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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă:

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că sportul contribuie în mod semnificativ la incluziunea socială, la 
educație și formare, la crearea de locuri de muncă, la capacitatea de inserție 
profesională și la sănătatea publică în Uniune1;

2. reamintește, de asemenea, că sportul promovează și transmite valori precum toleranța, 
solidaritatea, cooperarea și angajamentul civic;

3. recunoaște faptul că sportul este un sector economic în creștere, care reprezintă 2,12 % 
din PIB-ul Uniunii și 2,72 % din locurile de muncă din Uniune (aproximativ 5,67 
milioane de locuri de muncă)2; 

4. consideră că drepturile de difuzare a evenimentelor sportive în direct constituie 
principala sursă de venit pentru sportul profesionist din Uniune și că aceste 
evenimente reprezintă o sursă importantă de conținut pentru operatorii media; ia act de 
faptul că aceste venituri sunt esențiale pentru dezvoltarea sporturilor de masă, având în 
vedere că, în multe țări europene, redistribuirea către sportul de masă depinde în mod 
direct de veniturile obținute din drepturile de difuzare a evenimentelor sportive;

5. ia act de faptul că principala provocare cu care se confruntă organizatorii de 
evenimente sportive în mediul digital este pirateria online a transmisiilor în direct ale 
evenimentelor pe care le organizează;

6. reamintește că creșterea numărului transmisiilor de evenimente sportive în direct 
neautorizate aduce prejudicii atât sportului profesionist, cât și sportului de masă, și 
amenință organizarea și sustenabilitatea evenimentelor sportive, precum și stabilitatea 
financiară a întregului sector al sportului;

7. ia act de faptul că organizatorii de evenimente sportive investesc resurse financiare, 
tehnice și umane semnificative pentru a combate pirateria online și colaborează cu 
furnizorii de servicii;

8. subliniază faptul că COVID-19 a avut un impact catastrofal asupra organizatorilor de 
evenimente sportive, în special asupra veniturilor din vânzarea biletelor, sporind astfel 
dependența organizatorilor de evenimente sportive de veniturile din radiodifuziune;

1 Comunicarea Comisiei din 18.1.2011 privind dezvoltarea dimensiunii europene a sportului, COM(2011)0012
Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2012 privind dimensiunea europeană a sportului (JO C 239E 
din 20.8.2013, p. 46)
Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la o abordare integrată a politicii în domeniul 
sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate (JO C 252 of 18.7.2018, p. 2)
2 Studiul Comisiei Europene privind impactul economic al sportului prin intermediul conturilor satelit pentru sport, 
2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=RO
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//RO
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_RO.pdf
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1
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9. subliniază că pirateria online a transmisiilor sportive în direct are loc indiferent dacă 
evenimentul sportiv este disponibil pe canale de televiziune gratuite sau prin servicii 
pe bază de abonament;

10. subliniază că ofertele legale de conținut sportiv ar trebui să fie mai bine promovate în 
Uniune și invită Comisia să ia măsuri care să faciliteze găsirea de oferte legale de 
conținut sportiv și să actualizeze periodic lista acestor oferte pe Agorateka.eu;

11. reamintește declarația Comisiei inclusă în anexa la Rezoluția Parlamentului European 
referitoare la dreptul de autor pe piața unică digitală, adoptată în martie 2019, conform 
căreia „Comisia va evalua provocările cu care se confruntă organizatorii de 
evenimente sportive în mediul digital, în special aspectele legate de transmisiile online 
ilegale ale emisiunilor sportive”3;

12. invită Comisia să prezinte fără întârziere o propunere legislativă pentru a aborda 
problema pirateriei online a emisiunilor sportive;

13. subliniază că conținuturile sportive sunt, de obicei, difuzate în exclusivitate și foarte 
adesea sunt filigranate și/sau marcate, prin urmare, nu există nicio îndoială cu privire 
la titularul dreptului de a difuza online respectivul conținut sportiv; totodată, 
notificările trimise de organizatorii de evenimente sportive către intermediari privind 
transmisiile sau materialele video ilegale nu sunt aproape niciodată contestate;

14. solicită ca eliminarea transmisiilor sportive ilegale în direct ale intermediarilor online 
sau blocarea accesului la acestea să se producă imediat sau în cel mult 30 de minute de 
la primirea notificării din partea titularilor drepturilor de difuzare, pentru a fi eficace;

15. insistă asupra faptului că furnizorii de servere și de platforme de streaming ar trebui să 
introducă un instrument de blocare în timp real pentru a elimina transmisiile ilegale de 
evenimente sportive în direct disponibile prin serviciile lor sau pentru a întrerupe 
accesul la acestea;

16. consideră că statele membre și părțile interesate ar trebui să promoveze în continuare, 
în rândul consumatorilor, un comportament responsabil în ce privește consumul de 
programe sportive online;

17. invită părțile interesate din domeniul sporturilor, difuzorii, intermediarii online și 
autoritățile naționale să continue colaborarea și schimbul de informații în domeniul 
bunelor practici pentru a aborda problema pirateriei online a emisiunilor sportive.

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_EN.pdf (nepublicată încă în JO).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_RO.pdf

