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Euroopa Parlamendi resolutsioon võistluste tulemuste kokkuleppimise ja korruptsiooni 
kohta spordis
(2013/2567(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 23. oktoobri 2012. aasta teatist „Interneti hasartmängusid 
käsitleva tervikliku Euroopa raamistiku suunas” (COM(2012)0596) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2012)0345),

– võttes arvesse 20. septembri 2012. aasta Nicosia deklaratsiooni võistluste tulemuste 
kokkuleppimise vastase võitluse kohta,

– võttes arvesse komisjoni 18. jaanuari 2011. aasta teatist „Euroopa mõõtme arendamine 
spordis” (COM(2011)0012),

– võttes arvesse oma 2. veebruari 2012. aasta resolutsiooni Euroopa mõõtme kohta spordis1, 

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni interneti hasartmängude kohta 
siseturul2, 

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2009. aasta resolutsiooni online-hasartmängude aususe 
kohta3,

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut spordi kohta (COM(2007)0391),

– võttes arvesse oma 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni, mis käsitleb võitlust dopingu 
kasutamise vastu spordis4,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus” 
(COM(2011)0308),

– võttes arvesse komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse Euroopa 
Komisjonile volitused osalemiseks Euroopa Liidu nimel läbirääkimistes Euroopa 
Nõukogu rahvusvahelise konventsiooni üle, mis käsitleb võitlust sporditulemustega 
manipuleerimise vastu (COM(2012)0655),

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 19. augusti 1985. aasta konventsiooni pealtvaatajate 
vägivalla ja korrarikkumiste kohta spordiüritustel ning 16. novembri 1989. aasta 
konventsiooni dopinguvastase võitluse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0025.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0492.
3 ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 30.
4 ELT C 33 E, 9.2.2006, lk 590.
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A. arvestades, et Europoli ühine uurimisrühm koodnimetusega „Operatsioon Veto” tõi 
päevavalgele laialdase jalgpallimatšide tulemuste kokkuleppimise viimastel aastatel, 
kusjuures 680 mängu tulemused üle kogu maailma, sealhulgas 380 mängu tulemused 
Euroopas on kuulutatud kahtlaseks, ja arvestades, et uurimisrühm kirjeldas ka ulatuslikku 
tulemuste kokkuleppimise võrgustikku, millega anti spordimaailmale ränk hoop, kuna 425 
inimest on praegu kuriteos kahtlustatavad ja 50 inimest juba arreteeritud;

B. arvestades, et need arvud on kõigest jäämäe tipp;

C. arvestades, et spordivõistluste tulemuste kokkuleppimist esineb paljudes liikmesriikides, 
mis on murettekitav, sest see on seotud organiseeritud kuritegevusega ja on suur 
ohuallikas peaaegu kõigi liikmesriikide spordiorganisatsioonidele;

D. arvestades, et võistluste tulemuste kokkuleppimine on kuritegevuse vorm, mis annab suurt 
tulu, kuid tabamise ja süüdimõistmise oht on väga väike, mistõttu kasutavad kuritegelikud 
organisatsioonid seda oma ebaseaduslikus tegevuses, näiteks rahapesus ning inim- ja 
narkokaubanduses; 

E. arvestades, et kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad laiaulatuslikul rahvusvahelisel 
tasandil ning omavad sidemeid üle kogu maailma, nii et ükski asutus, riik või 
organisatsioon ei oleks võimeline tulemuste kokkuleppimise probleemiga oma jõududega 
toime tulema; 

F. arvestades, et kõnealune nähtus võib mõjutada kogu spordivaldkonda ja sport on kaotamas 
oma ausat mainet; 

G. arvestades, et läbipaistvus, vastutus ja demokraatlikkus, teisisõnu hea juhtimistava 
järgimine spordiorganisatsioonides on eeltingimus selleks, et spordiliikumine oleks 
mingilgi määral edukas võitluses võistluste tulemuste kokkuleppimise ja spordipettuste 
vastu;

H. arvestades, et paljud spordiorganisatsioonid on juba võtnud selles valdkonnas meetmeid, 
näiteks töötanud välja käitumiskoodeksid ja hakanud järgima täisleppimatuse 
põhimõtteid;

1. kutsub kõiki peamisi sidusrühmi eraldi üles võtma endale vastutuse ja töötama välja 
kõikehõlmava lähenemisviisi, täiendades üksteise jõupingutusi võitluses võistlustulemuste 
kokkuleppimise vastu spordis;

2. palub komisjonil töötada välja koordineeritud lähenemisviisi võitlusele tulemuste 
kokkuleppimise ja organiseeritud kuritegevuse vastu, kooskõlastades 
spordiorganisatsioonide, riigi korra- ja õiguskaitseasutuste ning hasartmängude 
korraldajate jõupingutusi selles valdkonnas ning pakkudes platvormi aruteluks ning teabe 
ja parimate tavade vahetamiseks; 

3. kutsub spordiorganisatsioone üles ilmutama korruptsiooni suhtes täielikku leppimatust (nii 
sisemiselt kui ka väliste lepingupartnerite suhtes), et vältida oma liikmete järeleandmist 
välisele survele;
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4. nõuab tungivalt, et spordiorganisatsioonid kehtestaksid kogu personali ja kõigi ametnike 
jaoks (sportlased, treenerid, kohtunikud, meditsiiniline ja tehniline personal ning klubide 
ja liitude juhid) käitumiskoodeksi, milles oleksid esitatud võistluste tulemuste 
kokkuleppimise ohud, sätestatud vastavad sanktsioonid ning mis sisaldaks oma mängude 
peale kihla vedamise keeldu koos sanktsioonidega ning kohustust teatada võistluste 
tulemuste kokkuleppimise kohta saadud andmeid, samuti peaks olema sisse seatud piisav 
süsteem rikkumisest teatajate kaitseks;

5. toonitab, kui oluline on aususe kaitsmisel spordivaldkonnas haridus; kutsub seepärast 
liikmesriike ja spordialaliite üles piisavalt teavitama ja harima sportlasi ja tarbijaid juba 
noorest peast ja kõikidel (nii harrastajate kui ka elukutseliste) tasanditel;

6. soovitab spordiorganisatsioonidel käivitada kõikehõlmavaid ennetavaid programme, 
millega kaasneksid selged kohustused klubidele, liigadele ja liitudele, ning asutada 
distsiplinaarorgani, mis tegeleks võistluste tulemuste kokkuleppimise probleemiga;

7. õhutab spordiorganisatsioone kohaldama juhtimisel kõrgetasemelisi ja kindlaid 
standardeid;

8. kutsub üles neid spordiorganisatsioone, kes juba järgivad täisleppimatuse põhimõtteid ja 
käitumiskoodeksit, vaatama neid põhimõtteid korrapäraselt läbi ning tegema kindlaks, et 
nende põhimõtete toimimine vastab plaanidele;

9. märgib, et kõik liikmesriigid on kuulutanud võistluste tulemuste kokkuleppimise 
kuritegelikuks ning kehtestanud siseriiklikus õiguses selle karistamiseks sanktsioonid, 
ning märgib, et probleemid süüdimõistmisel kalduvad olema oma olemuselt pigem 
funktsionaalsed kui õiguslikud; palub komisjonil toetada teabe ja parimate tavade 
vahetamist liikmesriikide vahel, et parandada võistluste tulemuste kokkuleppimise 
vastaste eeskirjade jõustamist; 

10. kutsub komisjoni üles hindama võistluste tulemuste kokkuleppimise eest määratud 
sanktsioonide ja karistuste erinevusi ning vajaduse korral uurima võimalust kehtestada 
ühtsed miinimumstandardid; 

11. avaldab heameelt käimasoleva arutelu üle, mille teemaks on võimalik Euroopa Nõukogu 
konventsioon sporditulemustega manipuleerimise vastase võitluse kohta, mis annab 
riiklikele süsteemidele vajalikud töövahendid, oskusteabe ja rahalised vahendid selle 
ohuga võitlemiseks; kutsub liikmesriike üles võtma kiiresti vastu käesoleva 
rahvusvahelise õigusakti; 

12. palub liikmesriikidel luua võitluseks võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu 
erikorrakaitseüksused, kes ühtlasi toimiksid peamiste sidusrühmadega sidepidamise ja 
koostöö keskusena, ning nõuda hasartmängude korraldajatelt, et nad annaksid sellele 
eriüksusele ja spordiorganisatsioonidele teavet ebaharilike hasartmängumustrite kohta 
nende edasiseks uurimiseks ja suunamiseks prokuratuuri;

13. kutsub liikmesriike üles tõhustama Euroopa õiguskaitsealast koostööd ühiste 
uurimisrühmade ja prokuratuuride vahelise koostöö abil; rõhutab vajadust võtta meetmeid, 
et võidelda ebaseaduslike kihlvedudega tegelevate veebisaitide ja anonüümsete 
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kihlvedude vastu;

14. kutsub liikmesriike üles asutama riiklikke (valitsuse) reguleerivaid ameteid (nagu 
hasartmängude komisjon Ühendkuningriigis), et võidelda ebaseaduslike hasartmängude ja 
korruptsiooni vastu; rõhutab, et tuleb teha tihedat koostööd teiste reguleerivate ametite, 
sealhulgas litsentseerimisasutuste ja täitevasutustega, nagu politsei;

15. rõhutab, et on vaja kiiresti moodustada mitut sidusrühma ühendav asutus, et koguda, 
vahetada, analüüsida ja levitada tõendeid võistlustulemuste võltsimise, spordipettuse ja 
muude korruptsioonivormide kohta spordis nii Euroopas kui ka mujal maailmas; on 
seisukohal, et see asutus peaks koostama ka spordis esineva korruptsiooni vastase võitluse 
parimad tavad ja edendama spordis hea juhtimistava põhimõtteid; märgib, et esimene 
võimalus seda küsimust arutada võib olla viies rahvusvaheline kehakultuuri ja spordi 
valdkonna ministrite ja kõrgemate ametnike konverents, mis toimub 2013. aasta mais 
Berliinis;

16. nõuab tungivalt, et komisjon suhtleks ja teeks koostööd kolmandate riikidega, eesmärgiga 
võidelda võistluste tulemuste kokkuleppimisega seotud organiseeritud kuritegevuse vastu;

17. kutsub komisjoni üles selgitama välja riike, kelle jaoks on eriliseks probleemiks ELis 
toimuvatel spordiüritustel võistluste tulemuste kokkuleppimisega seotud kihlveod, ning 
tegema nende riikidega selles võitluses rohkem koostööd; 

18. kutsub komisjoni üles looma võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu võitlemiseks 
ülemaailmset foorumit, mille raames saavad kohtuda, vahetada teavet ja koordineerida 
oma tegevust kõik asjaomased osalejad; 

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa, rahvusvahelistele ja riikide 
spordiorganisatsioonidele.


