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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό
(2007/2261(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό (COM(2007)0391),

– έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ελσίνκι του Δεκεμβρίου 1999 και τη Δήλωση της 
Νίκαιας του Δεκεμβρίου 2000 για τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την 
κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της βρετανικής Προεδρίας για το ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο, που οδήγησε στην εκπόνηση της μελέτης «Independent European Sport 
Review 2006» (Ανεξάρτητη Μελέτη για τον Ευρωπαϊκό Αθλητισμό 2006),

– έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Πρωτοδικείο και τις αποφάσεις της Επιτροπής για 
ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Ιουνίου 1997 σχετικά με το ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού1 και της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με 
τη γυναίκα και τον αθλητισμό2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το μέλλον του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του 
αθλητισμού στην παιδεία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με το ντόπινγκ στον 
αθλητισμό4,

– έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Κώδικα κατά του Ντόπινγκ του 2003 και την 
επικείμενη αναθεώρησή του (World anti-doping Code (2003)),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

                                               
1 ΕΕ C 200, 30.6.1997, σ. 252.
2 ΕΕ C 68 Ε, 18.3.2004, σ. 605.
3 P6_TA-(2007)0503.
4 ΕΕ C 33 Ε, 9.2.2006, σ. 590.
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αντιμετωπίζει νέες απειλές και προκλήσεις όπως 
την εμπορική πίεση, την εκμετάλλευση νεαρών παικτών και αθλητών, το ντόπινγκ, το 
ρατσισμό, τη βία, τη διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί στρατηγική κατεύθυνση στο ρόλο του 
αθλητισμού στην Ευρώπη αποσαφηνίζοντας την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον 
τομέα του αθλητισμού και ότι θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι σχετικές με τον 
αθλητισμό ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σωματικής άσκησης πολλαπλασιάζει τις περιπτώσεις 
παχυσαρκίας και χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο διαβήτης 
και ότι τα αποτελέσματα της έλλειψης σωματικής άσκησης επιβαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της υγείας των κρατών μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ντόπινγκ υπονομεύει την αρχή του ανοικτού και δίκαιου 
ανταγωνισμού, υποβάλλοντας τους αθλητές σε συνθήκες αδικαιολόγητης πίεσης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα κατάρτισης για ταλαντούχους νέους αθλητές και 
νέες αθλήτριες πρέπει να είναι ανοικτά σε όλους και δεν πρέπει να δημιουργούνται 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό και 
για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων ομάδων 
όπως των ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών και των ατόμων από λιγότερο 
προνομιούχο περιβάλλον,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα 
από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την αναπηρία, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και το κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο και ότι η ΕΕ έχει 
επανειλημμένως καταδικάσει όλες τις μορφές βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Κώδικας κατά του Ντόπινγκ του 2003 πέτυχε να 
καταστεί πρότυπο για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών ανά τον κόσμο καθώς 
και την επικείμενη αναθεώρησή του,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, να λειτουργήσει ως μέσο 
τοπικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και να συνδυαστεί με την 
τουριστική ανάπτυξη μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και της δημιουργίας 
συμπράξεων για τη χρηματοδότηση αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές οργανώσεις έχουν πολλές πηγές εσόδων, όπως για 
παράδειγμα συνδρομές μελών των αθλητικών σωματείων και πώληση εισιτηρίων, 
διαφήμιση και χορηγία, δικαιώματα που καταβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης, 
αναδιανομή εσόδων στο πλαίσιο των αθλητικών ομοσπονδιών, πώληση παράγωγων 
προϊόντων, δημόσια στήριξη κ.λπ.,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει σαφώς την έννοια του 
αθλητισμού και δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν αποτελεί ή όχι υπηρεσία κοινής ωφελείας, 
ώστε να δικαιολογούνται οικονομικά οφέλη (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις),
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού και οι διατάξεις για την 
εσωτερική αγορά εφαρμόζονται στον αθλητισμό, αφού αποτελεί οικονομική 
δραστηριότητα, και ότι ο αθλητισμός υπόκειται και σε άλλες πτυχές του κοινοτικού 
δικαίου, όπως στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς παικτών-
αθλητών και η άνοδος του επιπέδου των αμοιβών τους σε ορισμένα αθλήματα αύξησαν 
τις δραστηριότητες των εκπροσώπων των παικτών (μάνατζερ),

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη διεθνοποίηση του συγκεκριμένου χώρου έχει δώσει 
διασυνοριακές παραμέτρους στη διαφθορά στον αθλητισμό και ότι τα προβλήματα 
διαφθοράς που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα αδειοδότησης επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι 
όλα τα σωματεία σέβονται τους ίδιους βασικούς κανόνες χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης και διαφάνειας και ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί 
ανταγωνισμού και εσωτερικής αγοράς και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την επίτευξη ενός θεμιτού στόχου όσον αφορά τη σωστή οργάνωση και 
λειτουργία του τομέα του αθλητισμού,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων 
για τον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ευρώπη και αντιστρόφως, τα δικαιώματα των 
αθλητικών μέσων ενημέρωσης είναι καθοριστική πηγή περιεχομένου για πολλούς 
ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης,

Κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, να 
δημιουργήσουν συμπράξεις μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου, των 
διαπιστευμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταπολέμησης της 
Φαρμακοδιέγερσης και της INTERPOL με σκοπό την έγκαιρη και ασφαλή ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με νέες ουσίες και πρακτικές ντόπινγκ·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν το εμπόριο παράνομων ουσιών ντόπινγκ 
όπως το εμπόριο ναρκωτικών και να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία τους προς 
αυτή την κατεύθυνση·

3. συνιστά στα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ανάγκη παροχής κατάρτισης «διπλής 
καριέρας» σε νέους αθλητές και νέες αθλήτριες δημιουργώντας υψηλής ποιότητας 
τοπικά κέντρα κατάρτισης που θα προασπίζουν τα ηθικά, εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά συμφέροντα των αθλητών·

4. συνιστά στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα το δυναμικό του 
αθλητισμού μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής μεγέθυνσης και 
της αναζωογόνησης ιδιαίτερα των μειονεκτικών περιοχών·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν ολοένα και περισσότερο τις αθλητικές υποδομές 
τους ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για πρόσβαση των ατόμων και ιδιαίτερα 
των παιδιών με αναπηρία·
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6. καλωσορίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εντάξει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις 
σχετικές με τον αθλητισμό δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των 
μεταναστριών και των γυναικών από εθνικές μειονότητες στον αθλητισμό, στην 
πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις από όπου λαμβάνονται αποφάσεις στον τομέα του 
αθλητισμού και στην κάλυψη των γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό από τα 
μέσα ενημέρωσης·

7. καλεί τα κράτη μέλη προκειμένου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των 
κρουσμάτων βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας στις αθλητικές εκδηλώσεις να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικών με το 
επιχειρησιακό σκέλος μεταξύ των υπηρεσιών της αστυνομίας και των αθλητικών αρχών 
όσον αφορά τους επικίνδυνους οπαδούς·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όταν εξετάζουν τον αθλητισμό στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ, να δημιουργούν συμπράξεις με υφιστάμενα 
προγράμματα του ΟΗΕ, των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και των ιδιωτικών 
φορέων·

9. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να προωθήσει τη σύναψη οικολογικών 
συμβάσεων στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου που έχει με τα κράτη μέλη και άλλους 
ενδιαφερόμενους· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισημοποιήσουν τον αθλητισμό ενόψει της 
νέας Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης με σκοπό την εγκαθίδρυση συνεκτικής μελλοντικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτόν· 

Οικονομική διάσταση του αθλητισμού
11. καλεί τα κράτη μέλη να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση των δικαιωμάτων

διανοητικής ιδιοκτησίας στις εμπορικές ανακοινώσεις, τα εμπορικά σήματα, τα 
δικαιώματα χρήσης εικόνων και τα δικαιώματα που καταβάλλονται από τα μέσα 
ενημέρωσης, προστατεύοντας έτσι την οικονομία του αθλητισμού· επισημαίνει ότι είναι 
εξίσου σημαντικό να διασφαλίζεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση από απόσταση στις διασυνοριακές αθλητικές εκδηλώσεις στην ΕΕ·

12. εκφράζει την ανησυχία του στο ενδεχόμενο απελευθέρωσης της αγοράς των τυχερών 
παιγνιδιών και λαχείων, εφόσον οι κρατικές ή με κρατική άδεια λειτουργίας υπηρεσίες 
τυχερών παιγνιδιών και λαχείων θα ζημιωθούν από τον ανταγωνισμό και θα 
περιορίσουν τη στήριξή τους προς τον ερασιτεχνικό κυρίως αθλητισμό·

13. θεωρεί σημαντική την αναγνώριση της συγκεκριμένης φύσης των μη κερδοσκοπικών 
αθλητικών οργανισμών και υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στο κοινοτικό 
δίκαιο η διαφορά μεταξύ των εθελοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των 
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων· 

Οργάνωση του αθλητισμού

14. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι περισσότερες προκλήσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με αυτορρύθμιση, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών της χρηστής 
διαχείρισης και της τήρησης του κοινοτικού δικαίου και καλεί την Επιτροπή να λάβει 
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μέτρα όπου κρίνεται απαραίτητο·

15. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν, μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας, ότι κάθε 
κανόνας σχετικά με τις μεταγραφές παικτών πρέπει να σέβεται το κοινοτικό δίκαιο·

16. ζητεί από την UEFA και τη FIFA να αποδεχθούν στα καταστατικά τους το δικαίωμα 
προσφυγής στα κοινά δικαστήρια, αλλά αναγνωρίζει εντούτοις ότι ισχύει η αρχή της 
αυτορρύθμισης και δικαιολογεί τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου και τις 
θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση αθλητικών αγώνων·

17. θεωρεί ότι εξαιτίας της μεγάλης κίνησης κεφαλαίων στο πλαίσιο των μεταγραφών, οι 
χρηματικές συναλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μερών και συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής ανάλογα με το 
άθλημα, το σύστημα να διαχειρίζεται η αρμόδια ευρωπαϊκή αθλητική οργάνωση ή τα 
εθνικά συστήματα ενημέρωσης και επαλήθευσης στα κράτη μέλη·

18. αποδοκιμάζει κακές πρακτικές στις δραστηριότητες ορισμένων εκπροσώπων παικτών, 
οι οποίες έφτασαν ακόμη και σε περιπτώσεις διαφθοράς, ξεπλύματος βρώμικου 
χρήματος και εκμετάλλευσης ανήλικων παικτών-αθλητών, θεωρώντας ότι αυτές οι 
πρακτικές ζημιώνουν τον αθλητισμό γενικά· 

19. στηρίζει συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικές των 
αθλητικών συμφερόντων καθώς και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατάρτιση αποτελεσματικών 
προληπτικών και κατασταλτικών στρατηγικών για την πάταξή της·

20. συστήνει στα κράτη μέλη να βρουν κοινή πρακτική στην πώληση των δικαιωμάτων των 
μέσων ενημέρωσης έτσι ώστε να μην επωφελούνται μόνο οι μεγάλοι σύλλογοι και 
αναγνωρίζει τη σημασία μιας δίκαιης αναδιανομής των εσόδων μεταξύ αθλητικών 
σωματείων, ακόμη και των πιο μικρών, μεταξύ του επαγγελματικού και του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού·

21. θεωρεί ότι η συλλογική πώληση μπορεί να είναι σημαντική για την αναδιανομή των 
εσόδων και, με τον τρόπο αυτό, μπορεί να είναι ένα μέσο για την επίτευξη μεγαλύτερης 
αλληλεγγύης μεταξύ αθλημάτων·

0
0 0

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο και αγαθό. Για πολλούς μάλιστα 
είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές ψυχαγωγίας, είτε όταν συμμετέχουν είτε όταν 
παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα. 

Τα οφέλη που αποκομίζουμε από τον αθλητισμό μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στην 
καθημερινή ζωή. Σε αυτά ανήκουν η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η 
ευγενής άμιλλα, το ομαδικό πνεύμα και ταυτόχρονα ο σεβασμός για τους άλλους. Ο 
αθλητισμός προάγει την ενεργό συμβολή των ευρωπαίων πολιτών στην κοινωνία και εντείνει 
την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Γενικότερα, η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία των 
ευρωπαίων πολιτών γιατί πολλαπλασιάζονται οι περιπτώσεις υπερβολικού βάρους, 
παχυσαρκίας και ορισμένων χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιακά νοσήματα και ο διαβήτης. 
Αντίκτυπος αυτής της αρνητικής συνέπειας είναι ότι η έλλειψη σωματικής άσκησης 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό για την υγεία και γενικότερα την οικονομία των κρατών
μελών. 

Σήμερα, ο αθλητισμός υπόκειται και πρέπει να υπόκειται στην εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου. Επομένως, το καταστατικό κάθε ομοσπονδίας θα πρέπει να σέβεται το κοινοτικό 
δίκαιο. Σε αρκετούς τομείς του αθλητισμού, οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν ήδη σημαντικό 
και αυξανόμενο αντίκτυπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να προτείνει νέες κοινοτικές 
δράσεις όσον αφορά τον αθλητισμό. Για το λόγο αυτό, η νέα μεταρρυθμιστική συνθήκη θα 
πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η Επιτροπή να προτείνει
τις ανάλογες δράσεις. Βεβαίως, κάθε προτεινόμενη δράση εκ μέρους της Επιτροπής θα πρέπει 
να στηρίζεται στη βάση του κοινωνικού διαλόγου με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. 

Σήμερα, συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάληψη περαιτέρω κοινοτικών ενεργειών 
συγκεντρώνονται σε ένα σχέδιο δράσης που φέρει το όνομα του Pierre de Coubertin, του 
Γάλλου Βαρόνου, αναβιωτή των ολυμπιακών αγώνων, της ευγενούς άμιλλας, της ειρήνης και 
της συμφιλίωσης των λαών. "Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κληρονομιάς όλων των 
ανδρών και των γυναικών και η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να 
αναπληρωθεί ποτέ", όπως υποστήριζε ο Pierre de Coubertin. Το σχέδιο δράσης Pierre de
Coubertin περιλαμβάνει 53 δράσεις που θα εφαρμοστούν ή θα υποστηριχτούν από την 
Επιτροπή. 

Συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στις αθλητικές δραστηριότητες

Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. πρέπει να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό ανεξάρτητα από το 
φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την αναπηρία, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, το σεξουαλικό 
προσανατολισμό και το κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο.

Όσον αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, η αναγνώρισή του στη βάση των αθλητικών 
σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Ο 
ερασιτεχνικός αθλητισμός αναπτύσσεται κυρίως σε σχολικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, 
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αλλά και στη βάση ορισμένων αθλητικών σωματείων. Για το λόγο αυτό, στον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό προσδίδουμε και παιδαγωγική αξία. Θα πρέπει, λοιπόν, ο σκοπός των κρατών 
μελών να είναι η χρηματοδότηση των Αθλητικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την 
ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα της Αθλητικής Έρευνας αλλά και στην 
πρόοδο της Αθλητικής Επιστήμης.

Αντίθετα, στον επαγγελματικό αθλητισμό, το κράτος δεν θα πρέπει να είναι ο οικονομικός 
χορηγός, αλλά θα πρέπει να θεσπίζει τους κανόνες, να μεριμνά και να επιβλέπει την πιστή 
τήρησή τους. Επίσης, το κράτος θα πρέπει να θεσπίζει κίνητρα και να δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την ακμή της “βιομηχανικής παραγωγής αθλητικού θεάματος” πάντοτε 
μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς.

Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στους επαγγελματίες αθλητές των οποίων η 
ζωή δεν είναι εύκολη και η επαγγελματική τους σταδιοδρομία αρκετά σύντομη. Πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας τους εξαντλητικούς ρυθμούς προετοιμασίας των αθλητών και το 
απαιτητικό τους πρόγραμμα το οποίο συχνά επιβαρύνει την υγεία τους. 

Κρούσματα βίας στους αθλητικούς χώρους και ντόπινγκ

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των αθλητικών εκδηλώσεων, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικών με το επιχειρησιακό σκέλος 
μεταξύ των υπηρεσιών της αστυνομίας και των αθλητικών αρχών όσον αφορά τους 
επικίνδυνους οπαδούς θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου αυτού.  

Ο σκληρός ανταγωνισμός απαιτεί τα μέγιστα σε προσπάθεια και πειθαρχία και συνδέεται με 
το φαινόμενο του ντόπινγκ.  Το ντόπινγκ υπονομεύει την αρχή του ανοικτού και δίκαιου 
ανταγωνισμού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την καταπολέμηση του ντόπινγκ πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τόσο η επιβολή του νόμου όσο και η παράμετρος της υγείας και της 
πρόληψης. Στον αγώνα κατά του ντόπινγκ θα πρέπει να στηρίξουμε τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίζεται το εμπόριο παράνομων ουσιών ντόπινγκ όπως το 
εμπόριο παράνομων ναρκωτικών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
αρτιότερη ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων αθλητών σχετικά με τις ουσίες ντόπινγκ, τη 
συνταγογράφηση φαρμάκων που μπορεί να τις περιέχουν, καθώς και τις επιπτώσεις των 
ουσιών αυτών για την υγεία. 

Τέλος, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στο ρόλο της γυναίκας στον αθλητισμό. Η
διάσταση του φύλου θα πρέπει να εντάσσεται σε όλες τις σχετικές με τον αθλητισμό 
δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των μεταναστριών και των γυναικών 
από εθνικές μειονότητες στον αθλητισμό, στην πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις από όπου 
λαμβάνονται αποφάσεις στον τομέα του αθλητισμού και στην κάλυψη των γυναικών που 
ασχολούνται με τον αθλητισμό από τα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική η 
συμβολή της γυναίκας στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις αθλητικές 
δραστηριότητες. Ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να προστατεύονται 
και να διευκολύνονται στην πρόσβαση τους σε αθλητικές δραστηριότητες, μέσω της 
δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών από τα κράτη μέλη. 

Β. Οικονομική διάσταση του αθλητισμού
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Ο αθλητισμός είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σύμφωνα με 
μελέτη που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της αυστριακής Προεδρίας το 2006, ο αθλητισμός 
δημιούργησε προστιθέμενη αξία 407 δισ. ευρώ το 2004, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,7% του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ, και δημιούργησε 15 εκατ. θέσεις εργασίας, δηλαδή εξασφάλισε απασχόληση 
για το 5,4% του εργατικού δυναμικού. 

Ωστόσο, η έλλειψη σαφούς ορισμού της έννοιας του αθλητισμού στα 27 κράτη μέλη έχει 
δημιουργήσει και οικονομικής φύσεως κενά. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει 
σαφώς την έννοια του αθλητισμού και δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν αποτελεί ή όχι υπηρεσία 
κοινής ωφελείας, ώστε να δικαιολογούνται οικονομικά οφέλη, όπως για παράδειγμα 
φορολογικές ελαφρύνσεις.   

Επομένως, η  κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής στατιστικής μεθόδου για τον υπολογισμό του 
οικονομικού αντίκτυπου του αθλητισμού ως βάση των εθνικών στατιστικών λογαριασμών για 
τον αθλητισμό, θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
δορυφορικού λογαριασμού για τον αθλητισμό. Κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε να 
αντιληφθούμε τους διαφορετικούς τομείς στους οποίους ο αθλητισμός έχει οικονομικό 
αντίκτυπο, όπως για παράδειγμα στον τομέα του τουρισμού, των κατασκευών και της 
απασχόλησης.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των αθλητικών οργανώσεων, υπάρχουν πολλές πηγές 
εσόδων, όπως για παράδειγμα οι συνδρομές των μελών των αθλητικών σωματείων και η 
πώληση εισιτηρίων, η διαφήμιση και η χορηγία, τα δικαιώματα που καταβάλλονται από τα 
μέσα ενημέρωσης, η αναδιανομή εσόδων στο πλαίσιο των αθλητικών ομοσπονδιών, η 
πώληση παράγωγων προϊόντων, η δημόσια στήριξη κ.λπ. Ωστόσο, σημαντικά έσοδα κυρίως 
για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό έρχονται από τα τυχερά παιγνίδια. Επομένως είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί το κρατικό μονοπώλιο στον τομέα αυτό για να εξασφαλίζεται η 
χρηματοδότηση του αθλητισμού και του πολιτισμού.    

Μια άλλη οικονομική πρόκληση που καλούμαστε να μελετήσουμε είναι σε σχέση με τις
αθλητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα κύρια χαρακτηριστικά των 
υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές τις οργανώσεις. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα ορίσει, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητικές 
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός όσων 
αθλούνται ατομικά παρά ομαδικά και στο πλαίσιο οργανωμένης δομής, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα να συρρικνώνεται η εθελοντική βάση στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Γ. Οργάνωση του αθλητισμού

Η πολιτική συζήτηση για τον αθλητισμό στην Ευρώπη αποδίδει συχνά μεγάλη σημασία στο 
επονομαζόμενο «ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο». Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, 
που είναι κοινές στα περισσότερα κράτη μέλη, όπως η αυξημένη εμπορευματοποίηση, οι 
προκλήσεις για τις δημόσιες δαπάνες, ο αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων και η 
στασιμότητα του αριθμού εθελοντών, δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την οργάνωση του 
αθλητισμού στην Ευρώπη. 

Η ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού αθλητισμού, έχει δύο προσεγγίσεις: (α) την ιδιαιτερότητα 
των αθλητικών δραστηριοτήτων και των αθλητικών κανόνων και (β) την ιδιαιτερότητα της 
δομής του αθλητισμού (αυτονομία και την πολυμορφία των αθλητικών οργανώσεων, 
οργάνωση του αθλητισμού σε εθνική βάση και την αρχή μίας και μόνο ομοσπονδίας για κάθε 
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άθλημα κλπ). 

Η οργάνωση του αθλητισμού και των αγώνων σε εθνική βάση αποτελεί τμήμα του ιστορικού 
και πολιτιστικού υπόβαθρου της ευρωπαϊκής προσέγγισης του αθλητισμού και 
ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των ευρωπαίων πολιτών. Ειδικότερα, οι εθνικές ομάδες 
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο όχι μόνο σε επίπεδο ταυτότητας αλλά και επειδή 
εξασφαλίζουν την αλληλεγγύη με τον αθλητισμό της βάσης. 

Εξαιτίας της ίδιας της φύσης του οργανωμένου αθλητισμού, οι ευρωπαϊκές αθλητικές δομές 
είναι, κατά κανόνα, λιγότερο ανεπτυγμένες από τις αθλητικές δομές σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο και ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός είναι οργανωμένος σύμφωνα με ηπειρωτικές 
διαρθρώσεις και όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων και 
των αντιπροσωπευτικών δομών, όπως οι φορείς διοργάνωσης των επαγγελματικών 
πρωταθλημάτων. Ωστόσο, για να υπάρχει καλύτερος και πιο αποτελεσματικός συντονισμός 
θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι δέχεται συγκρατημένους και αναλογικούς περιορισμούς 
όσον αφορά την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως όσον αφορά (α) το δικαίωμα 
επιλογής ημεδαπών αθλητών για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, (β) την ανάγκη 
περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων αθλητών από τρίτες χώρες στους αγώνες και 
(γ) τον ορισμό προθεσμιών για τη μεταγραφή παικτών σε ομαδικά αθλήματα

Εκπρόσωποι παικτών (μάνατζερ)

Η δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς παικτών-αθλητών και η άνοδος του 
επιπέδου των αμοιβών τους σε ορισμένα αθλήματα αύξησαν τις δραστηριότητες των 
εκπροσώπων των παικτών-αθλητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται και για τη 
διαπραγμάτευση και την υπογραφή συμβολαίων. Ωστόσο, η έντονη διεθνοποίηση του 
συγκεκριμένου χώρου έχει δώσει διασυνοριακές παραμέτρους στη διαφθορά στον αθλητισμό 
και ότι τα προβλήματα διαφθοράς που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να 
αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αρνητικά φαινόμενα μέσα στον αθλητισμό είναι 
ελάχιστα σε σχέση με τα οφέλη. Επομένως, θα πρέπει από κοινού να τα καταπολεμήσουμε 
και να αναδείξουμε την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού.

Μέσα ενημέρωσης

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τον επαγγελματικό 
αθλητισμό στην Ευρώπη και αντιστρόφως, τα δικαιώματα των αθλητικών εκδηλώσεων είναι 
καθοριστική πηγή περιεχομένου και εσόδων για πολλούς ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει στα κράτη μέλη να βρουν μια κοινή πρακτική στην 
πώληση των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης έτσι ώστε να μην επωφελούνται μόνο οι 
μεγάλοι σύλλογοι και αναγνωρίζει τη σημασία μιας δίκαιης αναδιανομής των εσόδων μεταξύ 
αθλητικών σωματείων, ακόμη και των πιο μικρών, μεταξύ του επαγγελματικού και του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού. Εξάλλου, η συλλογική πώληση μπορεί να είναι σημαντική για 
την αναδιανομή των εσόδων και, με τον τρόπο αυτό, μπορεί να είναι ένα μέσο για την 
επίτευξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ αθλημάτων. 
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