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Muudatusettepanek 1
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vajadust läbipaistvuse ja 
aruandluskohustuse järele spordi 
juhtimisstruktuurides; palub, et spordi 
juhtivorganid võtaksid korruptsiooni suhtes 
vastu nulltolerantsi poliitika, moodustaksid 
sõltumatud sisejuurdlusrühmad ning 
teeksid tihedat koostööd 
õiguskaitseasutustega;

1. rõhutab vajadust läbipaistvuse ja 
aruandluskohustuse järele spordi 
juhtimisstruktuurides; palub, et spordi 
juhtivorganid võtaksid korruptsiooni suhtes 
vastu nulltolerantsi poliitika, lähtuksid 
moraalsel rikkumatusel põhinevast 
eetikakoodeksist ja peaksid ausat võistlust 
südameasjaks, moodustaksid sõltumatud 
sisejuurdlusrühmad ning teeksid tihedat 
koostööd õiguskaitseasutustega;

Or. it

Muudatusettepanek 2
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vajadust läbipaistvuse ja 
aruandluskohustuse järele spordi 
juhtimisstruktuurides; palub, et spordi 
juhtivorganid võtaksid korruptsiooni suhtes 
vastu nulltolerantsi poliitika, moodustaksid 
sõltumatud sisejuurdlusrühmad ning 
teeksid tihedat koostööd 
õiguskaitseasutustega;

1. tunnistab spordi eripära, rõhutab siiski, 
et spordi reeglid peavad alati olema 
kooskõlas ELi õigusega ja eriti 
põhiõiguste hartaga; rõhutab vajadust 
läbipaistvuse ja aruandluskohustuse järele 
spordi juhtimisstruktuurides; palub, et 
spordi juhtivorganid võtaksid korruptsiooni 
suhtes vastu nulltolerantsi poliitika, 
moodustaksid sõltumatud 
sisejuurdlusrühmad ning teeksid tihedat 
koostööd õiguskaitseasutustega;

Or. en



PE472.045v01-00 4/11 AM\876245ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub, et liikmesriigid lisaksid 
kriminaalõigusesse spordipettuste 
määratluse; kutsub Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma spordi valdkonnas 
vastu ühtse korruptsioonivastase käsitluse; 
rõhutab vajadust lisada 
korruptsioonivastasesse paketti kõik 
spordis esinevad korruptsioonivormid;

2. palub, et liikmesriigid lisaksid 
kriminaalõigusesse spordipettuste 
määratluse; kutsub Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma spordi valdkonnas 
vastu koordineeritud korruptsioonivastase 
käsitluse; rõhutab vajadust lisada 
korruptsioonivastasesse paketti kõik 
spordis esinevad korruptsioonivormid;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et tulemustes 
kokkuleppimine on Euroopas kasvav 
nähtus ning see on kõrgete tulude ja 
kergete karistustega ahvatlev kuritegu, 
millega kaasneb tihti rahapesu ning 
uimasti- ja inimkaubandusega seotud 
organiseeritud kuritegevus;

3. on seisukohal, et tulemustes 
kokkuleppimine, samuti ebaseaduslikud 
kihlveod ja võltssponsorlus maksudest 
kõrvalehoidumiseks on Euroopas kasvav 
nähtus ning see on kõrgete tulude ja 
kergete karistustega tüüpiline kuritegu, 
millega kaasneb tihti rahapesu ning 
uimasti- ja inimkaubandusega seotud 
spetsialiseerunud kuritegelike 
organisatsioonide tegevus;

Or. it

Muudatusettepanek 5
Andreas Mölzer
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et tulemustes 
kokkuleppimine on Euroopas kasvav 
nähtus ning see on kõrgete tulude ja 
kergete karistustega ahvatlev kuritegu, 
millega kaasneb tihti rahapesu ning 
uimasti- ja inimkaubandusega seotud 
organiseeritud kuritegevus;

3. on seisukohal, et tulemustes 
kokkuleppimine on Euroopas tõsine nähtus 
ning see on kõrgete tulude ja teatud 
liikmesriikides liiga kergete karistustega 
ning madala avastamismääraga ahvatlev 
kuritegu, millega kaasneb tihti rahapesu 
ning uimasti- ja inimkaubandusega seotud 
organiseeritud kuritegevus;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. ootab FIFA Transfer Matching 
Systemi tulemusi eeskätt läbipaistvuse, 
ausa rahastamise, korruptsiooni ja 
inimkaubanduse vastase võitluse osas; 
rõhutab, et süsteem peab järgima ELi 
seadusi ja andmekaitse eeskirju; palub, et 
spordi juhtivorganid ühendaksid TMS 
andmed teiste korruptsioonivastaste 
süsteemidega, et tagada tõhusam 
järelevalve ja võidelda võistluste 
tulemustes kokkuleppimise vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et alaealisi tuleb alati 
kaitsta; palub, et spordi juhtivorganid 
uuriksid ükshaaval iga erandit, mis 
tehakse alaealiste üleviimise keelule ning 
vähendaksid neid erandeid absoluutse 
miinimumini;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. palub, et spordi juhtivorganid looksid 
mängijate agentide jaoks 
registreerimissüsteemi, millega kaasneks 
ka käitumisjuhend ja 
karistusmehhanismid; rõhutab, et 
mängijate agentide tegevus tuleb muuta 
professionaalseks, näiteks 
sertifikaatidega; 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et on vajadus sõlmida spordi 
juhtivorganite ja kihlveokorraldajate vahel 
siduv kokkulepe võistluste järelevalve ning 
pettusevastase võitluse kohta spordis; 
kutsub kihlveokorraldajaid üles võtma 

5. rõhutab, et on vajadus sõlmida spordi 
juhtivorganite ja kihlveokorraldajate vahel 
siduv kokkulepe võistluste järelevalve ning 
pettusevastase võitluse kohta spordis; 
kutsub kihlveokorraldajaid üles võtma 
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vastutust sektori puhtana hoidmise eest; vastutust sektori puhtana hoidmise eest ja 
tegema spordi juhtivorganitega sellel 
teemal koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et on vaja tegeleda nii ELis 
kui ka väljaspool asuvate loata 
hasartmängude korraldajatega, kuna neil 
on võimalik spordipettuste järelevalve 
süsteemist kõrvale hoida;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et dopinguvastane võitlus peaks 
olema täielikus vastavuses ELi õigusega; 
palub Maailma Antidopingu Agentuuril 
luua kooskõlas ELi õigusega täpne ja 
kergesti kasutatav asukoha määramise 
haldussüsteem; rõhutab vajadust 
statistiliste andmete järele; märgib, et 
olulisem on karistada dopingu kasutamise, 
kui testides mitteosalemise eest;

6. rõhutab, et dopinguvastane võitlus peaks 
olema täielikus vastavuses ELi õigusega; 
palub Maailma Antidopingu Agentuuril 
luua kooskõlas ELi õigusega täpne ja 
kergesti kasutatav asukoha määramise 
haldussüsteem; rõhutab vajadust 
statistiliste andmete järele; märgib, et 
olulisem on karistada dopingu kasutamise, 
kui testides mitteosalemise eest; kutsub 
spordiüldsust üles edendama sportimise 
vaimu, mis seostuks eelkõige vaimse ja 
füüsilise heaoluga ega oleks suunatud 
üksnes saavutustele, kuna viimane võib 
teatud juhtudel tuua kaasa tõsist sõltuvust 
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ravimitest ja sooritust parandavatest 
ainetest; 

Or. it

Muudatusettepanek 12
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et dopinguvastane võitlus peaks 
olema täielikus vastavuses ELi õigusega; 
palub Maailma Antidopingu Agentuuril 
luua kooskõlas ELi õigusega täpne ja 
kergesti kasutatav asukoha määramise 
haldussüsteem; rõhutab vajadust 
statistiliste andmete järele; märgib, et 
olulisem on karistada dopingu kasutamise, 
kui testides mitteosalemise eest;

6. rõhutab, et dopinguvastane võitlus peaks 
olema täielikus vastavuses ELi õigusega; 
palub Maailma Antidopingu Agentuuril 
luua kooskõlas ELi õigusega täpne ja 
kergesti kasutatav asukoha määramise 
haldussüsteem; rõhutab vajadust 
asjakohaste statistiliste andmete järele; 
märgib, et olulisem on karistada dopingu 
kasutamise, kui testides mitteosalemise 
eest;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et dopinguvastane võitlus peaks 
olema täielikus vastavuses ELi õigusega; 
palub Maailma Antidopingu Agentuuril 
luua kooskõlas ELi õigusega täpne ja 
kergesti kasutatav asukoha määramise 
haldussüsteem; rõhutab vajadust 
statistiliste andmete järele; märgib, et 
olulisem on karistada dopingu kasutamise, 
kui testides mitteosalemise eest;

6. rõhutab, et dopinguvastane võitlus peaks 
olema täielikus vastavuses ELi õigusega, 
eriti põhiõiguste hartaga ning eraelu 
puutumatuse ja andmekaitse seadustega, 
samuti tööõigusega; palub Maailma 
Antidopingu Agentuuril luua kooskõlas 
ELi õigusega täpne ja kergesti kasutatav 
asukoha määramise haldussüsteem; 
rõhutab vajadust statistiliste andmete 
järele; märgib, et olulisem on karistada 
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dopingu kasutamise, kui testides
mitteosalemise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
füüsiline aktiivsus on tervisliku ja sobiliku 
eluviisi jaoks hädavajalik ning sellega 
peaks kaasnema tasakaalustatud 
toitumine; lisaks on sport väärtuslik 
vahend kõrvalejäetuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisel;

Or. it

Muudatusettepanek 15
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub liikmesriike üles võitlema 
tõhusamalt vägivalla vastu 
spordiüritustel, eriti kui see hõlmab 
poolehoidjate organiseeritud rühmade 
liikumist liikmesriikide vahel; sellega 
seoses palub liikmesriikidel soodustada 
teabe, kogemuste ja parimate tavade 
vahetust, et vägivallategusid nii 
spordiväljakutel kui ka nendest väljaspool 
oleks lihtsam ette näha; 

Or. el
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Muudatusettepanek 16
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. mõistab hukka asjaolu, et Euroopa 
Komisjoni sporditeemalises teatises ei 
pööratud tähelepanu võitlusele 
diskrimineerimise vastu; kinnitab 
igasugust diskrimineerimist keelustavate 
diskrimineerimisvastaste ELi õigusaktide 
üldist kohaldatavust nii elukutselise kui 
ka harrastusspordi valdkonna suhtes 
Euroopa Liidus ning palub kõikidel 
liikmesriikidel ja komisjonil võtta üle ja 
rakendada tõhusalt direktiivid 
2000/78/EÜ ja 2000/43/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Emine Bozkurt

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. peab spordiklubisid ja staadione 
elukutseliste sportlaste töökohaks, seega 
võib igasugust diskrimineerimist pidada 
diskrimineerimiseks töökohal; kutsub 
professionaalseid spordiorganisatsioone 
ja –klubisid üles algatama kampaaniaid 
võitluseks igasuguse diskrimineerimise, 
rassismi ja ksenofoobia vastu nii enne 
spordiüritusi, nende ajal kui ka 
spordijärgsetel kohtumistel, nii 
staadionitel kui ka väljaspool; nõuab iga-
aastaste arenguaruannete avaldamist 
selles valdkonnas; nõuab, et kehtestataks 
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miinimumkaristused ja lepinguklauslid 
seoses diskrimineerimisega; kutsub 
komisjoni üles seda protsessi jälgima;

Or. en


