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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie zakazu finansowania transferów zawodników przez osoby trzecie w 
europejskim sporcie1

1. Poszanowanie godności osoby ludzkiej (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej) jest jedną z 
wartości Unii Europejskiej, która w związku z tym stawia sobie za cel ochronę 
integralności sportowców oraz walkę z handlem ludźmi;

2. w europejskich sportach drużynowych coraz częściej dochodzi do finansowania 
transferów zawodników przez osoby trzecie (ang. third-party ownership, TPO), co 
oznacza, że zawodnicy, w dużej części bardzo młodzi, stają się częściowo lub w całości 
„własnością” prywatnych inwestorów i tracą możliwość kształtowania swojej przyszłej 
ścieżki kariery;

3. TPO budzi istotne wątpliwości co do uczciwości zawodów, gdyż brak przejrzystości 
umów zawieranych w sprawie TPO rodzi dalsze zagrożenia dotyczące ustawiania 
wyników, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej, a także wiąże się z 
pewnymi szerzej rozumianymi względami etycznymi dotyczącymi tego, co oznacza 
„własność” „praw ekonomicznych” innego człowieka i „handel” tymi prawami;

4. w związku z tym stanowczo potępia się finansowanie transferów zawodników przez 
zewnętrznych inwestorów;

5. skuteczne wyeliminowanie zagrożeń wynikających z TPO wymaga rozwiązania o 
charakterze transgranicznym;

6. z dużym zadowoleniem przyjmuje się decyzję o zakazie TPO, która obowiązuje od dnia 1 
maja 2015 r.;

7. wzywa się Komisję do zachęcenia państw członkowskich do poparcia tego zakazu oraz 
podjęcia dodatkowych działań w celu wdrożenia go w UE;

8. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


