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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon 
Euroopa spordis sellise olukorra keelustamise kohta, kus mängija õigused kuuluvad 
kolmandale osalisele1

1. Euroopa Liidu üks väärtustest on inimväärikuse austamine (Euroopa Liidu lepingu 
artikkel 2) ning seetõttu on ELi eesmärk kaitsta sportlaste puutumatust ja võidelda 
inimkaubanduse vastu.

2. Euroopas on meeskonnaspordis levimas suundumus, mille kohaselt kuuluvad mängija 
õigused kolmandale osalisele ehk mängijad, kes on sageli ka väga noored, n.ö kuuluvad 
osaliselt või täielikult erainvestoritele ning neil ei ole enam võimalik ise oma karjääri üle 
otsustada.

3. Selline olukord tekitab küsimusi seoses võistluste usaldusväärsusega, kuna kõnealuse 
valdkonna korraldus ei ole läbipaistev ja sellega kaasnevad lisaohud tulemuste 
mõjutamise, rahapesu ja muude kuritegude näol ning mõned laiaulatuslikumad eetilised 
kaalutlused, mis puudutavad inimese nn omandilise kuuluvuse ja tema majanduslike 
õigustega kauplemise tähendust.

4. Seetõttu mõistetakse karmilt hukka olukord, kus mängijate õigused kuuluvad 
kolmandatest isikutest investoritele.

5. Et võidelda tõhusalt sellest olukorrast tulenevate ohtudega, tuleb leida piiriülene lahendus.

6. Otsus keelustada kõnealune olukord alates 1. maist 2015 on igati tervitatav.

7. Euroopa Komisjoni kutsutakse üles ergutama liikmesriike seda keeldu toetama ning 
võtma selle rakendamiseks ELis lisameetmeid. 

8. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


