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Pergunta com pedido de resposta escrita P-001734/2019
à Comissão
Artigo 130.º do Regimento
Paul Tang (S&D), Bogusław Sonik (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Marc Tarabella (S&D), 
Virginie Rozière (S&D), Tiziana Beghin (EFDD), Petra Kammerevert (S&D), Brando Benifei 
(S&D), Demetris Papadakis (S&D), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Eric Andrieu (S&D), 
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D), Sylvie Guillaume (S&D) e Carlos Zorrinho (S&D)

Assunto: Reforma do sistema de transferências no futebol

O papel do futebol como parte do património cultural, bem como os seus aspetos sociais, implica a 
responsabilidades das organizações e das partes interessadas que regem o jogo. Para tal, é 
necessário um quadro regulamentar sólido que esteja em conformidade com a legislação da UE e 
uma aplicação coerente em linha com os princípios da boa governação no desporto (como referido 
no relatório Takkula de 2016).

Os Tratados europeus e as liberdades fundamentais devem ser respeitados. Por conseguinte, 
esperamos que a Comissão desempenhe um papel ativo, a fim de garantir que os princípios 
subjacentes ao acordo de 2001 com a FIFA sejam respeitados através de uma revisão da 
regulamentação existente e de uma nova regulamentação.

Por conseguinte, tenciona a Comissão abordar a questão e prestar aconselhamento ao comité das 
partes interessadas do futebol, que está a trabalhar na revisão do sistema de transferências?

Em que medida pode a Comissão promover condições de concorrência equitativas nas competições 
de futebol e entre diferentes competições, ao mesmo tempo que salvaguarda os direitos dos 
jogadores e promove o desenvolvimento dos jovens jogadores e a sustentabilidade da indústria?

Está a Comissão disposta a analisar iniciativas legislativas destinadas a combater os excessos, como 
os honorários exorbitantes dos agentes dos jogadores, os esquemas de branqueamento de capitais 
que envolvem transferências fraudulentas e outras ameaças que prejudicam a integridade do 
desporto?

O interesse geral está em causa, ou seja, o público em geral que gosta de ver e jogar futebol. É por 
esta razão que apoiamos um diálogo transparente e responsável para garantir o futuro do futebol.


