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Писмена декларация относно борбата с корупцията в европейския спорт

Европейският парламент,

– като взе предвид член 165, параграф 2, тире 7 от Договора за функционирането на 
ЕС, според което действията на Съюза целят развиване на европейското измерение 
в спорта чрез насърчаване на равнопоставеността и принципа на откритост в 
спортните състезания,

– като взе предвид член 123 своя правилник,

A. като признава изключително важното финансово и социално влияние на европейския 
спорт върху гражданите и предприятията в Съюза,

Б. като има предвид, че съгласно Бялата книга за спорта (COM(2007)0391) 
европейското измерение на проблемите с корупцията следва да бъде преодоляно на 
европейско равнище и че Комисията ще продължи да наблюдава как държавите-
членки прилагат законодателството на ЕС срещу прането на пари в областта на 
спорта,

1. призовава Комисията да координира, заедно с държавите-членки, мащабно проучване 
на случаите на корупция в европейския спорт, като се проведат консултации с всички 
заинтересовани страни;

2. призовава Комисията и държавите-членки изрично да подчертаят връзки, чиято цел е 
да се предопределят резултатите от европейски спортни мачове, между 
организираната престъпна дейност и законните и незаконните залагания, спортните 
агенти, съдии, служители на клубове и спортисти; 

3. призовава Комисията да регулира онлайн залаганията в интерес на интегритета и 
устойчивото развитие на европейския спорт, чрез лицензирани оператори, специални 
мерки за борба с уреждането на мачове и осигуряването на справедливо завръщане 
към масовия спорт като се признае на организаторите на спортни състезания правото 
да провеждат залагания; 

4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Комисията и парламентите на държавите-
членки.


