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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Bílé knize o sportu
(2007/2261(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Bílou knihu o sportu (KOM(2007)0391),

– s ohledem na zprávu z Helsinek z prosince 1999 a na niceské prohlášení z prosince 2000 o 
specifických charakteristikách sportu a o jeho společenské funkci v Evropě,

– s ohledem na iniciativu britského předsednictví týkající se evropského fotbalu, která 
vyústila v nezávislou studii o evropském sportu (Independent European Sport Review) 
zveřejněnou v roce 2006,

– s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropských společenství a Soudu prvního stupně 
a na rozhodnutí Komise v záležitostech týkajících se sportu,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 13. června 1997 o úloze Evropské unie v oblasti sportu1

a ze dne 5. června 2003 o ženách a sportu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti profesionálního fotbalu 
v Evropě,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o úloze sportu ve vzdělávacím 
procesu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2005 o boji proti dopingu ve sportu4,

– s ohledem na Světový antidopingový kodex z roku 2003 a jeho nadcházející revizi,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Hospodářského a 
měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, 
Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že sport čelí novým hrozbám a výzvám, jako jsou komerční tlaky, 
bezohledné využívání mladých hráčů a sportovců, doping, rasismus, násilí, korupce a 
praní špinavých peněz,

B. vzhledem k tomu, že je třeba dát roli sportu v Evropě strategické směřování tak, že se 
vyjasní uplatňování práva Společenství v této oblasti, a přijmout na úrovni Evropské unie 

                                               
1 Úř. věst. C 200, 30.6.1997, s. 252.
2 Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 590.
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více opatření týkajících se sportu,

C. vzhledem k tomu, že nedostatek tělesné aktivity zvyšuje výskyt obezity a chronických 
onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes, a že jejich důsledky zatěžují 
rozpočty zdravotnictví v členských státech,

D. vzhledem k tomu, že doping ohrožuje zásady otevřeného a poctivého soutěžení a současně 
vystavuje sportovce neospravedlnitelným tlakům,

E. vzhledem k tomu, že vzdělávací programy pro talentované mladé sportovce a sportovkyně 
musí být otevřené pro všechny a nesmějí vést k diskriminaci občanů EU na základě státní 
příslušnosti,

F. vzhledem k tomu, že přístup ke sportu musí mít všichni občané, a že je proto nutné se 
zabývat specifickými potřebami některých skupin, jako jsou zdravotně postižení, migranti 
a lidé pocházející ze znevýhodněných poměrů,

G. vzhledem k tomu, že sport oslovuje všechny občany bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, 
zdravotní postižení, náboženství, sexuální orientaci a společenské či ekonomické zázemí, 
a že Evropská unie několikrát odsoudila veškeré formy násilí, rasismu a xenofobie,

H. vzhledem k tomu, že díky Světovému antidopingovému kodexu z roku 2003 vznikla 
určitá norma pro harmonizaci vnitrostátních právních předpisů na celém světě a pro jeho 
nadcházející revizi,

I. vzhledem k tomu, že sport má potenciál přispět k uskutečnění lisabonských cílů, pokud 
jde o růst a vytváření pracovních míst, může být nástrojem rozvoje na místní a regionální 
úrovni a ve venkovských oblastech a může být spjat s rozvojem cestovního ruchu ve 
spojitosti s úsilím o modernizaci infrastruktury a se vznikem nových partnerství pro účely 
financování sportovních zařízení a zařízení pro volnočasové aktivity,

J. vzhledem k tomu, že sportovní organizace disponují mnoha zdroji příjmu, včetně 
například členských poplatků a prodeje lístků, reklamy a sponzorských darů, vysílacích 
práv, přerozdělování příjmu v rámci sportovních federací, merchandisingu, veřejných 
finančních podpor atd.,

K. vzhledem k tomu, že členské státy jednoznačně nedefinovaly pojem „sport“ a že 
nerozhodly, zda se jedná, či nejedná o službu obecného zájmu, což by mohlo být 
důvodem pro určitá ekonomická zvýhodnění (například daňové úlevy),

L. vzhledem k tomu, že právo hospodářské soutěže a ustanovení týkající se vnitřního trhu se 
vztahují na sport v té míře, v jaké je ekonomickou činností, a že sport podléhá i dalším 
důležitým aspektům právních předpisů EU, jakými je například zákaz diskriminace na 
základě státní příslušnosti a rovnost mezi muži a ženami v zaměstnání,

M. vzhledem k tomu, že vytvoření skutečného evropského trhu hráčů a sportovců a zvýšení 
úrovně platů v určitých sportech vedou k nárůstu činností agentů hráčů,
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N. vzhledem k tomu, že z důvodu značné internacionalizace ve sportu má korupce v tomto 
prostředí často přeshraniční povahu a že problémy s korupcí, se kterými se potýká celá 
Evropa, je nutno řešit na úrovni Společenství,

O. vzhledem k tomu, že systémy licencí mají zaručit, že se kluby budou řídit stejnými 
základními pravidly, pokud jde o finanční řízení a transparentnost, a že takové systémy 
musí být slučitelné s ustanoveními o hospodářské soutěži a vnitřním trhu a nesmějí 
překračovat rámec nezbytný pro dosažení legitimních cílů, které souvisejí s dobrou 
organizací a řádným fungováním sportu,

P. vzhledem k tomu, že vysílací práva se stala hlavním zdrojem příjmů profesionálního 
sportu v Evropě, a naopak, vysílací práva ke sportovním akcím jsou rozhodujícím 
obsahovým zdrojem pro mnohé provozovatele sdělovacích prostředků, 

Společenská role sportu

1. vyzývá členské státy, aby v rámci boje proti dopingu vytvářely partnerství mezi 
donucovacími orgány členských států, laboratořemi akreditovanými Světovou 
antidopingovou agenturou (WADA) a Interpolem, která by umožňovala včasnou a 
bezpečnou výměnu informací o nových dopingových látkách a nových dopingových 
praktikách;

2. vybízí členské státy, aby k obchodu s nelegálními dopingovými látkami přistupovaly 
stejně jako k obchodu s nelegálními drogami a aby v tomto smyslu upravily své 
vnitrostátní právní předpisy;

3. doporučuje členským státům, aby si uvědomily nutnost zohlednit potřebu poskytnout 
mladým sportovcům a sportovkyním přípravu pro „dvojí kariéru“ a zřídit kvalitní místní 
vzdělávací centra, která budou ochraňovat jejich morální, vzdělávací a profesionální 
zájmy;

4. doporučuje členským státům, aby účinněji využívaly možností, které skýtá sport, pokud 
jde o vytváření pracovních míst, podporu hospodářského růstu a revitalizaci zejména 
znevýhodněných regionů;

5. vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí o přizpůsobení sportovní infrastruktury potřebám 
zdravotně postižených osob, především dětí, aby pro ně tato zařízení byla přístupná;

6. je potěšen tím, že Komise vyslovila odhodlání zahrnout otázky rovnosti žen a mužů do 
všech svých aktivit souvisejících se sportem, a přitom se obzvláště zaměřit na otázku 
přístupu ke sportu pro přistěhovalkyně a ženy náležící k etnickým menšinám, příležitosti 
žen zastávat v oblasti sportu pozice s rozhodovacími pravomocemi a zastoupení žen ze 
sportovní oblasti v médiích;

7. žádá členské státy, aby v zájmu předcházení a potlačování násilností a projevů rasismu a 
xenofobie při sportovních akcích podporovaly výměnu osvědčených postupů a 
použitelných informací o rizikových fanoušcích mezi policejními službami a sportovními 
orgány;
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8. vyzývá Komisi a členské státy, aby koordinovaly své kroky s existujícími programy 
Organizace spojených národů, členských států, místních orgánů a soukromých subjektů, 
když se budou zabývat otázkou sportu v rámci rozvojových politik Evropské unie;

9. vítá rozhodnutí Komise propagovat zohledňování ekologických kritérií při zadávání 
zakázek v rámci politického dialogu s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby oficiálně uznaly roli sportu v souvislosti s novou 
pozměňující smlouvou, aby bylo možno vytvořit koherentní evropskou politiku v této 
oblasti;

Ekonomický rozměr sportu

11. vyzývá členské státy, aby přikládaly velkou důležitost dodržování práv duševního 
vlastnictví při komerčních sděleních, při používání značek, při prodeji práv na obrazové 
zpravodajství a mediálních práv, aby tak byla chráněna ekonomická stránka sportu; 
zdůrazňuje, že je rovněž důležité, aby byla příjemcům zaručena možnost dálkového 
přístupu ke sportovním akcím na mezinárodní úrovni v rámci EU;

12. vyjadřuje své obavy, pokud jde o případnou liberalizaci trhu hazardních her a loterií, která 
by mohla vytvořit škodlivou konkurenci hrám a loteriím provozovaným státem nebo 
v rámci licence udělené státem a omezila by finanční podporu plynoucí z těchto aktivit na 
sport, a to zejména na amatérský sport;

13. domnívá se, že je důležité mít na zřeteli specifičnost neziskových sportovních organizací, 
a podporuje názor, že je nutno zohledňovat v rámci práva Společenství rozdíl, který je 
mezi dobrovolnými neziskovými organizacemi a podniky, jejichž hlavním cílem je právě 
zisk;

Organizace sportu

14. souhlasí s názorem Komise, podle níž lze většinu problémů při dodržování zásad dobré 
správy věcí veřejných a právních předpisů EU řešit samoregulačně, a vyzývá Komisi, aby 
v této věci učinila opatření, která pokládá za nutná;

15. žádá členské státy, aby zajistily úpravu svých vnitrostátních právních předpisů tak, aby 
bylo dodrženo právo Společenství při jakékoli právní úpravě týkající se prodeje hráčů;

16. žádá UEFA a FIFA, aby ve svých stanovách přiznaly právo obrátit se na běžné soudy, 
uznává však, že princip samoregulace je realitou a opodstatňuje struktury evropského 
modelu sportu a základní zásady, kterými se řídí organizace sportovních soutěží;

17. domnívá se, že z důvodu pohybů velkých částek finančních prostředků, které souvisejí s 
přestupy hráčů, by měly finanční transakce probíhat přímo mezi příslušnými stranami, a 
souhlasí s návrhem Komise, která by chtěla, aby tento systém spravovala buď 
celoevropská sportovní organizace, nebo vnitrostátní orgány příslušné pro oblast 
informování a ověřování, a to v závislosti na daném sportovním odvětví;

18. odmítá nezákonné praktiky některých agentů, které zacházejí až ke korupci, praní 
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špinavých peněz a bezohlednému využívání nezletilých hráčů nebo sportovců; tyto 
praktiky z jeho pohledu poškozují sport jako takový;

19. podporuje partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi subjekty zastupujícími 
sportovní zájmy a orgány odpovědnými za boj proti korupci, která by pomohla při vývoji 
účinných preventivních a represivních strategií boje proti korupci;

20. doporučuje členským státům, aby se dohodly na společném postupu v oblasti poskytování 
mediálních práv s cílem zamezit tomu, aby velké kluby byli jedinými, kdo z nich má 
prospěch, a uznává význam rovnoměrného přerozdělení příjmů mezi kluby, včetně těch 
nejmenších, a mezi profesionální a amatérský sport;

21. domnívá se, že centralizovaný prodej práv může mít význam pro přerozdělení příjmů, a 
být tak nástrojem dosahování větší míry solidarity v rámci sportu.

0
0 0

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a evropským a mezinárodním sportovním federacím.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Společenská role sportu

Sport je nezanedbatelným společenským statkem a jevem. Pro značné množství lidí, kteří se 
účastní sportovních akcí nebo věnují čas pouze jejich sledování, je to zároveň jedna z 
nedůležitějších forem trávení volného času.

Prospěšné věci, které nám sport přináší, tj. praktické uplatňování takových hodnot jako 
zodpovědnost, solidarita, tolerance, fair play, týmový duch a současně úcta vůči druhému, lze 
bezprostředně využít v našem každodenním životě. Sport podporuje aktivní zapojení občanů 
EU do společnosti, a pomáhá tak rozvíjet aktivní občanství.

Z obecnějšího pohledu má nedostatek tělesné aktivity nepříznivé důsledky pro zdraví občanů 
EU, protože zvyšuje výskyt nadváhy, obezity a řady chronických onemocnění, jako jsou 
kardiovaskulární choroby a diabetes. A ještě jeden nepříznivý důsledek: je zátěží pro rozpočet 
zdravotnictví v členských státech a obecně pro jejich ekonomiku.

Acquis communautaire se v současnosti vztahuje – nebo se má vztahovat – na sport, a stanovy 
všech federací tudíž musí být v souladu s právem Společenství. Politiky EU mají již nyní 
výrazné a rostoucí dopady v mnoha sportovních odvětvích. Komise byla vyzvána, aby navrhla 
nová opatření, a nová pozměňující smlouva by měla vytvořit potřebné podmínky pro to, aby 
měla Komise možnost tento svůj úkol splnit. Jakékoli kroky, které Komise navrhne, by se 
samozřejmě měly opírat o sociální dialog s různými zúčastněnými stranami.

V současné době jsou konkrétní návrhy opatření, která mají být přijata na úrovni 
Společenství, seskupeny v akčním plánu s názvem „Pierre de Coubertin“, pojmenovaném po 
francouzském šlechtici, který stál u zrodu nové tradice olympijských her jako symbolu fair 
play, míru a usmíření mezi národy. Jak zdůrazňoval Pierre de Coubertin, „sport tvoří součást 
dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím jiným nahradit.“ Tento akční plán obsahuje 53 
konkrétních opatření, která Komise provede nebo podpoří.

Zapojení evropských občanů do sportovních aktivit

Sport musí být přístupný pro všechny občany Evropské unie bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, 
zdravotní postižení, náboženství a víru, sexuální orientaci a společenské či ekonomické 
zázemí.

Uznání významu amatérského sportu v rámci neziskových klubů posiluje aktivní občanství. 
Amatérský sport se rozvíjí zejména ve školách a na univerzitách, jeho šíření je však rovněž 
zásluhou některých sportovních klubů. Proto klademe důraz rovněž na hodnotu výchovnou a 
vzdělávací. Právě z tohoto důvodu by také měly členské státy přistoupit k poskytování 
finančních prostředků zařízením univerzitního typu, která se specializují na povolání 
související se sportem, s cílem umožnit vypracování specializovaných výzkumných programů 
v této oblasti a dosáhnout pokroku ve vědeckém bádání v oblasti sportu.
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Naopak, stát nesmí být finančním sponzorem profesionálního sportu, nýbrž mu musí stanovit 
pevná pravidla a dbát na to, aby byla řádně uplatňována a dodržována. Stát musí rovněž 
zavést finanční pobídky a vytvořit nezbytné podmínky pro to, aby umožnil „průmyslu 
vyrábějícímu sportovní podívanou“ plný rozkvět, ale vždy v rámci volného tržního 
hospodářství.

Mimoto je nutno věnovat zvláštní pozornost profesionálním sportovcům, kteří nemají vůbec 
snadný život a jejichž kariéra je velmi krátká. Tréninkový rytmus, kterému se podrobují, je 
vyčerpávající a jejich tréninkové plány jsou náročné a mají často nepříznivý vliv na jejich
zdraví. Na to nelze zapomínat.

Násilí na sportovištích a doping

Prevence a potlačování násilností a projevů rasismu a xenofobie při sportovních akcích jsou v 
pravomoci členských států. Výměny osvědčených postupů a použitelných informací o 
rizikových fanoušcích mezi policejními službami a sportovními orgány jsou proto důležitou 
etapou při plnění tohoto cíle.

Tvrdá konkurence, která vyžaduje maximum úsilí a sebekázně, má souvislost s dopingem, 
který podrývá zásadu otevřeného a poctivého soutěžení. Boj proti dopingu na evropské úrovni 
se musí zaměřit jak na vymáhání práva, tak i na oblast zdraví a prevence. V oblasti boje proti 
dopingu musíme podpořit doporučení Komise, podle níž je třeba k obchodu s nelegálními 
dopingovými látkami přistupovat stejně jako k obchodu s nelegálními drogami. Na druhé 
straně musí členské státy zajistit lepší informovanost a poučenost mladých sportovců a 
sportovkyň o dopingových látkách, lécích na předpis, v nichž mohou být tyto látky obsaženy, 
a o jejich vlivu na zdraví.

Konečně, je nutno věnovat zvláštní pozornost roli žen ve sportu. Otázku rovnosti pohlaví je 
nutno zahrnout do všech aktivit souvisejících se sportem, které vyžadují klást důraz zejména 
na otázku přístupu ke sportu pro přistěhovalkyně a ženy náležící k etnickým menšinám, 
příležitosti žen zastávat v oblasti sportu pozice s rozhodovacími pravomocemi a zastoupení 
žen ze sportovní oblasti v médiích. Mimoto musí hrát klíčovou roli, pokud jde o přístup 
zdravotně postižených k veškerým sportovním aktivitám. Členské státy musí chránit ohrožené 
skupiny, jako jsou zdravotně postižení, a usnadňovat jim přístup ke sportovním aktivitám tím, 
že zajistí výstavbu potřebné infrastruktury.

B. Ekonomický rozměr sportu

Sport je rychle se vyvíjejícím odvětvím, které může přispět k naplňování lisabonských cílů 
růstu a vytváření pracovních míst. Ze studie představené během rakouského předsednictví v 
roce 2006 vyplývá, že sport v širším smyslu vytvořil v roce 2004 přidanou hodnotu ve výši 
407 miliard EUR, tj. 3,7 % HDP EU, a pracovní místa pro 15 milionů lidí, tedy 5,4 % 
pracovní síly.

Neexistence jednoznačné definice pojmu „sport“ ve všech 27 členských státech však také 
způsobila určité mezery v rovině finanční. Členské státy totiž nerozhodly, zda se jedná, či 
nejedná o službu obecného zájmu, což by mohlo být důvodem pro určitá ekonomická 
zvýhodnění (například daňové úlevy).
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Proto by vypracování evropské statistické metody, kterou by bylo možno měřit ekonomický 
dopad sportu a která by sloužila jako základ pro vnitrostátní statistiky v oblasti sportu, což by 
mohlo v dlouhodobém výhledu vést k vytvoření evropského satelitního účtu pro sport.

Pokud jde o financování sportovních organizací, tyto organizace disponují mnoha zdroji 
příjmu, včetně například členských poplatků a prodeje lístků, reklamy a sponzorských darů, 
vysílacích práv, přerozdělování příjmu v rámci sportovních federací, merchandisingu, 
veřejných finančních podpor atd. Zdrojem značných příjmů, a to zejména pro amatérský 
sport, jsou však i hazardní hry. Proto je důležité zachovat v této oblasti monopol státu, pokud 
chceme zajistit, aby z těchto finančních prostředků měly prospěch sport a kultura.

Dalším ekonomickým problémem, kterým se musíme hlouběji zabývat, jsou neziskové 
sportovní organizace a hlavní charakteristiky služeb, které tyto organizace poskytují. Komise 
se totiž zavázala, že ve spolupráci s členskými státy vymezí hlavní problémy těchto 
organizací, protože je narůstající sklon k individuálnímu provozování sportu na úkor jeho 
provozování kolektivního a organizovaného, v důsledku čehož se snižuje i základna 
dobrovolníků pro amatérské sportovní kluby.

C. Organizace sportu

Politická debata o sportu v Evropě připisuje často značný význam tzv. „evropskému modelu 
sportu“. Hospodářský a společenský vývoj, který je společný většině členských států, tj. 
narůstající komercializace, problémy veřejného financování, rostoucí počet účastníků a 
nezvyšující se počet dobrovolníků, staví organizování sportu v Evropě před nové výzvy.

Specifičnost evropského sportu lze nahlížet ze dvou úhlů: a) specifičnost sportovních aktivit a 
pravidel, kterými se řídí, a b) specifičnost sportovních struktur (autonomie a rozmanitost 
sportovních organizací, organizace sportu na vnitrostátní úrovni a princip jediné federace na 
každý sport atd.).

Organizace sportu a soutěží na národní bázi je součástí historického a kulturního pozadí 
evropského přístupu ke sportu a odpovídá přání evropských občanů. Zejména národní týmy 
hrají podstatnou roli, a to nejen, pokud jde o identitu, ale i v případě zajištění solidarity s 
masovým sportem. 

V důsledku povahy organizovaného sportu jsou evropské sportovní struktury zpravidla méně 
rozvinuté než struktury na úrovni vnitrostátní či mezinárodní a evropský sport je organizován 
v rámci struktur celého kontinentu, a nikoli na úrovni Unie 27 států.

Evropská unie mimoto uznává autonomii sportovních organizací a reprezentativních 
sportovních struktur, jako jsou ligy. Musí nicméně existovat minimální právní úprava na 
evropské úrovni, mají-li být takové organizace lépe a účinněji koordinovány.

Komise znovu potvrdila, že souhlasí s tím, aby se na zásadu volného pohybu vztahovala 
určitá mírná a přiměřená omezení, zejména pokud jde o a) právo výběru domácích sportovců 
do soutěží národních týmů, b) potřebu omezit v určité soutěži počet účastníků pocházejících 
ze třetích zemí a c) stanovování konečných možných termínů pro přestupy hráčů v 
kolektivních sportech.
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Agenti hráčů

Vytvoření skutečného evropského trhu hráčů a sportovců a zvýšení úrovně platů hráčů v 
určitých sportech vedlo k nárůstu činností agentů hráčů, jejichž služeb se využívá rovněž pro 
sjednávání a podepisování smluv. Značná internacionalizace sportu však vedla k tomu, že 
korupce má v tomto prostředí přeshraniční povahu a že problémy s korupcí v celoevropském 
měřítku je nutno řešit na úrovni Společenství. Negativní aspekty sportu jsou méně závažné ve 
srovnání s prospěchem, který je z něj možno získat; negativním jevům musíme čelit společně 
a společně musíme i vyzdvihovat přínos sportu. 

Sdělovací prostředky

Stala-li se vysílací práva hlavním zdrojem příjmů profesionálního sportu v Evropě, jsou 
vysílací práva ke sportovním akcím na druhé straně rozhodujícím obsahovým zdrojem pro 
mnohé provozovatele sdělovacích prostředků.

Parlament doporučuje členským státům, aby se dohodly na společném postupu v oblasti 
poskytování mediálních práv s cílem zamezit tomu, aby velké kluby byli jedinými, kdo z nich 
má prospěch, a uznává význam rovnoměrného přerozdělení příjmů mezi kluby, včetně těch 
nejmenších, a mezi profesionální a amatérský sport. Centralizovaný prodej může mít význam 
ve smyslu přerozdělení příjmů, a být tak nástrojem dosahování větší míry solidarity v rámci 
sportu.
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