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Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om 
arbetstagarrättigheter för proffsidrottare1

1. Trots att idrottsindustrin vuxit enormt under de senaste årtiondena finns det i hela Europa 
tusentals mycket framstående proffsidrottare som fortfarande nekas sina grundläggande 
arbetstagarrättigheter.

2. Det finns i dag fler än 50 000 proffsidrottare i Europa, av vilka en stor majoritet är vanliga 
låg- eller medelinkomsttagare som ofta har otrygga och riskabla arbetsförhållanden med 
dåligt socialt skydd. 

3. Proffsidrottare konfronteras regelbundet med olika former av oseriösa 
anställningsmetoder, såsom falskt egenföretagande, uteblivna löner, otillräckliga hälso- 
och säkerhetsnormer, bristfälliga försäkrings- och pensionsbestämmelser, begränsad 
tillgång till arbetsdomstolar, begränsningar av den fria rörligheten osv. Dessa 
regelöverträdelser förvärras av det nuvarande regelverket.

4. Detta är en mycket beklaglig situation, och det är nu dags för EU att vidta konkreta 
åtgärder för att få slut på de systematiska kränkningarna av proffsidrottarnas 
arbetstagarrättigheter.

5. Kommissionen uppmanas därför att lägga fram en övergripande handlingsplan för 
främjande av minimistandarder i samband med anställning av proffsidrottare i Europa. 
Denna handlingsplan bör vara baserad på en EU-övergripande överenskommelse som 
omfattar alla arbetsmarknadens parter inom idrottssektorn.

6. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet 
och kommissionen.

1 Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna 
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.


