Angående idrottens värde:
– Föredragande tror starkt på att idrott, med dess utbildningsmässiga och kulturella värde, 

kan bidra till Europeiska unionens strategiska mål.
– Idrott bidrar till integration, eftersom den är öppen för alla medborgare, oavsett kön, 

etnicitet, religion, ålder, nationalitet och social status. 
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– Föredraganden är medveten om att idrott bland kvinnor inte är tillräckligt värderat och att 
kvinnor är underrepresenterade i idrottsorganisationernas beslutsfattande organ. 

– Föredraganden uppmuntrar medlemsstaterna att beakta äldre idrottares erfarenhet när de 
söker tillträde till tränaryrket och att etablera speciella vägar för idrottsutövare som önskar 
bedriva högre utbildning, samt att se till att det finns handledare som följer upp dem. 

– Frivilligarbetare möjliggör att många idrottsevenemang kan förflyta smidigt. 
Föredraganden skulle vilja understryka vikten av deras bidrag. 

Om att bemöta de stora frågorna:
– Föredraganden är av åsikten att det bör vara medlemsstaternas ansvar att främja 

hälsofördelarna med idrott. På EU-nivå bör fokus ligga på större frågor som dopning, 
trafficking, idrottsutövares mobilitet, rasism, och våld inom idrott. 

– Det bör göras varje möjlig ansträngning för att förebygga kriminella handlingar som utgör 
ett hot mot idrott, t.ex. pengatvätt, uppgjorda matcher, trafficking av människor och 
utnyttjande av minderåriga. 

– Föredragande uppmanar medlemsstaterna att förbjuda tillträde till idrottsstadier för 
supportrar som har uppvisat våldsamt eller diskriminerande beteende. Föredragande 
föreslår ett europeiskt register för personer som har förbjudits tillträde till 
idrottsevenemang.

Om god ledning:
– Standarder för idrottsledning genom utbyte av bästa praxis bör främjas.
– Medlemsstaternas lagstiftning om försäljning av medierättigheter bör harmoniseras för att 

förhindra en situation där endast stora organisationer drar nytta av försäljningen. 
– Föredraganden vidkänner vikten av rättvis fördelning av inkomst mellan idrottsklubbar av 

olika storlekar och mellan professionella idrotter och amatöridrotter.
– Även vikten av utbildningsbidrag betonas, eftersom de är en effektiv skyddsmekanism för 

utbildningscentrum och för en rimlig avkastning på investering.

Om rättvisa idrottstävlingar:
– Idrottsevenemangens integritet är viktig. Medlemsstater bör anta regleringsåtgärder för att 

säkerställa att idrott skyddas från olämpliga influenser som vadslagning eller uppgjorda 
matcher. 

– Föredragande uppmanar medlemsstater till att göra det brottsligt att attackera tävlingars 
integritet.

– Idrottstävlingars rättvisa och öppenhet är avgörande för att skydda idrottsmäns och 
idrottskvinnors integritet.

– Idrottsförbund har inte de strukturella och rättsliga medlen för att agera effektivt mot 
uppgjorda tävlingar.

– Föredragande stöder licensieringssystemen och finansiell fair play.
– Föredragande erkänner idrottsdomstolars legitima rätt att lösa tvister på idrottsområdet 

och efterfrågar därför bildandet av en europeisk kammare vid Idrottens skiljedomstol 
(CAS).

Angående budgeten:
– Det behövs lämplig budgettäckning för idrott för att den förberedande åtgärden ska övergå 

i ett specifikt program som tillägnas den nya behörigheten.



PE466.981v01-00 12/13 PR\868899SV.doc

SV

– Medlemsstaternas utbildningsprogram bör vara koordinerade på ett sätt som tillåter unga 
idrottsutövare att kombinera utbildning med idrottsträning. 

– Det bör finnas kurser för unga människor som vill göra en idrottskarriär och kombinera 
den med studier. 

– Idrott bör främjas i skolor med tanke på dess fördelar med att bryta ned sociala barriärer 
och integrera marginaliserade grupper. 

– Idrott har potentialen att bidra till jobbskapande och en smart, hållbar och integrerande 
tillväxt. 

Angående turism:
– Synergier mellan idrott och turism behöver identifieras, i synnerhet genom uppgradering 

av kollektiva infrastrukturer. 
– Föredraganden noterar att stora evenemang och idrott erbjuder utmärkta möjligheter för 

att utnyttja utvecklingen av turismpotentialen i Europa. 

Angående traditionella idrotter och spel:
– Föredraganden anser starkt att vi bör bevara lokala, traditionella idrotter, eftersom dessa 

utgör en del av vårt kulturarv och förstärker känslan av europeiskt medborgarskap. Detta 
är en sann symbol för den kulturella mångfalden i våra samhällen. 

– Föredraganden noterar att en del traditionella spel och idrotter redan har försvunnit och att 
de som har överlevt löper en förestående risk att försvinna. 

– Föredraganden uppmanar kommissionen att utarbeta en stadga för inhemska idrotter och 
att stödja dess spridning.

Europeisk identitet genom idrott:
– Föredraganden uppmanar kommissionen att organisera en årligt förekommande 

“Europeisk idrottsdag” för att höja den allmänna medvetenheten om idrottens fördelar. 
– Möjliga initiativ inkluderar konferenser och debatter om idrott, rabatt på idrottsartiklar i

butiker och främjandet av en hälsosam livsstil. 
– Föredraganden uppmuntrar kommissionen att stödja den årliga utnämningen av en 

"Europeisk idrottshuvudstad" under ledning av ACES, med finansiellt stöd och 
nödvändiga kontroller.

– Föredraganden föreslår att den europeiska flaggan ska vaja vid stora idrottsevenemang i
Europa och föreslår att den ska framträda på sporttröjor tillhörande medlemsstaternas 
idrottsutövare. 

Träning och rörlighet inom idrott:
– Betonar att träning av spelare på lokal nivå behövs för en hållbar utveckling av idrott i 

Europa. 
– Föredraganden föreslår att ett utbytesprogram för unga idrottare ska skapas för att ge 

idrottare möjlighet att träna med utländska lag.
– Studenter och skolelever bör vara berättigade att delta i dessa utbyten. Studenterna skulle 

ha möjlighet att lära sig nya träningsmetoder och utveckla sin europeiska medvetenhet. 
Programmet skulle förstärka interkulturell dialog. 

Samarbetet med tredjeländer och internationella organisationer:
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– Föredraganden uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samband med 
samarbetet med tredjeländer ta upp problem såsom internationell överföring av spelare, 
utnyttjande av minderåriga spelare, piratkopieringsverksamhet och illegal vadslagning.

– Idrottsklubbarna bör vara tvungna att efterleva migrationslagstiftning vad gäller 
rekrytering av ungdomar från tredjeländer. Detta kommer att säkerställa att 
idrottsutövarna behandlas väl tills det att de återvänder till sina ursprungsländer.

Angående idrottsagenter:

– Föredraganden anser att i likhet med annan reglerad yrkesverksamhet måste idrottsagenter 
genomgå en minimal kvalificering vid en högre utbildningsinrättning och ha sin 
skattehemvist på unionens territorium.

– Föredraganden föreslår att det inrättas ett europeiskt register för spelaragenter, med en 
förteckning över de spelare de har fått fullmakt att representera samt deras löner.


