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'Win It On The Pitch' (Nyerj a pályán!)

Státusz: Aláírásgyűjtés folyamatban

1. Alapvető információk:
- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2022)000001
- Nyilvántartásba véve: 2022. február 2.
- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022D0171
- Honlap: -
- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről:

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000001_hu

- Gyűjtés kezdete: 2022. március 13.
- Gyűjtés várható határideje: 2023. március 13.
- Online aláírásgyűjtő felület: https://eci.ec.europa.eu/024/public/#/screen/home

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk):
AZ EGYESÜLETEK, A KÖZÖSSÉGEK ÉS A VERSENYEK VÉDELME - Tanácsi ajánlás a sport
értékeken, szolidaritáson, fenntarthatóságon és nyílt versenyeken alapuló európai
modelljének védelméről
A sport európai modellje népszerű alapelveken, többek között a sportszerűségen, a
bejutás és kiesés rendszerén, a nemzeti sikereken alapuló európai kvalifikáción és a
pénzügyi szolidaritáson alapul. Ezt a modellt és annak elveit jobban kell védeni uniós
szinten annak érdekében, hogy megelőzzük a szuperliga létrehozására irányuló
törekvéshez hasonló kísérleteket, és megvédjük egyesületeinket, közösségeinket és
versenyeinket attól, hogy magánszervezetek és állami befektetési alapok ellenséges és
felelőtlen üzleti és pénzügyi törekvéseket valósítsanak meg az európai sport területén.
A sport az európai társadalom és kultúra szerves része, melyet a közjó érdekében védeni
kell és elő kell mozdítani.
Felkérjük a Tanácsot, hogy fogadjon el ajánlást, amely uniós keretet és iránymutatást
biztosít a tagállami fellépésekhez azzal a céllal, hogy:

● megvédje a labdarúgás európai modelljét,
● elismerje a sportnak az európai társadalomban képviselt társadalmi értékét,
● elismerje a sport sajátos természetét az uniós versenyszabályok tekintetében,

valamint hogy
● megerősítse az európai sport jövőjével és irányításával kapcsolatos uniós

jövőképet és hosszú távú szakpolitikát.

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói:
2021-ben nagy felháborodást okozott a futball világában, amikor 12 európai klub
bejelentette azon szándékát, hogy egy új versenysorozatot hoznak létre Szuperliga
néven. Részben a tiltakozások hatására a javaslat lekerült a napirendről, azonban a
szervezők szerint a kísérlet rámutatott, hogy az európai sport a katasztrófa szélére
jutott, ugyanis számos egyesület és verseny kiszolgáltatottá vált a kizárólag anyagi
érdekek által vezérelt magánszemélyek és csoportok ellenséges felvásárlásainak. A
szervezők arra hívják fel az EU-t, hogy védje meg a labdarúgást és más sportágakat
ettől a kitettségtől.
A szervezők javasolnak egy olyan stratégia kialakítását javasolják, amely képes
megelőzni a Szupárkupához hasonló leválási kísérleteket, és amely gátat vet az
egyesületekbe irányuló toxikus befektetéseknek és az egyesületi/közösségi vagyon
kivonásának.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022D0171
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000001_hu
https://eci.ec.europa.eu/024/public/#/screen/home


A cselekvés és a szakpolitikai fellépés jogalapját a szervezők szerint az EU-szerződések
nyújtják, hiszen azok felhatalmazzák és utasítják a Tanácsot és a Bizottságot arra, hogy
védelmezzék az európai sport értékalapú, társadalmi szellemű és nyitott jellegét: „Az
Unió fellépésének célja: a sport európai dimenzióinak fejlesztése a sportversenyek
tisztaságának és nyitottságának előmozdítása révén.”


