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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-White Paper dwar l-isport
(2007/2261(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-White Paper dwar l-isport (COM(2007) 0391)

– wara li kkunsidra r-rapport ta' Helsinki ta' Diċembru 1999 u d-dikjarazzjoni ta' Nizza ta' 
Diċembru 2000 dwar il-karatteristiċi speċifiċi ta' l-isport u l-funzjonijiet soċjali tiegħu fl-
Ewropa,

– wara li kkunsidra l-inizjattiva tal-Presidenza Brittannika dwar il-futbol Ewropew, li wassal 
għal "Studju indipendenti dwar l-isport Ewropew", ippubblikat fl-2006,

– wara li kkunsidra l-ġurisprudenza żviluppata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet 
Ewropej, il-Qorti tal-Prim'Istanza u d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fl-affarijiet dwar l-
isport,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta' Ġunju 1997 dwar l-irwol ta' l-Unjoni 
Ewropea fil-qasam ta' l-isport1 u tal-5 ta' Ġunju 2003 dwar in-nisa u l-isport2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 Marzu 2007 dwar il-futbol professjonali fl-
Ewropa,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Novembru 2007 dwar l-irwol ta' l-isport
fl-edukazzjoni3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' April 2005 dwar il-ġlieda kontra d-
doping fl-isport4,

– wara li kkunsidra l-Kodiċi dinji kontra d-doping ta' l-2003 u r-reviżjoni imminenti tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l- Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali , kif ukoll tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, 
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(A6-0000/2007),

A. billi l-isport għandu jiffaċċja theddidiet u sfidi ġodda bħall-pressjonijiet kummerċjali, l-

                                               
1 ĠU C 200, 30.6.1997, p. 252.
2 ĠU C 68 E tat-18.3.2004, p. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 ĠU C 33 E tat-9.2.2006, p. 590.
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isfruttar tal-plejers u ta' l-isportivi żgħażagħ, id-doping, ir-razziżmu, il-vjolenza, il-
korruzzjoni u l-ħasil tal-flus,

B. billi jkun xieraq li tingħata orjentazzjoni strateġika lill-irwol ta' l-isport fl-Ewropa, filwaqt 
li tiġi ċċarata l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja f'dan il-qasam u jiġu mmultiplikati l-
miżuri relatati ma' l-isport fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea,

C. billi n-nuqqas ta' attività fiżika tiffaċilita l-obeżità u l-mard kroniku bħall-mardiet tal-qalb 
u d-dijabete, u billi l-konsegwenzi ta' dawn jiggravaw il-baġit tas-saħħa ta' l-Istati 
Membri,

D. billi d-doping jagħmel ħsara lill-prinċipju tal-kompetizzjoni miftuħa u leali u fl-istess ħin 
iqiegħed lill-isportivi taħt pressjoni għalxejn,

E. iqis li l-programmi ta' taħriġ maħsuba għall-isportivi żgħażagħ - irġiel u nisa - li 
għandhom talent, għandhom ikunu miftuħa għal kulħadd u għandhom jevitaw li joħolqu 
diskriminazzjonijiet ibbażati fuq in-nazzjonalità bejn iċ-ċittadini Ewropej,

F. billi ċ-ċittadini kollha għandhom ikollhom aċċess għall-isport u billi huwa xieraq 
minħabba dan il-fatt li jiġu eżaminati l-bżonnijiet speċifiċi ta' ċertu gruppi, bħall-persuni 
b'diżabilità, l-immigranti u l-persuni li ġejjin minn inħawi żvantaġġati,

G. billi l-isport jappella għaċ-ċittadini kollha indipendentement mis-sess tagħhom, mir-razza 
tagħhom, mill-età tagħhom, mid-diżabilità tagħhom, mir-reliġjon tagħhom, mill-
orjentazzjoni sesswali tagħhom, mill-kamp soċjali tagħhom jew mir-riżorsi finanzjarji 
tagħhom, u billi l-Unjoni Ewropea kkundannat diversi drabi kull forma ta' vjolenza, ta' 
razziżmu u ksenofobija, 

H. billi l-Kodiċi dinji kontra d-doping ta' l-2003 ippermetta t-twaqqif ta' standards xierqa 
sabiex tkun żgurata l-istandardizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali madwar id-dinja 
u r-reviżjoni imminenti tagħhom,

I. billi l-isport huwa suxxettibbli li jikkontribwixxi għat-twettiq ta' l-Objettivi ta' Liżbona 
fil-qasam tat-tkabbir u l-impjieg, li jista' jkun l-istrument għall-iżvilupp lokali, reġjonali u 
rurali u li jista' jkun assoċjat ma' l-iżvilupp turistiku filwaqt li jiffaċilita l-
modernizzazzjoni ta' l-infrastrutturi u l-ħolqien ta' sħubijiet ġodda għall-finanzjament ta' 
faċilitajiet sportivi u ta' mogħdija ta' żmien,

J. billi l-organizzazzjonijiet sportivi jiddisponu minn diversi sorsi ta' dħul, bħal per eżempju 
mill-kontribuzzjonijiet tal-membri u mill-bejgħ ta' biljetti, mill-pubbliċità u l-
isponsorships, mid-drittijiet awdjoviżivi, mir-ridistribuzzjoni tad-dħul fi ħdan il-
federazzjonijiet sportivi, mill-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti relatati, mill-għajnuniet 
pubbliċi eċċ.

K. billi l-Istati Membri ma ddefinixxewx b'mod ċar il-kunċett ta' sport u ma ddeċidewx jekk 
l-isport jikkostitwixix jew le servizz ta' interess ġenerali, wieħed li jippermetti li jiġu 
ġġustifikati ċertu vantaġġi ekonomiċi (per eżempju, it-tnaqqis fiskali),

L. billi d-dritt għall-kompetizzjoni u d-dispożizzjonijiet relatati mas-suq intern japplikaw 
għall-isport fil-miżura fejn hu jikkostitwixxi attività ekonomika, u billi l-isport jidħol 
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ukoll fil-kamp ta' applikazzjoni ta' prinċipji importanti oħrajn tal-liġi Komunitarja bħall-
interdizzjoni ta' kull tip ta' diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità u l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa fil-qasam tax-xogħol,

M billi l-iżvilupp ta' suq verament Ewropew ta' plejers u sportivi u ż-żieda tas-salarji tal-
plejers f'ċerti sports wasslu għal żieda fl-attivitajiet ta' l-aġenti tal-plejers,

N. billi minħabba l-internazzjonalizzazzjoni tal-qasam sportiv, il-korruzzjoni f'dan il-qasam 
ħafna drabi tinkludi aspetti transkonfinali u billi l-problemi ta' korruzzjoni li jaffettwaw 
lill-Ewropa kollha għandhom ikunu solvuti fil-livell Komunitarju,

O. billi s-sistemi ta' liċenzji huma maħsuba biex jiggarantixxu li l-klabbs josservaw l-istess 
regoli fundamentali fil-qasam tat-tmexxija finanzjarja u tat-trasparenza, biex ikunu 
kompatibbli mar-regoli ta' kompetizzjoni u tas-suq intern u biex ma jmorrux lil hinn iktar 
milli huwa neċessarju sabiex jilħqu l-objettivi leġittimi marbuta ma' l-organizzazzjoni 
tajba u l-funzjonament tajjeb ta' l-isport,

P. billi d-drittijiet televiżivi saru l-ewwel sors ta' dħul ta' l-isport professjonali fl-Ewropa u li 
kuntrarju għal dan, id-drittijiet ta' trażmissjoni ta' avvenimenti sportivi jikkostitwixxu sors 
b'kontenut determinanti għal numru ta' operaturi tal-midja, 

L-irwol soċjali ta' l-isport

1. Jistieden lill-Istati Membri biex joħolqu fil-ġlieda kontra d-doping, sħubijiet bejn is-
servizzi maħsuba biex josservaw il-liġi, il-laboratorji akkreditati mill-Aġenzija Dinjija 
kontra d-doping u l-INTERPOL, sħubijiet li jippermettu skambju ta' informazzjonijiet, fi 
żmien xieraq u b'manjiera sikura, dwar is-sustanzi u l-prattiki l-ġodda tad-doping;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jittrattaw it-traffikar ta' sustanzi illegali tad-doping bl-
istess mod tat-traffikar tad-drogi u biex jadattaw il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tagħhom 
f'dan is-sens; 

3. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu n-neċessità li jipprovdu taħriġ li jkun 
inkluż fil-perspettiva ta' karriera doppja għall-isportivi żgħażagħ irġiel u nisa kif ukoll 
biex joħolqu ċentri ta' formazzjoni lokali ta' kwalità, biex jiġu ppreservati l-interessi 
morali, edukattivi u professjonali tagħhom;

4. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jisfruttaw b'mod aktar effettiv il-possibilitajiet li 
joffri l-isport għall-ħolqien ta' l-impjiegi, għall-iffaċilitar tat-tkabbir ekonomiku u biex 
reġjuni żvantaġġati jingħataw ħajja mill-ġdid;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jirduppjaw l-isforzi tagħhom biex jadattaw l-infrastrutturi 
sportivi għall-bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità, speċjalment tat-tfal, li għalihom dawn il-
persuni jkunu jistgħu jkollhom aċċess;

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-volontà li wriet il-Kummissjoni biex tinkludi l-kwistjonijiet ta' 
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-attivitajiet kollha marbuta ma' l-isport, filwaqt li tagħti 
attenzjoni partikolari għall-aċċess għall-isport għan-nisa immigranti u għan-nisa li ġejjin 
minn minoritajiet etniċi, għall-aċċess tan-nisa għal karigi li jinvolvu teħid ta' deċiżjonijiet 
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fil-kamp sportiv u biex attivitajiet sportivi tan-nisa jiġu mxandra fil-midja;

7. Jitlob lill-Istati Membri biex jipprevjenu u jeqirdu l-vjolenza, ir-razziżmu u l-ksenofobija 
matul l-avvenimenti sportivi u biex jinkoraġġixxu l-iskambju ta' prattiki tajbin u ta' 
informazzjoni utli dwar is-'supporters' riskjużi bejn is-servizzi tal-pulizija u l-awtoritajiet 
sportivi;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom 
mal-programmi eżistenti tan-Nazzjonijiet Uniti, ta' l-awtoritajiet lokali u ta' l-
organizzazzjonijiet privati meta dawn jevalwaw l-isport fil-qafas tal-politiki ta' żvilupp ta' 
l-Unjoni Ewropea;

9. Jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni li ħadet il-Kummissjoni biex tippromwovi xiri ekoloġiku 
fil-kuntest tad-djalogu politiku tagħha ma' Stati Membri u partijiet ikkonċernati oħrajn;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu uffiċjalment l-isport fil-
perspettiva tat-Trattat ta' Riforma ġdid, f'attentat biex tiġi stabbilita politika Ewropea 
koerenti f'dan il-qasam;

Dimensjoni ekonomika ta' l-isport

11. Jistieden lill-Istati Membri biex jassenjaw post importanti għar-rispett tad-drittijiet tal-
proprjetà intelletwali fil-komunikazzjonijiet kummerċjali, fl-użu ta' trejd marks, fid-
drittijiet ta' l-istampa u fid-drittijiet tal-midja, biex b'hekk tiġi mħarsa l-ekonomija 
sportiva; jenfasizza li huwa importanti wkoll li l-benefiċjarji jkunu garantiti l-possibbiltà li 
jkollhom aċċess mill-bogħod għall-avvenimenti sportivi transkonfinali fl-UE;

12. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-liberalizzazzjoni eventwali tas-suq tal-logħob ta' l-azzard 
u tal-lotteriji, li tista' twassal għal kompetizzjoni mhux ġustifikata għal-logħbiet u l-
lotteriji organizzati mill-Istat jew li huma liċenzjati mill-Istat u li jillimitaw l-appoġġ 
finanzjarju li jista' jibbenefika minnu l-isport - speċjalment l-isport mhux professjonali;

13. Iqis li hu importanti li tiġi rikonoxxuta l-ispeċifiċità ta' l-organizzazzjonijiet sportivi li ma 
għandhomx aspettattivi kbar u jinsisti li jkun xieraq li wieħed jikkunsidra, fil-qafas tal-liġi 
Komunitarja, id-differenza li teżisti bejn l-organizzazzjonijiet voluntarji mingħajr 
aspettattivi kbar u l-intrapriżi li għandhom preċiżament dawn l-aspettattivi;

Organizzazzjoni ta' l-isprt

14. Japprova l-perspettiva tal-Kummissjoni, skond liema l-biċċa l-kbira tad-diffikultajiet li 
jinqalgħu jistgħu jiġu solvuti minn awtoregolamentazzjoni konformi mal-prinċipji ta' 
amministrazzjoni tajba u li josservaw il-liġi Komunitarja, u jistieden lill-Kummissjoni 
biex tieħu l-miżuri li hi tqis neċessarji f'dan il-qasam; 

15. Jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tagħhom jiġu adattati 
b'mod li jiżguraw ir-rispett tal-liġi tal-Komunità fir-regolamentazzjoni kollha dwar it-
trasferimenti;

16. Jitlob lill-UEFA u lill-FIFA biex jaċċettaw fl-istatut tagħhom id-dritt għar-rikors fit-
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tribunali ordinarji, iżda jirrikonoxxi li l-prinċipju ta' awtoregolamentazzjoni huwa realtà u 
huwa ġġustifikat mill-istrutturi tal-mudell Ewropew ta' l-isport u mill-prinċipji 
fundamentali li jirregolaw l-organizzazzjoni ta' kompetizzjonijiet sportivi;

17. Iqis li minħabba l-flussi importanti ta' kapitali li jħajru t-trasferimenti tal-plejers, it-
tranżazzjonijiet finanzjarji għandhom joperaw direttament bejn il-partijiet ikkonċernati u 
japprovaw il-proposta tal-Kummissjoni li tixtieq li s-sistema tkun tista' tkun immexxija 
minn organizzazzjoni sportiva Ewropea jew mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-
qasam ta' l-informazzjoni u l-verifika u minn dik responsabbli mill-isport ikkonċernat; 

18. Ma japprovax il-prattiki illeċti ta' ċerti aġenti  li jkunu rrikorrew għal korruzzjoni, għall-
ħasil tal-flus u għall-isfruttar tal-plejers u ta' l-isportivi minorenni, prattiki li jagħmlu ħsara 
kbira lill-isport inġenerali;

19. Jappoġġja s-sħubijiet pubbliċi-privati bejn l-entitajiet li jirrappreżentaw l-interessi ta' l-
isport u l-awtoritajiet inkarigati mill-ġlieda kontra l-korruzzjoni, li se jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp ta' strateġiji effettivi ta' prevenzjoni u kastig maħsubin biex jiġġieldu l-
korruzzjoni;

20. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jiftiehmu fuq prattika komuni għat-trasferiment tad-
drittijiet awdjoviżivi biex ikun evitat li klabbs kbar ikunu l-uniċi entitajiet li jibbenefikaw 
minn dan it-trasferiment, u jirrikonoxxi l-importanza li għandha r-ridistribuzzjoni 
ekwitabbli tad-dħul bejn il-klabbs, inklużi dawk l-iktar żgħar, kif ukoll bejn l-isport 
professjonali u l-isport mhux professjonali;

21. Iqis li l-bejgħ kollettiv tad-drittijiet jista' jkun importanti għar-ridistribuzzjoni tad-dħul u 
għalhekk jista' jkun għodda biex tinkiseb solidarjetà ikbar fl-isports.

0
0 0

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-
federazzjonijiet sportivi Ewropej u internazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

A. L-irwol soċjali ta' l-isport

L-isport jikkostitwixxi interess u fenomenu soċjali mhux ta' min jinjorah. Għal numru 
konsiderevoli ta' persuni li jipparteċipaw f'avvenimenti sportivi jew li jħobbu jsegwuhom, l-
isport huwa wieħed mill-iktar forom ta' passatempi importanti.

Il-vantaġġi ta' l-isport huma li wieħed jitgħallem jipprattika l-valuri bħal ma huma r-
responsabilità, is-solidarjetà, it-tolleranza, il-fair-play, l-ispirtu ta' tim, u fl-istess ħin ir-rispett 
għall-oħrajn, valuri li jistgħu jiġu applikati direttament fil-ħajja tagħna ta' kuljum. L-isport 
jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini ta' l-UE fis-soċjetà u b'hekk jgħin għat-
trawwim ta' ċittadinanza attiva.

B'mod ġenerali, in-nuqqas ta' attività fiżika għandha effetti negattivi fuq is-saħħa taċ-ċittadini 
Ewropej minħabba li dan in-nuqqas iwassal għal żieda fil-piż, għall-obeżità u għal serje ta' 
mard kroniku bħall-mard tal-qalb u d-dijabete. Konsegwenza ħażina oħra hija: il-pressjoni 
kbira fuq il-baġit tas-saħħa ta' l-Istati Membri u fuq l-ekonomiji ġenerali tagħhom.

L-acquis communautaire japplika - u għandu jiġi applikat - illum għall-isport, l-istatuti tal-
federazzjonijiet kollha għandhom jikkonformaw mal-liġi komunitarja. Il-politiki Ewropej diġà 
għandhom riperkussjonijiet importanti u li qed jiżdiedu f'numru ta' oqsma sportivi. Filwaqt li 
l-Kummissjoni diġà ġiet mistiedna biex tipproponi miżuri ġodda fil-qasam sportiv, it-Trattat 
ta' riforma ġdid għandu joħloq il-kundizzjonijiet neċessarji li jippermettu lil din l-istituzzjoni 
biex twettaq b'suċċess din il-missjoni. Ovvjament, l-azzjoni kollha proposta mill-
Kummissjoni għandha tkun ibbażata fuq djalogu soċjali mad-diversi partijiet ikkonċernati.

Bħalissa, pjan ta' azzjoni bl-isem "Pierre de Coubertin", l-isem tal-baruni Franċiż li kien 
responsabbli għar-rinaxximent tal-Logħob Olimpiku, għall-fair-play, għall-paċi u għar-
rikonċiljazzjoni, jiġbor il-proposti konkreti dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu fuq livell 
Komunitarju. Kif enfasizza Pierre de Coubertin"L-isport huwa parti mill-wirt ta' kull raġel u 
mara u n-nuqqas tiegħu qatt ma jkun jista' jiġi kkumpensat." Dan il-pjan ta' azzjoni jinkludi 53 
azzjoni konkreta li l-Kummissjoni se timplimenta jew se tappoġġja.

Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-attivitajiet sportivi

Iċ-ċittadini kollha ta' l-Unjoni Ewropea għandu jkollhom aċċess għall-isport 
indipendentement mis-sess tagħhom, mir-razza tagħhom, mill-età tagħhom, mid-diżabilità 
tagħhom, mir-reliġjon tagħhom, mit-twemmin tagħhom, mill-orjentazzjoni sesswali tagħhom, 
mill-qasam soċjali tagħhom jew mir-riżorsi finanzjarji tagħhom.

Ir-rikonoxximent ta' sport mhux professjonali, li jiddependi fuq klabbs sportivi mingħajr 
aspettattivi kbar jinkoraġġixxi ċittadinanza attiva. Jekk l-isport mhux professjonali jiżviluppa 
prinċiparjament fl-iskejjel u l-universitajiet, l-espansjoni tiegħu tiddependi wkoll fuq ċertu 
klabbs sportivi. Huwa għal din ir-raġuni li aħna nagħtu valur pedagoġiku lill-isport. Hija 
wkoll ir-raġuni li għaliha l-Istati Membri għandhom jintrabtu li jagħtu fondi lill-istituti ta' 



PR\696668MT.doc 9/11 PE398.399v01-00

MT

universitajiet speċjalizzati f'oqsma sportivi biex ikun possibbli li jiġu żviluppati programmi 
speċjalizzati fir-riċerka f'dan il-qasam u biex jimxu 'l quddiem ix-xjenzi relatati ma' l-isport.

Għal kuntrarju, L-Istat ma għandux jiffinanzja l-isport professjonali iżda għandu jiffissa regoli 
u jiżgura li dawn ġew implimentati b'mod xieraq u osservati.  Fl-istess waqt, l-Istat għandu 
jagħti inċentivi finanzjarji u joħloq il-kundizzjonijiet neċessarji li jippermettu "lill-industrija 
tal-produzzjoni ta' avvenimenti sportivi" biex tiżviluppa b'mod sħiħ, iżda dejjem fil-qafas ta' 
ekonomija tas-suq ħielsa.

Madanakollu, ikun xieraq li tingħata attenzjoni partikolari lill-isportivi professjonali 
minħabba li ħajjithom mhix faċli u l-karriera professjonali tagħhom hija qasira ħafna. Huma 
jridu jagħmlu taħriġ intensiv ħafna u l-programmi li jsegwu huma esiġenti u ħafna drabi jħallu 
effetti negattivi fuq saħħithom. Wieħed ma għandux jinsa dan.

Il-vjolenza f'binjiet għall-isport u d-doping

Il-prevenzjoni u r-ripressjoni tal-vjolenza, tar-razziżmu u tal-ksenofobija waqt l-avvenimenti 
sportivi jibqgħu il-kompetenza ta' l-Istati Membri. L-iskambju ta' prattiki tajbin u ta' 
informazzjonijiet utli dwar 'supporters' riskjużi bejn is-servizzi tal-pulizija u l-awtoritajiet
sportivi jirrapreżentaw ukoll pass kbir fit-twettiq ta' dan l-objettiv.

Is-severità tal-kompetizzjoni, li tesiġi sforzi massimi u dixxiplina, hija marbuta mal-fenomenu 
tad-doping, li jagħmel ħsara kbira lill-prinċipju tal-kompetizzjoni miftuħa u leali. Fil-livell 
Ewropew, il-ġlieda kontra d-doping għandha tinkludi miżuri maħsuba biex jiżguraw l-infurzar 
tal-liġi kif ukoll id-dimensjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni. Fil-qasam tal-ġlieda kontra d-
doping, aħna għandna ninsistu fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, skond liema 
rakkomandazzjoni, it-traffikar ta' sustanzi illegali tad-doping għandu jkun trattat bl-istess mod 
tat-traffikar tad-drogi illegali. Min-naħa l-oħra, l-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
informazzjoni aħjar u edukazzjoni aħjar għaż-żgħażagħ sportivi f'dak li jirrigwarda s-sustanzi 
tad-doping u l-medikamenti mogħtija fuq ordni li jistgħu jillimitaw sustanzi bħal dawn, kif 
ukoll jillimitaw l-effetti tagħhom fuq is-saħħa.

Fl-aħħarnett, ikun xieraq li tingħata attenzjoni partikolari lill-irwol tan-nisa fl-isport. Il-
kwistjonijiet ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi għandhom ikunu integrati fl-attivitajiet kollha 
marbuta ma' l-isport, li jirrikjedu li titpoġġa enfasi fuq l-isport għall-immigranti nisa u għan-
nisa li ġejjin minn minoritajiet etniċi, fuq l-aċċess għan-nisa għal karigi li jinvolvu teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-kamp sportiv u biex l-attivitajiet sportivi tan-nisa jiġu mxandra fuq il-midja. 
Barra minn hekk, in-nisa għandhom irwol kruċjali f'dak li jirrigwarda l-aċċess tal-persuni 
b'diżabilità għall-attivitajiet sportivi kollha. L-Istati Membri għandhom jipproteġu lill-gruppi 
dgħajfin bħall-persuni b'diżabilità u għandhom jiffaċilitawlhom l-aċċess għall-attivitajiet 
sportivi filwaqt li jibnu infrastrutturi adattati.

B. Id-dimensjoni ekonomika ta' l-isport

L-isport huwa settur li żviluppa b'mod mgħaġġel u li huwa suxxettibbli li jikkontribwixxi 
għat-twettiq ta' l-objettivi ta' Liżbona fil-qasam tat-tkabbir u l-ħolqien ta' l-impjieg. Studju 
ppreżentat waqt il-Presidenza Awstrijaka fl-2006 indika li l-isport iġġenera valur miżjud ta' 
407 biljun Euro fl-2004, jiġifieri 3.7 % tal-PGD ta' l-UE, u impjiegi għal 15-il miljun ruħ jew 
għal 5.4 % tal-forza tax-xogħol.
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Madanakollu, in-nuqqas ta' definizjoni ċara tal-kunċett ta' l-isport fis-27 Stat Membru ħoloq 
ukoll nuqqasijiet fuq il-livell finanzjarju. L-Istati Membri filfatt, għandhom ma ddeċidewx 
jekk l-isport jikkostitwixxix jew le servizz ta' interess ġenerali, wieħed li jista' jiġġustifika 
ċerti vantaġġi ekonomiċi bħal tnaqqis fiskali.

Għalhekk, l-iżvilupp ta' metodu statistiku Ewropew jippermetti li titkejjel l-inċidenza 
ekonomika ta' l-isport u l-bażi ta' l-istatistiċi Ewropej tista', fuq tul ta' żmien tirriżulta fil-
ħolqien ta' kont satellita għall-isport Ewropew. Metodu bħal dan se jgħinna nidentifikaw is-
setturi differenti fuq liema l-isport għandu impatti ekonomiċi, bħal per eżempju t-turiżmu, il-
bini u l-impjieg. 

F'dak li jirrigwarda l-finanzjament ta' organizzazzjonijiet sportivi, dawn ta' l-aħħar għandhom 
diversi sorsi ta' dħul, bħall-miżati tal-klabb tal-membri tagħhom u l-bejgħ tal-biljetti, il-
pubbliċità u l-isponsorships, id-drittijiet awdjoviżivi, ir-ridistribuzzjoni tad-dħul fi ħdan il-
federazzjonijiet sportivi, il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti relatati ma' l-isport, l-għajnuniet 
pubbliċi, eċċ. Madanakollu, il-logħob ta' l-azzard huwa sors ta' dħul importanti wkoll, b'mod 
partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-isport mhux professjonali. Huwa importanti wkoll li 
jinżamm il-monopolju ta' l-Istat f'dan il-qasam jekk wieħed jixtieq jiggarantixxi li l-isport u l-
kultura jibbenefikaw mill-finanzjamenti.

Sfida ekonomika oħra li aħna mitlubin neżaminaw tikkonċerna lill-organizzazzjonijiet sportivi 
li ma għandhomx aspettattivi kbar, kif ukoll il-karatteristiċi prinċipali tas-servizzi mogħtija 
minn dawn l-organizzazzjonijiet. Il-Kummissjoni hija filfatt mitluba tidentifika, 
b'kollaborazzjoni ma' l-Istati Membri, il-problemi prinċipali ta' dawn l-organizzazzjonijiet, 
minħabba li l-isport qed isir iktar u iktar ipprattikat fuq bażi individwali iktar milli 
kollettivament fi struttura organizzata, fatt li wassal għal tnaqqis fin-numru ta' volontarji fil-
klabbs ta' sport mhux professjonali.

C. L-organizzazzjoni ta' l-isport

Id-dibattitu politiku dwar l-isport fl-Ewropa spiss jattribwixxi importanza konsiderevoli lill-
hekk imsejjaħ "Mudell Sportiv Ewropew". L-iżviluppi ekonomiċi u soċjali li huma komuni 
fil-parti l-kbira ta' l-Istati Membri bħall-kummerċjalizzazzjoni li qed tiżdied, l-sfidi ta' l-infiq 
pubbliku, l-għadd dejjem jikber ta' parteċipanti fl-isport u n-numru staġnat ta' ħaddiema 
volontarji wasslu għal sfidi ġodda għall-organizzazzjoni ta' l-isport fl-Ewropa.

L-ispeċifiċità ta' l-isport Ewropew tista' tkun eżaminata minn żewġ perspettivi: a) l-
ispeċifiċità ta' l-attivitajiet sportivi u r-regoli li japplikaw għalihom u b) l-ispeċifiċità ta' l-
istrutturi sportivi (l-awtonomija u d-diversità ta' organizzazzjonijiet sportivi, l-organizzazzjoni 
ta' sport fuq bażi nazzjonali u l-prinċipju ta' federazzjoni unika għall-isport, eċċ.). 

L-organizzazzjoni ta' l-isport u l-kompetizzjonijiet fuq bażi nazzjonali hija parti mill-isfond 
storiku u kulturali ta' l-approċċ Ewropew għall-isport, u jaqbel max-xewqat taċ-ċittadini 
Ewropej. B'mod partikolari, it-timijiet nazzjonali għandhom irwol essenzjali mhux biss 
f'termini ta' identità imma anki biex tkun żgurata s-solidarjetà ma' l-isport tal-massa. 

Minħabba n-natura nnifisha ta' l-organizzazzjoni ta' l-isport, l-istrutturi sportivi Ewropej huma 
fundamentalment inqas żviluppati mill-istrutturi nazzjonali u internazzjonali u l-isport 
Ewropew huwa organizzat skond l-istrutturi kontinentali u mhux fuq livell ta' l-Unjoni ta' 27 
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Membru.

Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi l-awtonomija ta' organizzazzjonijiet sportivi  
u ta' l-istrutturi sportivi rappreżentattivi (bħal-ligs). Madanakollu, għandha teżisti 
regolamentazzjoni bażika fuq livell Ewropew jekk wieħed jixtieq li organizzazzjonijiet bħal 
dawn ikunu kkoordinati aħjar u b'mod iktar effikaċi.

Il-Kummissjoni terġa' tisħaq li hija taċċetta r-restrizjonijiet limitati u proporzjonati li huma r-
riżultat tal-prinċipju tal-moviment ħieles speċjalment f'dak li jirrigwarda a) id-dritt ta' l-għażla 
ta' l-atleti nazzjonali għall-kompetizzjonijiet bejn timijiet nazzjonali, b) il-bżonn li jiġi limitat 
in-numru ta' parteċipanti f'kompetizzjoni li toriġina minn pajjiżi terzi u c) l-iffissar ta' skambji 
għat-trasferiment ta' pleyers fit-timijiet sportivi.

L-aġenti tal-plejers

L-iżvilupp ta' suq verament Ewropew għall-plejers u għall-isportivi kif ukoll iż-żieda tas-
salarji f'ċertu sports wasslu għal żieda fl-attivitajiet ta' l-aġenti tal-plejers, li s-servizzi 
tagħhom intużaw biex jiġu nnegozjati u ffirmati kuntratti. Madanakollu, l-
internazzjonalizzazzjoni ta' l-isport tat karattru transkonfinali lill-korruzzjoni f'dan is-settur u 
l-problemi ta' korruzzjoni b'dimensjoni Ewropea għandhom ikunu solvuti fuq livell 
Komunitarju. L-aspetti negattivi ta' l-isport filwaqt li huma ħafna inqas meta mqabbla mal-
benefiċċji li huma possibli li wieħed jieħu minnu, huwa fenomenu komuni għalina li rridu 
naffaċjaw filwaqt li nenfasizzaw il-valur miżjud ta' l-isport. 

Il-midji

Jekk id-drittijiet televiżivi saru l-ewwel sors ta' dħul ta' l-isport professjonali fl-Ewropa, għal 
kuntrarju , id-drittijiet televiżivi ta' avvenimenti sportivi jikkostitwixxu sors b'kontenut 
determinanti għal numru ta' operaturi tal-midja.

Il-Parlament jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jiftiehmu fuq prattika komuni għat-
trasferiment tad-drittijiet awdjoviżivi biex ikun evitat li klabbs kbar ikunu l-uniċi entitajiet li 
jibbenefikaw minn dan it-trasferiment, u jirrikonoxxi l-importanza li għandha r-
ridistribuzzjoni ekwitabbli tad-dħul bejn il-klabbs, inklużi dawk l-iktar żgħar, kif ukoll bejn l-
isport professjonali u l-isport mhux professjonali; Barra minn hekk, il-bejgħ kollettiv jista' 
jkun importanti għar-ridistribuzzjoni tad-dħul u għalhekk jista' jkun għodda biex tinkiseb 
solidarjetà ikbar fl-isports.
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