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Τροπολογία 1
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει 
διαφάνεια και υπευθυνότητα στις 
διοικητικές δομές του αθλητισμού· 
απευθύνει έκκληση στους διευθυντικούς 
φορείς του αθλητισμού (ΔΦΑ) να 
υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής ανοχής σε 
σχέση με την διαφθορά, να δημιουργήσουν 
ανεξάρτητες ομάδες για τις εσωτερικές 
έρευνες και να καθιερώσουν στενή 
συνεργασία με υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

1. Τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει 
διαφάνεια και υπευθυνότητα στις 
διοικητικές δομές του αθλητισμού· 
απευθύνει έκκληση στους διευθυντικούς 
φορείς του αθλητισμού (ΔΦΑ) να
υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής ανοχής σε 
σχέση με την διαφθορά, να εγκρίνουν 
κώδικες δεοντολογίας που θα βασίζονται 
στην ηθική ακεραιότητα και το 
πραγματικό μέλημα για θεμιτό 
ανταγωνισμό, να δημιουργήσουν 
ανεξάρτητες ομάδες για τις εσωτερικές 
έρευνες και να καθιερώσουν στενή 
συνεργασία με υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

Or. it

Τροπολογία 2
Emine Bozkurt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει 
διαφάνεια και υπευθυνότητα στις 
διοικητικές δομές του αθλητισμού· 
απευθύνει έκκληση στους διευθυντικούς 
φορείς του αθλητισμού (ΔΦΑ) να 
υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής ανοχής σε 
σχέση με την διαφθορά, να δημιουργήσουν 
ανεξάρτητες ομάδες για τις εσωτερικές 
έρευνες και να καθιερώσουν στενή 
συνεργασία με υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

1. Αναγνωρίζει τον ειδικό χαρακτήρα του 
αθλητισμού, υπογραμμίζει όμως ότι οι 
αθλητικοί κανόνες θα πρέπει πάντα να
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ 
και ειδικότερα με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο να υπάρχει διαφάνεια και 
υπευθυνότητα στις διοικητικές δομές του 
αθλητισμού· απευθύνει έκκληση στους 
διευθυντικούς φορείς του αθλητισμού 
(ΔΦΑ) να υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής 
ανοχής σε σχέση με την διαφθορά, να 
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δημιουργήσουν ανεξάρτητες ομάδες για τις 
εσωτερικές έρευνες και να καθιερώσουν 
στενή συνεργασία με υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 3
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν 
στο ποινικό δίκαιο ορισμό περί απάτης 
στον αθλητισμό· απευθύνει έκκληση στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια εναρμονισμένη
προσέγγιση κατά της διαφθοράς στον 
αθλητισμό· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
συμπεριληφθούν στην δέσμη μέτρων κατά 
της διαφθοράς όλες οι μορφές της 
διαφθοράς στον αθλητισμό·

2. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν 
στο ποινικό δίκαιο ορισμό περί απάτης 
στον αθλητισμό· απευθύνει έκκληση στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση 
κατά της διαφθοράς στον αθλητισμό· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
συμπεριληφθούν στην δέσμη μέτρων κατά 
της διαφθοράς όλες οι μορφές της 
διαφθοράς στον αθλητισμό·

Or. de

Τροπολογία 4
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκτιμά ότι το στήσιμο αγώνων είναι 
διογκούμενο φαινόμενο στην Ευρώπη και 
«ελκυστικό» έγκλημα με υψηλά έσοδα και 
μικρές ποινές, το οποίο συχνά συνδυάζεται 
με οργανωμένο έγκλημα σχετιζόμενο με 
την νομιμοποίηση εσόδων, την εμπορία
ναρκωτικών και το εμπόριο ανθρώπων·

3. εκτιμά ότι το στήσιμο αγώνων, καθώς 
και το παράνομο στοίχημα και η εικονική 
χορηγία για σκοπούς φοροδιαφυγής, είναι 
διογκούμενο φαινόμενο στην Ευρώπη και 
τυπική μορφή εγκλήματος με υψηλά 
έσοδα και μικρές ποινές, το οποίο συχνά 
συνδυάζεται με δραστηριότητα 
εξειδικευμένων εγκληματικών 
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οργανώσεων που σχετίζονται με την 
νομιμοποίηση εσόδων, την εμπορία 
ναρκωτικών και το εμπόριο ανθρώπων·

Or. it

Τροπολογία 5
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκτιμά ότι το στήσιμο αγώνων είναι 
διογκούμενο φαινόμενο στην Ευρώπη και 
«ελκυστικό» έγκλημα με υψηλά έσοδα και 
μικρές ποινές, το οποίο συχνά συνδυάζεται 
με οργανωμένο έγκλημα σχετιζόμενο με 
την νομιμοποίηση εσόδων, την εμπορία 
ναρκωτικών και το εμπόριο ανθρώπων·

3. εκτιμά ότι το στήσιμο αγώνων είναι 
σοβαρό φαινόμενο στην Ευρώπη και 
«ελκυστικό» έγκλημα με υψηλά έσοδα και, 
σε ορισμένα κράτη μέλη με ιδιαίτερα
μικρές ποινές και ποσοστά εντοπισμού, το 
οποίο συχνά συνδυάζεται με οργανωμένο 
έγκλημα σχετιζόμενο με την νομιμοποίηση 
εσόδων, την εμπορία ναρκωτικών και το 
εμπόριο ανθρώπων·

Or. de

Τροπολογία 6
Emine Bozkurt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. αναμένει με ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματα του μεταγραφικού 
συγκριτικού συστήματος (ΤΜS) της 
FIFA ειδικότερα σε ό, τι αφορά τη 
διαφάνεια, το οικονομικό fair play, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει την 
ανάγκη το σύστημα να είναι συμβατό με 
τη νομοθεσία της ΕΕ και τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων· καλεί τους 
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διευθυντικούς φορείς του αθλητισμού να 
συνδέσουν τα δεδομένα από το TMS με 
άλλα συστήματα κατά της διαφθοράς για 
πλέον αποτελεσματικό έλεγχο με σκοπό 
να καταπολεμήσουν το στήσιμο αγώνων·

Or. en

Τροπολογία 7
Emine Bozkurt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι οι ανήλικοι θα 
πρέπει να προστατεύονται συνεχώς· καλεί 
τους διευθυντικούς φορείς του 
αθλητισμού να ελέγχουν σε βάθος για 
κάθε περίπτωση οιαδήποτε εξαίρεση που 
πραγματοποιείται στον κανόνα ότι οι 
μεταγραφές ανηλίκων δεν επιτρέπονται, 
και να μειώσουν τις εν λόγω εξαιρέσεις
για τις μετεγγραφές ανηλίκων στο 
ελάχιστο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 8
Emine Bozkurt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί τους διευθυντικούς φορείς του 
αθλητισμού να δημιουργήσουν ένα 
σύστημα καταγραφής για τους μάνατζερ 
ποδοσφαιριστών, που θα συνοδεύεται από 
έναν κώδικα συμπεριφοράς και έναν 
μηχανισμό κυρώσεων· τονίζει την ανάγκη 
να αποκτήσει επαγγελματικό χαρακτήρα 
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η δραστηριότητα των μάνατζερ 
ποδοσφαιριστών με την·έκδοση 
πιστοποιητικών ή παρόμοιων εγγράφων·

Or. en

Τροπολογία 9
Emine Bozkurt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την αναγκαιότητα για μια 
δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των ΔΦΑ 
και των φορέων στοιχημάτων για την 
παρακολούθηση των αγώνων και την 
καταπολέμηση της απάτης στον 
αθλητισμό· καλεί τους φορείς στοιχημάτων 
να αναλάβουν ευθύνες για να κρατήσουν 
τον τομέα καθαρό·

5. τονίζει την αναγκαιότητα για μια 
δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των ΔΦΑ 
και των φορέων στοιχημάτων για την 
παρακολούθηση των αγώνων και την 
καταπολέμηση της απάτης στον 
αθλητισμό· καλεί τους φορείς στοιχημάτων 
να αναλάβουν ευθύνες για να κρατήσουν 
τον τομέα καθαρό και να συνεργαστούν με 
τους διευθυντικούς φορείς του 
αθλητισμού στα εν λόγω ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 10
Emine Bozkurt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν μη εξουσιοδοτημένοι 
φορείς εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών με έδρα εντός και εκτός της 
ΕΕ, επειδή οι εν λόγω φορείς είναι σε 
θέση να αποφεύγουν τα συστήματα 
ελέγχου που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση της απάτης στον 
αθλητισμό·
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Or. en

Τροπολογία 11
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καταπολέμηση του 
ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· καλεί τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης 
να δημιουργήσει ένα ακριβές και εύχρηστο 
σύστημα διαχείρισης εντοπισμού, 
ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· τονίζει την αναγκαιότητα 
συλλογής στατιστικών στοιχείων· 
επισημαίνει την σημασία του να τιμωρείται 
η φαρμακοδιέγερση καθεαυτή παρά η 
παράλειψη των ελέγχων·

6. τονίζει ότι η καταπολέμηση του 
ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· καλεί τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης 
να δημιουργήσει ένα ακριβές και εύχρηστο 
σύστημα διαχείρισης εντοπισμού, 
ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· τονίζει την αναγκαιότητα και 
των δύο· επισημαίνει την σημασία του να 
τιμωρείται η φαρμακοδιέγερση καθεαυτή 
παρά η παράλειψη των ελέγχων· καλεί την 
αθλητική κοινότητα να προωθήσει την 
αθλητική νοοτροπία που θα συνδέεται με 
την πνευματική και φυσική ευημερία και 
που δεν θα αποσκοπεί μόνο στην 
απόδοση, η οποία σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρές μορφές εξάρτησης από 
ναρκωτικά καθώς και από ουσίες που 
αυξάνουν την απόδοση·

Or. it

Τροπολογία 12
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καταπολέμηση του 
ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως την ευρωπαϊκή 

6. τονίζει ότι η καταπολέμηση του 
ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως την ευρωπαϊκή 
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νομοθεσία· καλεί τον Παγκόσμιο
Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης 
να δημιουργήσει ένα ακριβές και εύχρηστο 
σύστημα διαχείρισης εντοπισμού, 
ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· τονίζει την αναγκαιότητα 
συλλογής στατιστικών στοιχείων· 
επισημαίνει την σημασία του να τιμωρείται 
η φαρμακοδιέγερση καθεαυτή παρά η 
παράλειψη των ελέγχων·

νομοθεσία· καλεί τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης 
να δημιουργήσει ένα ακριβές και εύχρηστο 
σύστημα διαχείρισης εντοπισμού, 
ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· τονίζει την αναγκαιότητα 
συλλογής σχετικών στατιστικών στοιχείων· 
επισημαίνει την σημασία του να τιμωρείται 
η φαρμακοδιέγερση καθεαυτή παρά η 
παράλειψη των ελέγχων·

Or. de

Τροπολογία 13
Emine Bozkurt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καταπολέμηση του 
ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· καλεί τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης 
να δημιουργήσει ένα ακριβές και εύχρηστο 
σύστημα διαχείρισης εντοπισμού, 
ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· τονίζει την αναγκαιότητα 
συλλογής στατιστικών στοιχείων· 
επισημαίνει την σημασία του να τιμωρείται 
η φαρμακοδιέγερση καθεαυτή παρά η 
παράλειψη των ελέγχων·

6. τονίζει ότι η καταπολέμηση του 
ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, και ειδικότερα με τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τους νόμους 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων, καθώς και με τις 
διατάξεις του εργατικού δικαίου· καλεί 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της 
Φαρμακοδιέγερσης να δημιουργήσει ένα 
ακριβές και εύχρηστο σύστημα διαχείρισης 
εντοπισμού, ευθυγραμμισμένο με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία· τονίζει την 
αναγκαιότητα και των δύο· επισημαίνει την 
σημασία του να τιμωρείται η 
φαρμακοδιέγερση καθεαυτή παρά η 
παράλειψη των ελέγχων·

Or. en

Τροπολογία 14
Salvatore Iacolino
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η φυσική άσκηση 
είναι ουσιώδης για ένα υγιεινό και 
κατάλληλο τρόπο διαβίωσης και θα 
πρέπει να συνοδεύεται από μία 
εξισορροπημένη δίαιτα· επιπλέον, ο 
αθλητισμός είναι ένα πολύτιμο μέσον 
καταπολέμησης της περιθωριοποίησης 
και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. it

Τροπολογία 15
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους 
στον τομέα της αντιμετώπισης της βίας 
κατά τη διάρκεια των αθλητικών 
εκδηλώσεων, ιδίως όταν 
πραγματοποιείται μετακίνηση 
οργανωμένων οπαδών μεταξύ κρατών 
μελών· προς τούτο καλεί τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών, εμπειριών και καλών 
πρακτικών που θα διευκολύνουν την 
πρόληψη κρουσμάτων βίας τόσο 
ενδοαγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά 

Or. el

Τροπολογία 16
Emine Bozkurt
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
της έλλειψης προσοχής στον αγώνα κατά 
των διακρίσεων στην ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 
Αθλητισμό· υιοθετεί τη δυνατότητα 
εφαρμογής νομοθεσίας της ΕΕ περί μη 
διακρίσεων, που θα απαγορεύει κάθε 
μορφή διακρίσεων στους τομείς του 
επαγγελματικού και ερασιτεχνικού 
αθλητισμού στην ΕΕ και καλεί όλα τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
μεταφέρουν και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά τις οδηγίες 2000/78/EΚ 
και 2000/43/EΚ·

Or. en

Τροπολογία 17
Emine Bozkurt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί τα αθλητικά σωματεία και τα 
στάδια ως τον χώρο εργασίας των 
επαγγελματιών αθλητών, για τον λόγο 
αυτό οιαδήποτε μορφή διακρίσεων 
αποτελεί διάκριση στον χώρο εργασίας· 
καλεί τις επαγγελματικές οργανώσεις του 
κλάδου και τα αθλητικά σωματεία να 
πραγματοποιήσουν εκστρατείες για να 
αντιμετωπίσουν κάθε μορφή διακρίσεων, 
ρατσισμού και ξενοφοβίας πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη λήξη των 
αθλητικών συναντήσεων, εντός και εκτός 
των σταδίων· ζητεί τη δημοσίευση 
εκθέσεων σε ετήσια βάση σχετικά με την 
πρόοδο στον τομέα αυτό· ζητεί τη 
θέσπιση ελάχιστων κυρώσεων και 
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συμβατικών ρητρών σε ό, τι αφορά τις 
διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει 
την εν λόγω διαδικασία·

Or. en


