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Tarkistus 1
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa tarvetta urheilun 
hallintorakenteiden läpinäkyvyyteen ja 
vastuullisuuteen; kehottaa urheilun 
hallintoelimiä nollatoleranssiin korruption 
suhteen sekä riippumattomien, sisäisten 
tutkintaryhmien perustamiseen ja läheiseen 
yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten 
kanssa;

1. painottaa tarvetta urheilun 
hallintorakenteiden läpinäkyvyyteen ja 
vastuullisuuteen; kehottaa urheilun 
hallintoelimiä nollatoleranssiin korruption 
suhteen, henkiseen koskemattomuuteen 
perustuvien eettisten sääntöjen 
hyväksymiseen, aitoon 
oikeudenmukaisesta kilpailusta 
huolehtimiseen sekä riippumattomien, 
sisäisten tutkintaryhmien perustamiseen ja 
läheiseen yhteistyöhön 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;

Or. it

Tarkistus 2
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa tarvetta urheilun 
hallintorakenteiden läpinäkyvyyteen ja 
vastuullisuuteen; kehottaa urheilun 
hallintoelimiä nollatoleranssiin korruption 
suhteen sekä riippumattomien, sisäisten 
tutkintaryhmien perustamiseen ja läheiseen 
yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten 
kanssa;

1. tunnustaa urheilun erityisluonteen, 
mutta korostaa, että urheilua koskevien 
sääntöjen on aina oltava EU:n 
lainsäädännön ja etenkin 
perusoikeuskirjan mukaisia; painottaa 
tarvetta urheilun hallintorakenteiden 
läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen; 
kehottaa urheilun hallintoelimiä 
nollatoleranssiin korruption suhteen sekä 
riippumattomien, sisäisten tutkintaryhmien 
perustamiseen ja läheiseen yhteistyöhön 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;
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Or. en

Tarkistus 3
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
urheilupetoksen määritelmän rikoslakiin;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toimimaan yhdenmukaisesti urheilussa 
esiintyvää korruptiota vastaan; korostaa, 
että urheilussa ilmenevän korruption kaikki 
muodot olisi sisällytettävä EU:n 
korruptiontorjuntapakettiin;

2. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
urheilupetoksen määritelmän rikoslakiin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toimimaan koordinoidusti urheilussa 
esiintyvää korruptiota vastaan; korostaa, 
että urheilussa ilmenevän korruption kaikki 
muodot olisi sisällytettävä EU:n 
korruptiontorjuntapakettiin;

Or. de

Tarkistus 4
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että pelien ennalta sopiminen 
yleistyy Euroopassa ja että se on 
houkutteleva rikos, koska siitä saatavat
tuotot ovat suuria ja tuomiot lieviä, ja että 
ilmiöön liittyy usein järjestäytyneen 
rikollisuuden rahanpesua, laitonta 
huumausainekauppaa ja ihmiskauppaa;

3. katsoo, että pelien ennalta sopiminen, 
laiton vedonlyönti ja sponsorina 
esiintyminen veronkiertotarkoituksessa 
yleistyvät Euroopassa, että näille rikoksille 
ovat tyypillisiä suuret tuotot ja lievät
tuomiot ja että niihin liittyy usein 
rahanpesuun, laittomaan 
huumausainekauppaan ja ihmiskauppaan 
erikoistuneen järjestäytyneen rikollisuuden 
toimintaa;

Or. it
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Tarkistus 5
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että pelien ennalta sopiminen 
yleistyy Euroopassa ja että se on 
houkutteleva rikos, koska siitä saatavat 
tuotot ovat suuria ja tuomiot lieviä, ja että 
ilmiöön liittyy usein järjestäytyneen 
rikollisuuden rahanpesua, laitonta 
huumausainekauppaa ja ihmiskauppaa;

3. katsoo, että pelien ennalta sopiminen on 
otettava vakavasti koko Euroopassa ja että 
se on houkutteleva rikos, koska siitä 
saatavat tuotot ovat eräissä jäsenvaltioissa 
suuria ja tuomiot lieviä ja selvitysprosentti 
vähäinen, ja että ilmiöön liittyy usein 
järjestäytyneen rikollisuuden rahanpesua, 
laitonta huumausainekauppaa ja 
ihmiskauppaa;

Or. de

Tarkistus 6
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. odottaa mielenkiinnolla FIFAn 
pelaajasiirtojen rekisteröintijärjestelmän 
tuloksia etenkin avoimuuden, 
taloudellisen oikeudenmukaisuuden sekä 
korruption ja ihmiskaupan torjumisen 
suhteen; korostaa, että järjestelmän on 
oltava EU:n lainsäädännön ja 
tietosuojasäännösten mukainen; kehottaa 
urheilun hallintoelimiä yhdistämään 
rekisteröintijärjestelmän tiedot muihin 
korruption vastaisiin järjestelmiin, jotta 
voidaan tehostaa valvontaa ja torjua 
sopupelejä;

Or. en
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Tarkistus 7
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että alaikäisiä olisi 
suojeltava kaiken aikaa; kehottaa 
urheilun hallintoelimiä tarkastelemaan 
jokaista alaikäisten siirtoja koskevaan 
kieltoon sovellettua poikkeusta 
tapauskohtaisesti ja pitämään tällaisten 
poikkeusten määrän mahdollisimman 
vähäisenä;

Or. en

Tarkistus 8
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa urheilun hallintoelimiä 
ottamaan käyttöön pelaaja-agenttien 
rekisteröintijärjestelmän sekä 
käytännesäännöt ja 
seuraamusjärjestelmän; korostaa, että 
pelaaja-agenttien toiminnasta on tehtävä 
ammattimaista sertifikaattien tai 
vastaavien keinojen avulla;

Or. en

Tarkistus 9
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että urheilun hallintoelimien ja 
vedonlyöntiyritysten on tehtävä sitova 
sopimus otteluiden valvomisesta ja 
petosten estämisestä urheilussa; kehottaa 
vedonlyöntiyrityksiä ottamaan vastuuta 
urheilun reiluudesta;

5. painottaa, että urheilun hallintoelimien ja 
vedonlyöntiyritysten on tehtävä sitova 
sopimus otteluiden valvomisesta ja 
petosten estämisestä urheilussa; kehottaa 
vedonlyöntiyrityksiä ottamaan vastuuta 
urheilun reiluudesta ja tekemään näissä 
asioissa yhteistyötä urheilun 
hallintoelimien kanssa;

Or. en

Tarkistus 10
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on paneuduttava myös 
ongelmaan, jonka muodostavat 
rekisteröitymättömät EU:ssa toimivat ja 
muualla kuin EU:ssa toimipaikkaansa 
pitävät rahapelioperaattorit, jotka pystyvät 
välttelemään urheilupetosten 
seurantajärjestelmiä; 

Or. en

Tarkistus 11
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että dopingin torjunnassa on 
noudatettava EU:n lainsäädäntöä; kehottaa 
Maailman antidopingtoimistoa luomaan 
tarkan ja helposti noudatettavan 

6. korostaa, että dopingin torjunnassa on 
noudatettava EU:n lainsäädäntöä; kehottaa 
Maailman antidopingtoimistoa luomaan 
tarkan ja helposti noudatettavan 
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seurantajärjestelmän, joka on EU:n 
lainsäädännön mukainen; korostaa 
tilastoinnin tarvetta; huomauttaa, että on 
tärkeämpää rangaista dopingin käytöstä 
kuin testeihin saapumatta jättämisestä.

seurantajärjestelmän, joka on EU:n 
lainsäädännön mukainen; korostaa 
tilastoinnin tarvetta; huomauttaa, että on 
tärkeämpää rangaista dopingin käytöstä 
kuin testeihin saapumatta jättämisestä;
kehottaa urheiluyhteisöä edistämään 
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin eikä 
pelkästään suoritukseen painottuvaa 
asennetta, koska viimeksi mainittu asenne 
saattaa tietyissä tapauksissa johtaa 
voimakkaaseen huume- ja 
dopingaineriippuvuuteen;

Or. it

Tarkistus 12
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että dopingin torjunnassa on 
noudatettava EU:n lainsäädäntöä; kehottaa 
Maailman antidopingtoimistoa luomaan 
tarkan ja helposti noudatettavan 
seurantajärjestelmän, joka on EU:n 
lainsäädännön mukainen; korostaa 
tilastoinnin tarvetta; huomauttaa, että on 
tärkeämpää rangaista dopingin käytöstä 
kuin testeihin saapumatta jättämisestä.

6. korostaa, että dopingin torjunnassa on 
noudatettava EU:n lainsäädäntöä; kehottaa 
Maailman antidopingtoimistoa luomaan 
tarkan ja helposti noudatettavan 
seurantajärjestelmän, joka on EU:n 
lainsäädännön mukainen; korostaa 
asianmukaisen tilastoinnin tarvetta; 
huomauttaa, että on tärkeämpää rangaista 
dopingin käytöstä kuin testeihin 
saapumatta jättämisestä;

Or. de

Tarkistus 13
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että dopingin torjunnassa on 
noudatettava EU:n lainsäädäntöä; kehottaa 
Maailman antidopingtoimistoa luomaan 
tarkan ja helposti noudatettavan 
seurantajärjestelmän, joka on EU:n 
lainsäädännön mukainen; korostaa 
tilastoinnin tarvetta; huomauttaa, että on 
tärkeämpää rangaista dopingin käytöstä 
kuin testeihin saapumatta jättämisestä.

6. korostaa, että dopingin torjunnassa on 
noudatettava EU:n lainsäädäntöä ja 
etenkin perusoikeuskirjaa, yksityisyyttä ja 
tietosuojaa koskevia säännöksiä sekä 
työlainsäädäntöä; kehottaa Maailman 
antidopingtoimistoa luomaan tarkan ja 
helposti noudatettavan 
seurantajärjestelmän, joka on EU:n 
lainsäädännön mukainen; korostaa 
tilastoinnin tarvetta; huomauttaa, että on 
tärkeämpää rangaista dopingin käytöstä 
kuin testeihin saapumatta jättämisestä;

Or. en

Tarkistus 14
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että liikunta on tärkeää 
terveellisen ja tasapainoisen elämäntavan 
kannalta ja että siihen olisi liitettävä 
tasapainoinen ruokavalio; katsoo lisäksi, 
että urheilu on tehokas tapa torjua 
eristäytyneisyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

Or. it

Tarkistus 15
Georgios Papanikolaou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita 
vauhdittamaan toimia 
urheilutapahtumissa ilmenevän 
väkivallan torjumiseksi, etenkin kun on 
kyse järjestäytyneiden kannattajien 
kuljettamisesta toiseen jäsenvaltioon; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita 
kannustamaan tietojen, kokemusten ja 
hyvien käytänteiden vaihtamiseen, jolloin 
on helpompaa estää väkivaltaisuuksia 
urheilukentillä ja muualla; 

Or. el

Tarkistus 16
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää valitettavana, että urheilua 
koskevassa komission tiedonannossa ei 
ole otettu huomioon syrjinnän torjumista; 
kannattaa kaikenlaisen syrjinnän 
kieltävän EU-lainsäädännön soveltamista 
EU:n ammattilais- ja amatööriurheiluun 
ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja 
komissiota saattamaan direktiivit 
2000/78/EY ja 2000/43/EY osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan ne 
tehokkaasti täytäntöön; 

Or. en

Tarkistus 17
Emine Bozkurt

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää urheiluseurojen tiloja ja 
stadioneita ammattilaisurheilijoiden 
työpaikkoina, joten mahdollisessa 
syrjinnässä on kyse työpaikoilla 
ilmenevästä syrjinnästä, ja pyytää 
urheilujärjestöjä ja -seuroja 
käynnistämään kampanjoita kaikenlaisen 
syrjinnän, rasismin ja muukalaisvihan 
lopettamiseksi ennen urheilutapahtumaa, 
niiden aikana ja jälkeen sekä stadioneilla 
että muualla; edellyttää, että vuosittain 
julkaistaan selvityksiä siitä, miten tämän 
kysymyksen suhteen on edistytty; 
edellyttää syrjintää koskevia 
vähimmäisseuraamuksia ja syrjinnän 
torjumista koskevia sopimuslausekkeita; 
kehottaa komissiota seuraamaan tätä 
prosessia;

Or. en


