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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

urheilua koskevasta valkoisesta kirjasta
(2007/2261(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon urheilua koskevan valkoisen kirjan (KOM(2007) 391),

– ottaa huomioon joulukuussa 1999 annetun urheilua koskevan selvityksen Helsingissä 
kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle ja joulukuussa 2000 annetun Nizzan julkilausuman 
urheilun erityispiirteistä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä Euroopassa,

– ottaa huomioon EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona toimineen Yhdistyneen 
kuningaskunnan Euroopan jalkapalloa koskevan aloitteen, joka johti vuonna 2006 
julkaistuun riippumattomaan tutkimukseen urheilusta Euroopassa, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön sekä komission päätökset urheilua koskevissa asioissa,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 1997 hyväksymänsä päätöslauselman Euroopan unionin 
asemasta urheilun alalla1 ja 5. kesäkuuta 2003 hyväksymänsä päätöslauselman naisista ja 
urheilusta2,

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 hyväksymänsä päätöslauselman 
ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuudesta Euroopassa,

– ottaa huomioon 13. marraskuuta 2007 hyväksymänsä päätöslauselman urheilun asemasta 
koulutuksessa3,

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 hyväksymänsä päätöslauselman dopingin 
torjumisesta urheilussa4,

– ottaa huomioon vuonna 2003 hyväksytyn maailman antidopingsäännöstön, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön, talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan, työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien 
hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu koskevat urheilua,

                                               
1 EYVL C 200, 30.6.1997, s. 252.
2 EUVL C 68 E, 18.3.2004, s. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 590.
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B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä 
EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun ja lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla,

C. katsoo, että liikunnan puute lisää lihavuutta ja kroonisia sairauksia kuten sydän- ja 
verisuonitauteja ja diabetesta, ja että sen seuraukset lisäävät jäsenvaltioiden 
terveydenhuollon menoja,

D. katsoo, että dopingilla rikotaan avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatetta 
asettaen alan ammattilaisille kohtuuttomia paineita,  

E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille nais- ja miesurheilijoille suunnattujen 
koulutusohjelmien on oltava kaikille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EU-kansalaisten 
syrjintää kansalaisuuden perusteella,

F. katsoo, että kaikilla kansalaisilla olisi oltava mahdollisuus harrastaa urheilua ja tämän 
vuoksi olisi tutkittava tiettyjen ryhmien kuten vammaisten, maahanmuuttajien ja 
epäsuotuisammissa oloissa elävien henkilöiden erityistarpeita,

G. katsoo, että urheilu kuuluu kaikille kansalaisille riippumatta sukupuolesta, rodusta, iästä, 
vammaisuudesta, uskonnosta, sukupuolisesta suuntautumisesta taikka sosiaalisesta tai 
taloudellisesta taustasta, ja että EU on toistuvasti tuominnut kaikenlaiset rasismin ja 
muukalaisvihan ilmaukset,

H. katsoo, että vuonna 2003 hyväksytyn maailman antidopingsäännöstön ansiosta on voitu 
luoda yhteiset standardit kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseksi ja niiden 
tarkistamiseksi välittömästi;

I. katsoo, että urheilu voi osaltaan edistää kasvua ja työllisyyttä koskevien Lissabonin 
tavoitteiden saavuttamista, että sitä voidaan käyttää välineenä paikallisessa ja 
alueellisessa sekä maaseudun kehittämisessä ja että se voidaan yhdistää matkailuun 
pyrittäessä uudistamaan perusrakenteita ja luomaan uusia kumppanuuksia urheilu- ja 
vapaa-ajanpalvelujen rahoittamista varten,  

J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, 
mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, 
julkinen tuki jne.,

K. katsoo, että jäsenvaltiot eivät ole määritelleet selkeästi urheilun käsitettä eivätkä ne ole 
päättäneet, onko siinä kyse yleishyödyllisistä palveluista, joiden perusteella voitaisiin 
perustella tiettyjä taloudellisia etuja (esimerkiksi verokevennykset), 

L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, 
kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät 
EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja 
sukupuolten tasa-arvo työelämässä,

M. katsoo, että puhtaasti eurooppalaisten pelaajamarkkinoiden kehittyminen ja pelaajien 
palkkatason nousu joissakin lajeissa ovat johtaneet pelaaja-agenttien toiminnan kasvuun,
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N. katsoo, että koska urheilu on vahvasti kansainvälinen ala, siihen liittyvään lahjontaan 
liittyy usein valtioiden välisiä näkökohtia ja että Euroopan laajuisen lahjonnan ongelma 
on pyrittävä ratkaisemaan Euroopan tason toimilla,

O. katsoo, että lisenssijärjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että kaikki seurat 
noudattavat samoja varainhoitoa ja avoimuutta koskevia perussääntöjä, ja että niiden on 
oltava kilpailu- ja sisämarkkinasäännösten mukaisia eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on 
tarpeen urheilun asianmukaiseen organisointiin ja toimeenpanoon liittyvien oikeutettujen 
päämäärien kannalta,

P. katsoo, että televisiointioikeuksista on tullut ammattilaisurheilun tärkein tulonlähde 
Euroopassa ja että toisaalta urheilun mediaoikeudet takaavat monille mediaoperaattoreille 
sisällön saannin, 

Urheilun yhteiskunnalliset tehtävät

1. kehottaa jäsenvaltioita luomaan dopingin torjumiseksi lainvalvontaviranomaisten, 
Maailman antidopingtoimiston ja Interpolin välisiä kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi 
mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa 
oloissa; 

2. kehottaa jäsenvaltioita suhtautumaan laittomilla dopingaineilla käytävään kauppaan 
samalla tavalla kuin laittomien huumausaineiden kauppaan ja sopeuttamaan kansalliset 
lainsäädäntönsä tämän mukaisesti;

3. suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat huomioon nuorten urheilijoiden tarpeen saada ”kahden 
uran” koulutusta sekä tarjoavat korkealaatuisia paikallisia harjoittelukeskuksia 
urheilijoiden henkisten, koulutukseen liittyvien ja ammatillisten etujen valvomiseksi;

4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia 
mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten 
alueiden elvyttämisessä;

5. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan urheilun infrastruktuurien mukauttamiseksi 
vammaisten, erityisesti vammaisten lasten tarpeiden mukaan, jotta heillä on mahdollisuus 
urheiluun; 

6. panee tyytyväisenä merkille komission pyrkimyksen ottaa huomioon tasa-arvokysymykset 
kaikessa urheiluun liittyvässä toiminnassaan ja keskittyä erityisesti parantamaan 
maahanmuuttajanaisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten 
urheilumahdollisuuksia, naisten pääsyä päättävään asemaan urheilualalla ja 
urheiluelämässä vaikuttavien naisten näkyvyyttä tiedotusvälineissä; 

7. kehottaa jäsenvaltioita rohkaisemaan poliisivoimia ja urheilusta vastaavia viranomaisia 
jakamaan keskenään riskikannattajiin liittyviä parhaita toimintatapoja ja operationaalisia 
tietoja väkivallan, rasismin ja muukalaisvihan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
urheilutapahtumissa;  

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sovittamaan toimensa yhteen Yhdistyneiden 
Kansakuntien, jäsenvaltioiden, paikallisviranomaisten ja yksityisten tahojen nykyisten 
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ohjelmien kanssa käsitellessään urheilua kehitysyhteistyöpolitiikkansa puitteissa; 

9. panee tyytyväisenä merkille komission päätöksen edistää ekologista hankintapolitiikkaa 
jäsenvaltioiden ja muiden asiaankuuluvien tahojen kanssa käymässään poliittisessa 
vuoropuhelussa;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan urheilun aseman uudistussopimuksen 
yhteydessä unionin yhteisen politiikan luomiseksi tällä alalla;

Urheilun taloudellinen ulottuvuus

11. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamiseen kaupallisessa viestinnässä sekä tavaramerkkien ja kuva- ja 
mediaoikeuksien yhteydessä; korostaa, että lisäksi on tärkeää, että EU:n sisällä 
vastaanottajille taataan etäyhteydet muissa jäsenvaltioissa järjestettäviin 
urheilutapahtumiin;

12. ilmaisee huolensa rahapeli- ja arpajaismarkkinoiden mahdollisesta vapauttamisesta, joka 
saattaa johtaa vahingolliseen kilpailuun valtion omistamien tai sen lisenssillä toimivien 
rahapeli- ja arpajaispalvelujen alalla ja rajoittaa niiden urheilulle, etenkin 
amatööriurheilulle, tarjoamaa rahallista tukea; 

13. katsoo, että on tärkeää myöntää voittoa tavoittelemattomien urheilujärjestöjen 
erityispiirteet ja korostaa, että on syytä huomioida yhteisön lainsäädännössä tehty ero 
voittoa tavoittelemattomien vapaaehtoisjärjestöjen ja voittoa tavoittelevien yritysten 
välillä;

Urheilualan organisoituminen

14. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että useimpiin haasteisiin voidaan vastata 
itsesääntelyn avulla noudattamalla hyvän hallintotavan periaatteita, kunhan se tapahtuu 
EU:n lainsäädännön mukaisesti ja kehottaa komissiota ryhtymään tarpeellisiksi 
katsomiinsa toimiin kyseisellä alalla;

15. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että niiden lainsäädännöt mukautetaan yhteisön 
lainsäädännön mukaisiksi siirtojen osalta; 

16. kehottaa UEFA:a ja FIFA:a hyväksymään yhtiösäännöissään oikeuden valittaa 
tuomioistuimiin, mutta myöntää, että itsesääntelyn periaate on olemassa ja sillä voidaan 
perustella ”eurooppalaisen urheilumallin” rakenteet ja urheilukilpailujen järjestämistä 
koskevat perusperiaatteet;

17. katsoo, että siirtoihin liittyvien rahavirtojen suuruuden vuoksi rahansiirrot olisi hoidettava 
suoraan asianomaisten osapuolten kesken ja on komission kanssa samaa mieltä siitä, että 
urheilulajista riippuen järjestelmää voisivat hoitaa asiaankuuluvat eurooppalaiset 
urheilujärjestöt tai jäsenvaltioiden tiedonanto- ja varmennusjärjestelmät;

18. paheksuu sitä, että joidenkin agenttien toiminnassa on havaittu epäterveitä käytäntöjä, 
jotka ovat johtaneet lahjonta-, rahanpesu- ja alaikäisten pelaajien hyväksikäyttötapauksiin, 
ja katsoo, että nämä tapaukset vahingoittavat urheilun koko kenttää;
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19. tukee urheiluelämää ja lahjonnan torjunnasta vastaavia viranomaisia edustavia julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia, joilla edistetään tehokkaiden lahjonnan 
ehkäisemis- ja torjuntastrategioiden kehittämistä;

20. suosittaa, että jäsenvaltiot sopivat mediaoikeuksien myynnin yhteisestä käytännöstä, 
jotteivät pelkästään suuret urheiluseurat hyötyisi niistä, ja myöntää seurojen, myös 
pienimpien, samoin kuin ammattilais- ja amatööriurheilun välisen oikeudenmukaisen 
tulonjaon tärkeyden;

21. katsoo, että oikeuksien kollektiivinen myynti saattaa olla merkittävää tulonjaon kannalta 
ja siten se voi parantaa urheilun sisäistä yhteisvastuullisuutta;

0
0 0

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä eurooppalaisille ja kansainvälisille 
urheiluliitoille.
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PERUSTELUT

A. Urheilun yhteiskunnalliset tehtävät

Urheilussa on kyse merkittävästä sosiaalisesta hyödykkeestä ja ilmiöstä. Useille 
urheilutapahtumiin osallistuville tai niitä seuraaville urheilu onkin yksi tärkeimmistä vapaa-
ajanviettotavoista.

Urheilun mukanaan tuomat edut eli sellaisten arvojen toteutuminen kuin vastuu, 
yhteisvastuullisuus, suvaitsevaisuus, reilu kilpailu, joukkuehenki ja samanaikaisesti toisten 
kunnioittaminen voidaan siirtää suoraan jokapäiväiseen elämäämme. Urheilu edistää EU:n 
kansalaisten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja vaikuttaa myönteisesti aktiiviseen 
kansalaisuuteen. 

Yleisesti ottaen liikunnan puutteella on kielteisiä vaikutuksia EU:n kansalaisten terveyteen, 
sillä se lisää ylipainoisuutta, lihavuutta ja useita kroonisia sairauksia kuten sydän- ja 
verisuonitauteja ja diabetesta. Kielteistä on myös, että se rasittaa jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltomenoja ja taloutta.

Tällä hetkellä urheiluun sovellettavassa yhteisön säännöstössä säädetään, että kaikkien 
urheiluliittojen yhtiösääntöjen on oltava yhteisön lainsäädännön mukaisia. Unionin 
politiikoilla on jo huomattavia ja yhä suurempia vaikutuksia useilla urheiluun liittyvillä aloilla.  
Komissiolta on pyydetty uusien toimien ehdottamista urheilun alalla, joten 
uudistussopimuksessa on luotava sopivat puitteet, jotta se voi hoitaa kyseisen tehtävänsä 
asianmukaisesti. Kaikkien komission ehdottamien toimien on luonnollisesti perustuttava eri 
sidosryhmien kanssa käytävään sosiaaliseen vuoropuheluun.

Nykyinen Pierre de Coubertinin (ranskalainen paroni, joka pyrki edistämään olympialaisten 
henkeä, reilua kilpailua, rauhaa ja kansojen sovintoa) mukaan nimetty toimintasuunnitelma 
sisältää konkreettisia ehdotuksia yhteisön tasolla toteutettavista toimista. Kuten Pierre de 
Coubertin korosti, ”urheilu on osa jokaisen miehen ja naisen perintöä, eikä sen puutetta voi 
mitenkään korvata”.  Toimintasuunnitelmaan kuuluu 53 komission käynnistämää ja tukemaa 
konkreettista toimea.

Euroopan kansalaisten osallistuminen urheilutoimintaan 

Kaikilla EU:n kansalaisilla on oltava mahdollisuus harrastaa urheilua riippumatta 
sukupuolesta, rodusta, iästä, vammaisuudesta, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolisesta 
suuntautumisesta taikka sosiaalisesta tai taloudellisesta taustasta.

Voittoa tavoittelemattomista urheiluseuroista riippuvaisen amatööriurheilun tunnustaminen 
edistää aktiivista kansalaisuutta. Vaikka amatööriurheilu kehittyykin pääasiassa kouluissa ja 
yliopistoissa, sen yleistyminen riippuu myös tietyistä urheiluseuroista. Tämän vuoksi sille on
annettava myös pedagoginen arvo. Jäsenvaltioiden on myös tästä syystä sitouduttava 
myöntämään rahoitusta urheilualan korkeakouluille, jotta alalla voidaan suunnitella 
tutkimukseen keskittyviä erityisohjelmia ja edistää urheiluun liittyviä tieteenaloja.
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Toisaalta valtion ei tule toimia ammattilaisurheilun rahoittajana vaan määrätä sitä koskevat 
säännöt ja valvoa, että ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja niitä noudatetaan. Lisäksi 
valtion on luotava taloudellisia kannusteita ja sellaiset olosuhteet, että urheilutapahtumien 
tuotannonala voi kehittyä nopeasti, kuitenkin vapaata markkinataloutta noudattaen.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös ammattilaisurheilijoihin, joiden elämä ei ole kovin 
helppoa ja työura melko lyhyt. Heidän noudattamansa harjoittelutahti on uuvuttava, 
harjoitusohjelmat vaativia ja niillä on usein kielteisiä vaikutuksia urheilijoiden terveyteen. 
Tätä ei pidä unohtaa.

Väkivalta urheilutapahtumissa ja doping

Väkivallan, rasismin ja muukalaisvihan ehkäiseminen ja torjuminen urheilutapahtumissa 
kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Se, että poliisivoimat ja urheilusta vastaavat 
viranomaiset jakaisivat keskenään riskikannattajiin liittyviä parhaita toimintatapoja ja 
operationaalisia tietoja, olisi merkittävä edistysaskel tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Kilpailun raakuus, joka edellyttää maksimaalisia suorituksia ja kuria, liittyy dopingiin, joka 
rikkoo avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatetta. Euroopan tasolla dopingin 
torjunnassa on otettava huomioon sekä lainvalvontaan että terveyteen ja ennaltaehkäisyyn 
liittyvät näkökohdat. Dopingin torjumisessa kannatamme komission suositusta, jonka mukaan 
laittomilla dopingaineilla käytävään kauppaan on suhtauduttava samalla tavalla kuin 
laittomien huumausaineiden kauppaan.  Toisaalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että nuoret 
urheilijat saavat entistä paremmin tietoa ja koulutusta dopingaineista ja sellaisista 
reseptilääkkeistä, jotka voivat sisältää vastaavia aineita, sekä niiden vaikutuksista terveyteen.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös naisiin urheilun alalla. Sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvät asiat on sisällytettävä kaikkiin urheilua koskeviin toimiin, joiden yhteydessä on 
painotettava erityisesti maahanmuuttajanaisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten 
urheilumahdollisuuksia, naisten pääsyä päättävään asemaan urheilualalla ja urheiluelämässä 
vaikuttavien naisten näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Näillä toimilla on lisäksi ratkaiseva asema, 
kun on kyse vammaisten mahdollisuudesta osallistua kaikkeen urheilutoimintaan.  
Jäsenvaltioiden on suojeltava heikossa asemassa olevia ryhmiä, kuten vammaisia, ja 
helpotettava heidän mahdollisuuksiaan harrastaa urheilua rakentamalla asianmukaisia 
infrastruktuureja.

B. Urheilun taloudellinen ulottuvuus

Urheiluala kehittyy nopeasti ja se voi edistää kasvua ja työllisyyttä koskevien Lissabonin 
tavoitteiden saavuttamista. Itävallan puheenjohtajuuskauden aikana vuonna 2006 julkaistu 
tutkimus osoitti, että urheiluala oli tuottanut 407 miljardin euron lisäarvon eli 3,7 prosenttia 
unionin BKT:sta ja sillä oli luotu 15 miljoonaa työpaikkaa, mikä vastaa 5,4 prosenttia 
työvoimasta.

Urheilun käsitteen selkeän määritelmän puuttuminen 27 jäsenvaltiossa on kuitenkin saanut 
aikaan rahoituksellisen tyhjiön. Jäsenvaltiot eivät ole päättäneet, onko urheilussa kyse 
yleishyödyllisistä palveluista, joiden perusteella voitaisiin perustella tiettyjä taloudellisia etuja 
(esimerkiksi verokevennykset).

Tämän vuoksi eurooppalaisen tilastomenetelmän kehittäminen urheilun taloudellisten 
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vaikutusten mittaamista varten perustaksi kansallisille urheilua koskeville tilastoille voisi 
mahdollisesti myöhemmin johtaa urheilun eurooppalaiseen satelliittitilinpitoon. Tällaisen 
menetelmän ansiosta olisi entistä helpompi määritellä eri aloja, kuten matkailu, rakentaminen 
ja työllisyys, joihin urheilulla on taloudellisia vaikutuksia.

Urheilujärjestöt saavat rahoitusta useasta eri lähteestä (esimerkiksi seuramaksut ja lipputulot, 
mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, 
julkinen tuki jne.). Kuitenkin myös rahapelit ovat merkittäviä tulonlähde, erityisesti kun on 
kyse amatööriurheilusta. Lisäksi on tärkeää, että alalla säilytetään valtion monopoli, mikäli 
halutaan varmistaa, että urheilu ja kulttuuri saavat rahoitusta.

On tutkittava myös taloudellista haastetta, joka koskee voittoa tavoittelemattomia 
urheilujärjestöjä ja niiden tarjoamien palvelujen keskeisiä ominaispiirteitä. Komissio on 
sitoutunut määrittelemään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa näiden järjestöjen pääasialliset 
ongelmat, sillä yksilöurheilu valtaa alaa järjestäytyneeltä joukkueurheilulta, minkä vuoksi 
amatööriurheiluseurojen vapaaehtoistyövoiman määrä pienenee jatkuvasti.

C. Urheilualan organisoituminen

Urheilua koskevassa eurooppalaisessa poliittisessa keskustelussa pidetään usein hyvin 
tärkeänä niin sanottua ”eurooppalaista urheilumallia”.  Taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
kehityssuuntaukset, jotka ovat samat suurimmassa osassa jäsenvaltioita (lisääntyvä 
kaupallistuminen, julkisten menojen haasteet, osallistujien kasvava määrä ja 
vapaaehtoistyöntekijöiden määrän polkeminen paikallaan), ovat aiheuttaneet uusia haasteita 
urheiluelämän organisoitumiselle Euroopassa.

Urheilun erityisluonnetta Euroopassa voidaan tutkia kahdelta kannalta: a) urheilun ja siihen 
sovellettavien sääntöjen erityisluonne ja b) urheilurakenteiden erityisluonne 
(urheilujärjestöjen itsenäisyys ja moninaisuus, urheilun organisoituminen kansalliselta 
pohjalta sekä yhden ainoan lajikohtaisen liiton periaate jne.). 

Urheilun ja kilpailujen organisoituminen kansalliselta pohjalta on osa eurooppalaisen 
urheiluelämän historiallista ja kulttuurista taustaa ja se on Euroopan kansalaisten toiveiden 
mukaista. Etenkin maajoukkueet ovat merkittäviä sekä identiteetin kannalta että 
solidaarisuuden varmistamiseksi urheilun ruohonjuuritason kanssa. 

Urheilun organisoinnin luonteesta johtuen Euroopan tason urheilurakenteet eivät tavallisesti 
ole yhtä kehittyneitä kuin kansallisen ja kansainvälisen tason rakenteet. Lisäksi 
eurooppalainen urheiluelämä on yleensä järjestäytynyt koko maanosan laajuisesti eikä 27 
jäsenvaltion unionin rakenteiden pohjalta.

Unioni tunnustaa lisäksi urheilujärjestöjen ja urheilun edustusrakenteiden, kuten liigojen 
riippumattomuuden. Unionissa on luotava kuitenkin vähimmäissäännöt, mikäli halutaan, että 
kyseisiä järjestöjä koordinoidaan entistä paremmin ja tehokkaammin. 

Komissio on vahvistanut, että se hyväksyy vapaan liikkuvuuden periaatteeseen sovellettavat 
vähäiset ja oikeasuhteiset rajoitukset, etenkin kun on kyse a) oikeudesta valita kansallisia 
urheilijoita maajoukkuekilpailuihin, b) tarpeesta rajoittaa EU:n ulkopuolisista maista peräisin 
olevien kilpailijoiden määrää ja c) pelaajasiirtojen määräaikojen asettamisesta 
joukkueurheilussa.
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Pelaaja-agentit

Puhtaasti eurooppalaisten pelaajamarkkinoiden kehittyminen ja pelaajien palkkatason nousu 
joissakin lajeissa ovat johtaneet sellaisten pelaaja-agenttien toiminnan kasvuun, joiden 
palveluja käytetään myös sopimusten neuvottelemista ja allekirjoittamista varten. Urheilu on 
vahvasti kansainvälinen ala, ja siksi siihen liittyvään lahjontaan sisältyy usein valtioiden 
välisiä näkökohtia. Euroopan laajuisen lahjonnan ongelma on pyrittävä ratkaisemaan 
Euroopan tason toimilla. Koska urheilun kielteiset näkökohdat ovat vähäisempiä siitä 
saataviin etuihin nähden, on toimittava yhdessä urheilun lisäarvon esiintuomiseksi. 

Tiedotusvälineet

Televisiointioikeuksista on tullut ammattilaisurheilun tärkein tulonlähde Euroopassa ja 
toisaalta urheilun mediaoikeudet takaavat monille mediaoperaattoreille sisällön saannin.

Euroopan parlamentti suosittaa, että jäsenvaltiot sopivat mediaoikeuksien myynnin yhteisestä 
käytännöstä, jotteivät pelkästään suuret urheiluseurat hyötyisi niistä, ja myöntää seurojen, 
myös pienimpien, samoin kuin ammattilais- ja amatööriurheilun välisen oikeudenmukaisen 
tulonjaon tärkeyden. Lisäksi oikeuksien kollektiivinen myynti saattaa olla merkittävää 
tulonjaon kannalta ja siten se voi parantaa urheilun sisäistä yhteisvastuullisuutta.
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