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 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0343/2010 

Doris Pack 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας 

Οι µάνατζερ ποδοσφαιριστών στον αθλητισµό 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. υπενθυµίζει ότι το Κοινοβούλιο στο 

ψήφισµά του της 29ης Μαρτίου 2007 

σχετικά µε το µέλλον του επαγγελµατικού 

ποδοσφαίρου στην Ευρώπη καλεί την 

Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες 

των διευθυντικών οργάνων του 

ποδοσφαίρου να ρυθµίσουν το θέµα των 

µάνατζερ των ποδοσφαιριστών, στην 
ανάγκη µε την υποβολή πρότασης 
οδηγίας σχετικά µε τους εν λόγω 
µάνατζερ· 

1. υπενθυµίζει ότι το Κοινοβούλιο στο 

ψήφισµά του της 29ης Μαρτίου 2007 

σχετικά µε το µέλλον του επαγγελµατικού 

ποδοσφαίρου στην Ευρώπη καλεί την 

Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες 

των διευθυντικών οργάνων του 

ποδοσφαίρου να ρυθµίσουν το θέµα των 

µάνατζερ των ποδοσφαιριστών· 
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Doris Pack 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας 

Οι µάνατζερ ποδοσφαιριστών στον αθλητισµό 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. λαµβάνει υπό σηµείωση το 

πόρισµα της µελέτης σύµφωνα µε το οποίο 

οι µάνατζερ των αθλητών έχουν κεντρικό 

ρόλο στις οικονοµικές ροές, οι οποίες 

συχνά δεν είναι διαφανείς, πράγµα που 

τους κάνει επιρρεπείς σε παράνοµες 

δραστηριότητες· 

4. λαµβάνει υπό σηµείωση το 

πόρισµα της µελέτης σύµφωνα µε το οποίο 

οι µάνατζερ των αθλητών έχουν κεντρικό 

ρόλο στις οικονοµικές ροές, οι οποίες 

συχνά δεν είναι διαφανείς, πράγµα που 

τους κάνει επιρρεπείς σε παράνοµες 

δραστηριότητες· χαιρετίζει τις 
πρωτοβουλίες ορισµένων συλλόγων και 
διευθυντικών φορέων για αύξηση της 
διαφάνειας των χρηµατοπιστωτικών 
συναλλαγών· 
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Πρόταση ψηφίσµατος B7-0343/2010 

Doris Pack 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

18. επαναλαµβάνει την έκκλησή του 

για ενωσιακή πρωτοβουλία σχετικά µε τις 

δραστηριότητες των µάνατζερ 

ποδοσφαιριστών, η οποία πρέπει να 

αποσκοπεί σε:  

18. επαναλαµβάνει την έκκλησή του 

για ενωσιακή πρωτοβουλία σχετικά µε τις 

δραστηριότητες των µάνατζερ 

ποδοσφαιριστών, η οποία πρέπει να 

ενθαρρύνει:  

– αυστηρά πρότυπα και κριτήρια 

εξέτασης προτού οποιοσδήποτε λάβει την 

άδεια να δραστηριοποιείται ως µάνατζερ 

ποδοσφαιριστή, 

αυστηρά πρότυπα και κριτήρια εξέτασης 

προτού οποιοσδήποτε λάβει την άδεια να 

δραστηριοποιείται ως µάνατζερ 

ποδοσφαιριστή, 

– διαφάνεια στις συναλλαγές των 

µάνατζερ, 

– διαφάνεια στις συναλλαγές των 

µάνατζερ, 

– απαγόρευση της αµοιβής µάνατζερ 

ποδοσφαιριστών σχετικά µε τις 

µεταγραφές ανηλίκων, 

– απαγόρευση της αµοιβής µάνατζερ 

ποδοσφαιριστών σχετικά µε τις 

µεταγραφές ανηλίκων, 

– ελάχιστα εναρµονισµένα πρότυπα 

για τα συµβόλαια των µάνατζερ, 

– ελάχιστα εναρµονισµένα πρότυπα 

για τα συµβόλαια των µάνατζερ, 

– αποτελεσµατικό σύστηµα 

παρακολούθησης και πειθαρχικό σύστηµα, 

– αποτελεσµατικό σύστηµα 

παρακολούθησης και πειθαρχικό σύστηµα, 

– καθιέρωση πανενωσιακού 
"συστήµατος αδειών µάνατζερ" και 
µητρώου µάνατζερ, 

– τερµατισµό της "διπλής 

αντιπροσώπευσης", 

– τερµατισµό της "διπλής 

αντιπροσώπευσης", 
– κλιµακωτές αµοιβές εξαρτώµενες 

από την εκπλήρωση του συµβολαίου· 

– κλιµακωτές αµοιβές εξαρτώµενες 

από την εκπλήρωση του συµβολαίου· 
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