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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Balto grāmatu par sportu
(2007/2261(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Balto grāmatu par sportu (COM(2007)0391),

– ņemot vērā 1999. gada Helsinku ziņojumu un 2000. gada Nicas deklarāciju par sporta 
īpašajām iezīmēm un tā sociālajām funkcijām Eiropā,

– ņemot vērā Lielbritānijas prezidentūras inciatīvu par futbolu Eiropā, pēc kuras tika 
izstrādāts un 2006. gadā publicēts „Neatkarīgs pētījums par Eiropas sportu”,

– ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas izstrādāto praksi un 
Komisijas lēmumus attiecībā uz sportu,

– ņemot vērā 1997. gada 13. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības nozīmi sporta jomā1

un 2003. gada 5. jūnija rezolūciju par sievietēm un sportu2,

– ņemot vērā 2007. gada 29. marta rezolūciju par profesionālā futbola nākotni Eiropā,

– ņemot vērā 2007. gada 13. novembra rezolūciju par sporta lomu izglītībā3,

– ņemot vērā 2007. gada 13. novembra rezolūciju par dopinga izmantošanas apkarošanu 
sportā 4,

– ņemot vērā Pasaules 2003. gada antidopinga kodeksu un tā paredzamo pārskatīšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 
komitejas, kā arī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, 
Juridiskā komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2007),

A. tā kā sportam ir jāsastopas ar jauniem apdraudējumiem un problēmām, piemēram, 
tirdzniecības spiedienu, spēlētāju un jauno sportistu izmantošanu, dopinga lietošanu, 
rasismu, vardarbību, korupciju un nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu,

B. tā kā ir jāparedz stratēģiska orientācija attiecībā uz sporta nozīmi Eiropā, vienkāršojot 
Kopienas tiesību aktu piemērošanu šajā jomā, un jāpalielina Eiropas līmeņa sporta 
pasākumu skaits,

                                               
1 OV C 200, 30.6.1997., 252. lpp.
2 OV C 68 E, 18.3.2004., 605. lpp.
3 P6_TA(2007)0503.
4 OV C 33 E, 9.2.2006., 590. lpp.
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C. tā kā fizisku aktivitāšu trūkums veicina aptaukošanos un hroniskas patoloģijas, piemēram, 
sirds un asinsvadu slimības un diabētu, un tā kā šis trūkums rada slogu dalībvalstu 
veselības budžetam,

D. tā kā dopinga lietošana būtiski negatīvi ietekmē atklātu un godīgu konkurenci, tajā pašā 
laikā pakļaujot sportistus neattaisnojamai slodzei,

E. tā kā jaunajiem un talantīgajiem sportistiem – gan vīriešiem, gan sievietēm – paredzētajām 
mācību programmām ir jābūt pieejamām visiem un tā kā nedrīkst pieļaut Eiropas pilsoņu 
diskrimināciju viņu valstpiederības dēļ,

F. tā kā sportam ir jābūt pieejamam visiem pilsoņiem un tā kā tādēļ ir jāizpēta noteiktu 
grupu, piemēram, invalīdu, migrantu un personu no nelabvēlīgas vides vajadzības,

G. tā kā sports attiecas uz visiem pilsoņiem neatkarīgi no dzimuma, rases, vecuma, 
invaliditātes, reliģijas, seksuālās orientācijas, sociālās vides un finanšu resursiem un tā kā 
Eiropas Savienība ir vairākkārt nosodījusi visas vardarbības, rasisma un ksenofobijas 
formas,

H. tā kā 2003. gada Pasaules antidopinga kodekss ļāva izveidot skaidru standartu, lai 
nodrošinātu valstu tiesību aktu saskaņošanu visā pasaulē un drīzu tā pārskatīšanu;

I. tā kā sports var palīdzēt sasniegt Lisabonas mērķus izaugsmes un darba vietu izveides 
jomā, tā kā tas var būt vietējās, reģionālās un lauku attīstības instruments un tā kā to var 
saistīt ar tūrisma attīstību, veicinot infrastruktūras modernizāciju un jaunu 
partnerattiecību izveidošanos sporta un atpūtas centru finansēšanai;

J. tā kā sporta organizācijām ir daudzi ienākumu avoti, piemēram, biedru maksājumi un 
biļešu tirdzniecība, reklāma un līdzekļi no sponsoriem, audiovizuālās tiesības, sporta 
federāciju ienākumu sadale, atvasinātu produktu tirdzniecība, valsts atbalsts utt.,

K. tā kā dalībvalstis nav skaidri definējušas sporta jēdzienu un tā kā tās nav nolēmušas, vai 
tas ietilspt vispārēju interešu pakalpojumos, kas ļautu nodrošināt noteiktas ekonomiskas 
priekšrocības (piemēram, nodokļu atvieglojumus),

L. tā kā konkurences tiesības un iekšējā tirgus noteikumus piemēro sportam tiktāl, cik tas ir 
saistīts ar ekonomisku darbību, un tā kā sports nonāk arī citu būtisku Kopienas tiesību 
principu piemērošanas jomā, piemēram, attiecībā uz diskrimināciju atkarībā no 
valstspiederības un vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu nodarbinātību;

M. tā kā patiesa Eiropas tirgus attīstība attiecībā uz spēlētājiem un sportistiem un algu līmeņa 
paaugstināšana noteiktos sporta veidos ir palielinājusi spēlētēju aģentu darbības nozīmi;

N. tā kā spēcīgas sporta internacionalizācijas dēļ korupcija šajā jomā bieži ietver pārrobežu 
aspektus un tā kā korupcijas problēmas, kas skar Eiropu kopumā, ir jāatrisina Kopienas 
līmenī,

O. tā kā licencēšanas sistēmas paredz garantēt, ka klubi ievēro tos pašus pamatnoteikumus 
finanšu vadības un pārredzamības jomā, tā kā tiem jāatbilst konkurences un iekšējā tirgus 
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noteikumiem un tā kā saistībā ar sporta pareizu organizāciju un darbību tie nevar 
pārsniegt to, kas nepieciešams, lai sasniegtu likumīgos mērķus,

P. tā kā pārraides tiesības ir kļuvušas par profesionālā sporta galveno ienākumu avotu 
Eiropā, un otrādi, sporta plašsaziņas tiesības ir izšķirīgs satura avots daudziem 
plašsaziņas uzņēmumiem, 

Sporta nozīme sabiedrībā

1. aicina dalībvalstis cīņai pret dopinga lietošanu izveidot partnerattiecības starp 
tiesībaizsardzības dienestiem un Starptautiskās Antidopinga aģentūras un Interpola 
akreditētām laboratorijām, kas ļaus savlaicīgi un droši apmainīties ar informāciju, ar 
atklājumiem par jaunām dopinga vielām un jauniem dopinga izmantošanas veidiem;

2. mudina dalībvalstis cīnīties ar nelegālu dopinga vielu tirdzniecību tāpat kā ar narkotiku 
tirdzniecību un valstīm šajā jomā pieņemt tiesību aktus;

3. iesaka dalībvalstīm atzīt, ka ir jāparedz jauno sportistu divējāda profesionālā sagatavošana 
un ka ir arī jāizveido kvalitatīvi vietējie apmācību centri, kas atbilstu sportistu garīgajām, 
izglītības un profesionālajām interesēm;

4. iesaka dalīvalstīm efektīvāk izmantot sporta piedāvātās iespējas, lai izveidotu darba vietas, 
veicinātu ekonomisko izaugsmi un it īpaši atveseļotu mazāk attīstītus reģionus;

5. aicina dalībvalstis dubultot pūliņus nolūkā pielāgot sporta infrastruktūru invalīdu un it 
īpaši bērnu invalīdu vajadzībām, lai viņiem nodrošinātu piekļuvi šai infrastruktūrai; 

6. atzinīgi vērtē Komisijas gribu ietvert dzimumu līdztiesības jautājumus visās tās ar sportu 
saistītajās aktivitātēs, pievēršot īpašu uzmanību imigranšu un etnisko minoritāšu grupām 
piederīgu sieviešu iespējām nodarboties ar sportu, sieviešu iespējām ieņemt tādus amatus, 
kuri saistīti ar lēmumu pieņemšanu sportā, kā arī informācijai par sievietēm sportā 
plašsaziņas līdzekļos;

7. prasa dalībvalstīm veicināt starp policijas dienestiem un sporta iestādēm apmaiņu ar 
paraugpraksēm un lietderīgu informāciju par potenciālajiem huligāniem līdzjutēju vidū, 
lai novērstu un apturētu vardarbību, rasismu un ksenofobiju sporta pasākumu laikā;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis, tiklīdz tās būs izskatījušas sporta jautājumu saistībā ar 
Eiropas Savienības attīstības politikas virzieniem, saskaņot savu rīcību ar esošajām ANO, 
dalībvalstu, vietējo pašvaldību un privāto organizāciju programmām;

9. atzinīgi vērtē Komisijas pieņemto lēmumu politiskajā dialogā ar dalībvalstīm un pārējām 
iesaistītajām pusēm sekmēt ekoloģisku iepirkuma politiku;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis oficiāli atzīt sportu jaunajā Reformu līgumā, lai varētu 
izstrādāt saskaņotu Eiropas politiku šajā jomā;

Sporta ekonomiskais aspekts

11. aicina dalībvalstis būtiski pievērst uzmanību intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanai 
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komerciālajos paziņojumos, kā arī zīmju, attēlu izmantošanas tiesību un izmantošanas 
tiesību plašsaziņas līdzekļos lietošanu, lai šādi aizsargātu sporta ekonomiku; uzsver, ka ir 
arī svarīgi, lai iedzīvotājiem tiktu garantēta sporta pasākumu pārrobežu pieejamības 
iespēja no attāluma visā Eiropas Savienībā;

12. pauž bažas par iespējamu azartspēļu un loteriju tirgus liberalizāciju, kas varētu radīt 
kaitējumu valsts pārvaldītajām vai valsts licencētajām azartspēlēm vai loterijām un 
mazināt finanšu atbalstu, ko tās sniedz sportam un it īpaši amatieru sportam; 

13. uzskata, ka ir svarīgi atzīt bezpeļņas sporta organizāciju īpašo nozīmi, un atbalsta 
brīvprātīgo bezpeļņas organizāciju un peļņas uzņēmumu atšķirību ņemšanu vērā Kopienas 
tiesību aktos;

Sporta organizācija

14. piekrīt Komisijas viedoklim, saskaņā ar kuru lielāko daļo grūtību var atrisināt ar 
paškontroli, kas atbilst pareizas pārvaldības principiem un Kopienas tiesību aktiem, un 
aicina Komisiju veikt pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem šajā jomā;

15. prasa dalībvalstīm sekot, lai to tiesību akti attiecībā uz noteikumiem par spēlētāju 
pārcelšanu tiktu pielāgoti Kopienas tiesību aktiem;

16. prasa UEFA un FIFA apstiprināt to statūtos pārsūdzības tiesības vispārējās tiesās, taču 
atzīst, ka paškontroles princips pastāv realitātē, un attaisno Eiropas sporta modeļa 
struktūras un pamatprincipus, kas reglamentē sporta pasākumu rīkošanu;

17. uzskata, ka ievērojama kapitāla pieplūduma dēļ, kas negatīvi ietekmē spēlētāju pārcelšanu, 
finanšu darījumi jāveic tieši starp attiecīgajām pusēm, un piekrīt Komisijas 
priekšlikumam, kas paredz, ka sistēmu atkarībā no sporta veida varētu pārvaldīt Eiropas 
sporta organizācija vai par informāciju un kontroli atbildīgās valstu iestādes;

18. iebilst nelikumīgām praksēm, ar kurām daži aģenti iesaistās korupcijā, nelikumīgi iegūtu 
naudas līdzekļu legalizēšanā un spēlētāju vai nepilngadīgu sportistu izmantošanā, kas 
saskaņā ar Parlamenta viedokli nodara kaitējumu sportam kopumā;

19. atbalsta valsts un privāta sektora paartnerību starp organizācijām, kuras pārstāv sporta 
intereses, un iestādēm, kuras ir pilnvarotas cīnīties pret korupciju, kas palīdzēs izstrādāt 
efektīvas korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģijas, lai tai stātos ceļā;

20. iesaka dalībvalstīm vienoties par kopīgu praksi plašsaziņas tiesību nodošanas jomā, lai 
nepieļautu, ka lielie klubi ir vienīgie, kas gūst labumu, un atzīst klubu, tostarp vismazāko 
klubu, ienākumu godīgas sadales nozīmi, kā arī sadales nozīmi starp profesionālo un 
amatieru sportu;

21. uzskata, ka centralizēta tiesību pārdošana var būt nozīmīga ienākumu sadalē un tādēļ var 
būt svarīgs instruments, lai panāktu lielāku solidaritāti sportā;

0
0 0
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22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem, kā arī Eiropas un starptautiskajām sporta federācijām.
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PASKAIDROJUMS

A. Sporta sabiedriskā nozīme

Sports ir ievērojama bagātība un sociāla parādība. Daudziem cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai 
viņi paši aktīvi piedalās sporta pasākumos vai tikai seko tiem līdzi, tas pat ir viens no 
vissvarīgākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem.

To, ko mums sniedz sports, proti, tādas vērtības kā atbildība, solidaritāte, tolerance, godīga 
spēle, komandas gars un vienlaikus citu respektēšana, var tiešā veidā pārcelt mūsu ikdienas 
dzīvē. Sports veicina Eiropas Savienības pilsoņu aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē un sekmē 
aktīva pilsoniskuma veidošanos.

Runājot vispārīgāk, fizisko aktivitāšu trūkums negatīvi ietekmē Eiropas pilsoņu veselību, jo 
tas veicina liekā svara veidošanos, aptaukošanos un virkni hronisku patoloģiju, piemēram, 
sirds un asinsvadu slimības un diabētu. Vēl vienas negatīvas sekas ir nasta dalībvalstu 
veselības budžetam un to ekonomikai kopumā.

Tā kā Kopienas acquis šodien attiecas un tam ir jāattiecas uz sportu, visu sporta federāciju
statūtiem ir jāatbilst Kopienas tiesību aktiem. Eiropas politikai jau tagad ir būtiska un 
pieaugoša ietekme uz daudzām sporta jomām. Tā kā Komisija tiek aicināta ierosināt jaunus 
pasākumus sporta jomā, jaunajam Reformu līgumam būs jārada apstākļi, kas nepieciešami, lai 
šī iestāde varētu sekmīgi izpildīt šo uzdevumu. Protams, ikviena Komisijas ierosinātā 
pasākuma pamatā jābūt sociālajam dialogam ar dažādajām iesaistītajām pusēm.

Pašlaik saskaņā ar rīcības plānu „Pjērs de Kubertēns”, kas nosaukts pazīstamā Francijas 
aristokrāta vārdā, kurš bija Olimpisko spēļu atdzimšanas, godīgas spēles, miera un tautu 
samierināšanās ierosinātājs, tiek vākti konkrēti priekšlikumi par pasākumiem, kas būtu jāveic 
Kopienas līmenī. Kā uzsvēra Pjērs de Kubertēns: „sports ir daļa no katra vīrieša un katras 
sievietes bagātības, un nekas nekad nevarēs kompensēt tā trūkumu”. Šajā rīcības plānā ir 
paredzēti 53 konkrēti pasākumi, ko Komisija īstenos vai atbalstīs.

Eiropas pilsoņu līdzdalība sporta aktivitātēs

Sportam jābūt pieejamam visiem Eiropas Savienības pilsoņiem neatkarīgi no viņu dzimuma, 
rases, vecuma, invaliditātes, reliģijas un pārliecības, seksuālās orientācijas, sociālās vides un 
finanšu resursiem.

Amatieru sporta, kura pamatā ir bezpeļņas sporta klubi, atzīšana veicina aktīvu pilsoniskumu.
Lai gan amatieru sports galvenokārt attīstās skolās un universitātēs, tas paplašinās arī ar 
noteiktiem sporta klubiem. Tādēļ mēs atzīstam arī noteiktu sporta pedagoģisku vērtību. Tas ir 
arī iemesls, kura dēļ dalībvalstīm ir jācenšas piešķirt finanšu līdzekļus augstskolu institūtiem, 
kuri specializējas ar sportu saistītās profesijās, lai tādējādi būtu iespējams izstrādāt 
specializētas programmas pētījumiem šajā jomā un panākt ar sportu saistīto zinātņu progresu.

Un otrādi, valstij nav jābūt līdzekļu devējam profesionālajam sportam, bet tai ir jānosaka 
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noteikumi un jāraugās, lai tie tiktu pienācīgi ieviesti un ievēroti. Valstij ir arī jāievieš finanšu 
stimuli un jārada nepieciešamie apstākļi, lai panāktu „sporta pasākumu industrijas” vispusīgu 
uzplaukumu, tomēr tam vienmēr jānotiek saskaņā ar brīvā tirgus ekonomikas principiem.

Turklāt īpaša uzmanība ir jāvelta profesionālajiem sportistiem, kuru dzīve nebūt nav viegla un 
karjera ir samērā īsa. Viņu treniņu intensitāte izsmeļ visus spēkus, un programmas, kurām viņi 
seko, ir ļoti prasīgas un bieži vien negatīvi ietekmē viņu veselību. To nedrīkst aizmirst.

Vardarbība sportā un dopinga lietošana

Vardarbības, rasisma un ksenofobijas nepieļaušana un apkarošana sporta pasākumu laikā ir 
dalībvalstu kompetencē. Apmaiņa ar paraugpraksēm un lietderīgu informāciju starp policijas 
dienestiem un sporta iestādēm par līdzjutējiem, kas var radīt apdraudējumu, tādējādi būtu 
svarīgs posms šā mērķa sasniegšanā.

Sīvā konkurence sacensībās, kas prasa maksimālas pūles un disciplīnu, ir saistīta ar dopinga 
lietošanas parādību, kura grauj atklātas un godīgas sacensības principus. Eiropas līmenī 
dopinga lietošanas apkarošanai ir jāietver pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt attiecīgo 
tiesību aktu ievērošanu un veselības un profilaktisko aspektu. Dopinga apkarošanas jomā 
mums ir jāatbalsta Komisijas ieteikumi, kura uzskata, ka nelikumīgu dopinga vielu 
tirdzniecība ir jāpielīdzina nelikumīgu narkotisko vielu tirdzniecībai. No otras puses, 
dalībvalstīm ir jaunajiem sportistiem jānodrošina plašāka informācija un izglītošana attiecībā 
uz dopinga vielām un recepšu zālēm, kurās var būt šādas vielas, kā arī par to ietekmi uz 
veselību.

Visbeidzot, īpaša uzmanība ir jāpievērš sieviešu lomai sportā. Dzimumu vienlīdzības 
jautājumi ir jāiekļauj visos ar sportu saistītajos pasākumos, nosakot, ka ir īpaši jāuzsver sporta 
pieejamība imigrantēm un etnisko minoritāšu pārstāvēm, ar lēmumu pieņemšanu saistīto 
sporta amatu pieejamība sievietēm un plašāks atpsoguļojums par sievietēm sportā plašsaziņas 
līdzekļos. Turklāt sievietēm ir svarīga loma attiecībā uz visu sporta aktivitāšu pieejamību 
personām ar invaliditāti. Dalībvalstīm ir jāaizsargā mazāk aizsargātās grupas, piemēram, 
personas ar invaliditāti, un ir jāatvieglo sporta aktivitāšu pieejamība šādām grupām, 
nodrošinot, ka tiek izveidota atbilstoša infrastruktūra.

B. Sporta ekonomiskais aspekts

Sports ir nozare, kas strauji attīstās un var veicināt Lisabonas mērķu īstenošanu izaugsmes un 
darbavietu izveides jomā. Kādā pētījumā, par kura rezultātiem tika ziņots 2006. gadā Austrijas 
prezidentūras laikā, bija norādīts, ka sports 2004. gadā bija radījis pievienoto vērtību 
407 miljardu eiro jeb 3,7 % apmērā no Eiropas Savienības iekšējā kopprodukta un radījis 
15 miljonus darbavietu jeb nodrošinājis darbu 5,4 % no darbaspēka.

Tomēr tas, ka nav skaidras sporta jēdziena definīcijas visās 27 dalībvalstīs, ir radījis arī 
vakuumu finanšu ziņā. Dalībvalstis nav nolēmušas, vai sportam ir vai nav vispārējas nozīmes 
pakalpojumu statuss, kas tam nodrošinātu noteiktas ekonomiskas priekšrocības, piemēram, 
nodokļu atvieglojumus.

Tāpēc tādas Eiropas statistikas metodes izstrāde, kura ļautu noteikt sporta ekonomisko 
ietekmi un kurai būtu jākļūst par valstu statistikas pamatu, varētu ilgākā laikposmā palīdzēt 
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izveidot Eiropas sporta satelītkontu. Šāda metode mums palīdzētu noteikt dažādās nozares, uz 
kurām sportam ir ekonomiska ietekme, piemēram, tūrisms, būvniecība un nodarbinātība.

Attiecībā uz sporta organizāciju finansēšanu jānorāda, ka tām ir daudzi ienākumu avoti, 
piemēram, to biedru iemaksas un biļešu tirdzniecība, reklāma un mecenātu darbība, 
audiovizuālās tiesības, ienākumu sadale sporta federācijās, atvasināto produktu laišana tirgū, 
valsts atbalsts u. c. Taču ievērojamu ieņēmumu avots ir arī azartspēles, jo īpaši attiecībā uz 
amatieru sportu. Tādēļ ir svarīgi šajā jomā saglabāt valsts monopolu, lai tādējādi varētu 
nodrošināt, ka sports un kultūra var saņemt finansējumu.

Vēl viens ekonomisks uzdevums, kas mums ir jāizskata, attiecas uz bezpeļņas sporta 
organizācijām un uz šo organizāciju sniegto pakalpojumu galvenajām iezīmēm. Komisija ir 
apņēmusies sadarbībā ar dalībvalstīm noteikt šo organizāciju galvenās problēmas, jo cilvēki ar 
sportu arvien vairāk nodarbojas individuāli, nevis kolektīvi kādā organizētā struktūrā, un šī 
iemesla dēļ samazinās brīvprātīgo skaits amatieru sporta klubos.

C. Sporta organizācija

Politiskajās debatēs par sportu Eiropā ievērojamu nozīmi bieži vien piešķir „Eiropas sporta 
modelim”. Ekonomiskās un sociālās izmaiņas, kas ir kopīgas lielākajai daļai dalībvalstu, 
piemēram, pieaugošā komercializācija, ar valsts finansējumu saistītās grūtības, ar sportu 
nodarbojošos personu skaita pieaugums un brīvprātīgo skaita stagnācija, ir radījušas jaunas 
problēmas attiecībā uz sporta organizāciju Eiropā.

Eiropas sporta īpašās iezīmes var aplūkot divos aspektos: a) sporta aktivitāšu un tām 
piemērojamo noteikumu iezīmes un b) sporta struktūru iezīmes (sporta organizāciju 
autonomija un dažādība, sporta organizācija uz nacionālās bāzes un vienota federācija katrā 
sporta nozarē u. c.).

Sporta un sacensību organizācija valsts līmenī ir saistīta ar Eiropas sporta koncepcijas 
vēsturisko un kultūras kontekstu, un tā atbilst Eiropas pilsoņu vēlmēm. Piemēram, svarīga 
nozīme ir nacionālajām sporta komandām – ne vien no identitātes viedokļa, bet arī lai 
nodrošinātu solidaritāti ar masu sportu.

Sporta organizāciju būtības dēļ Eiropas sporta struktūras ir ievērojami mazāk attīstītas nekā 
valstu un starptautiskās struktūras, un Eiropas sporta organizācija ir izveidota atbilstoši 
kontinentālajām struktūrām, nevis 27 valstu Eiropas Savienības līmenī.

Turklāt Eiropas Savienība atzīst sporta organizāciju un reprezentatīvu sporta struktūru, 
piemēram, sporta līgu, autonomiju. Taču, lai nodrošinātu, ka šādu organizāciju darbība tiek 
labāk un efektīvāk koordinēta, ir jāpastāv obligātam regulējumam Eiropas līmenī.

Komisija ir atkārtoti apstiprinājusi piekrišanu, ka brīvas aprites principam tiek noteikti limitēti 
un proporcionāli ierobežojumi, jo īpaši attiecībā uz a) tiesībām atlasīt nacionālos sportistus 
sacensībām starp nacionālajām komandām, b) nepieciešamību ierobežot sacensību 
dalībniekus no trešām valstīm un c) termiņu noteikšanu spēlētāju pārcelšanai komandas sporta 
veidos.

Spēlētāju aģenti
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Tas, ka ir izveidojies īsts Eiropas spēlētāju un sportistu tirgus, kā arī algu pieaugums noteiktos 
sporta veidos ir izraisījis spēlētāju aģentu darbības pieaugumu, un šo aģentu pakalpojumus 
izmanto arī sarunām par līgumiem un līgumu parakstīšanai. Taču sporta ievērojamā 
internacionalizācija šajā nozarē ir padarījusi korupciju par pārrobežu parādību, un Eiropas 
mēroga korupcijas problēmas ir jārisina Kopienas līmenī. Tā kā sporta negatīvās sekas ir 
mazākas, salīdzinot ar labumiem, ko no tā ir iespējams iegūt, mums šīs problēmas ir jārisina 
kopīgi un ir jāizceļ sporta pievienotā vērtība.

Plašsaziņas līdzekļi

Pārraides tiesības ir kļuvušas par Eiropas profesionālā sporta galveno ienākumu avotu, 
savukārt sporta pasākumu pārraides tiesības ir noteicošais satura avots daudziem plašsaziņas 
līdzekļu operatoriem.

Parlaments iesaka dalībvalstīm vienoties par kopīgu praksi izplatīšanas tiesību cesijas jomā, 
lai lielie klubi nebūtu vienīgie, kas no tā gūst labumu, un atzīst lielo nozīmi attiecībā uz 
ienākumu taisnīgu sadali starp klubiem, tostarp arī vismazākajiem, kā arī starp profesionālo 
sportu un amatieru sportu. Turklāt izplatīšanas tiesību centralizētai pārdošanai var būt svarīga 
nozīme attiecībā uz ienākumu sadali, un tā var kļūt par instrumentu, kas varētu palīdzēt 
panākt lielāku solidaritāti sportā.
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