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1. PRZYWOŁUJĄC
— fakt, że Rada w dniu 20 maja 2011 r. sporządziła plan
prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata
2011–2014 (1), w którym jako temat priorytetowy wska
zano
manipulowanie
wynikami
sportowymi
i promowanie dobrego zarządzania. W celu nadania
europejskiego wymiaru uczciwości w sporcie powołano
grupę ekspertów ds. dobrego zarządzania w sporcie,
której głównym punktem zainteresowania będzie
początkowo między innymi walka z manipulowaniem
wynikami sportowymi,
— różne inicjatywy dotyczące kwestii manipulowania wyni
kami sportowymi podejmowane przez Unię Europejską,
w tym debatę orientacyjną dotyczącą związanych ze
sportem aspektów gier hazardowych oferowanych
w Internecie przeprowadzoną w Radzie w dniu
20 maja 2011 r., zieloną księgę Komisji w sprawie gier
hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku
wewnętrznego (2), komunikat Komisji na temat zwal
czania korupcji w UE (3) oraz komunikat Komisji na
temat rozwijania europejskiego wymiaru sportu (4),
— zalecenie Rady Europy dotyczące propagowania uczci
wości w sporcie w opozycji do manipulowania wynikami
sportowymi, zwłaszcza wynikami meczów, stanowiące
pierwszy krok w tej dziedzinie (5);
2. ŚWIADOMA, ŻE
1. Manipulowanie wynikami sportowymi stanowi, obok
dopingu, jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla współ
czesnego sportu i niszczy wizerunek sportu poprzez
narażanie na szwank uczciwości i nieprzewidywalności
zawodów sportowych. Jest sprzeczne z podstawowymi
(1 )
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wartościami sportu, takimi jak uczciwość, zasada fair play
i poszanowanie dla innych. Z uwagi na światową popu
larność sportu problem nie ogranicza się ani do pojedyn
czego państwa członkowskiego, ani do konkretnej dyscy
pliny sportowej. Manipulowanie wynikami sportowymi
jest formą sportowego oszustwa i może zachodzić
z udziałem nielegalnych karteli bukmacherskich, które
potencjalnie mogą być powiązane z praniem pieniędzy.
2. Działania
owaniem
działania
publiczne

na szczeblu UE służące walce z manipul
wynikami sportowymi powinny uzupełniać
prowadzone przez ruchy sportowe, organy
i zakłady bukmacherskie.

3. Dla walki z manipulowaniem wynikami sportowymi
niezbędne są odpowiednie, skuteczne i odstraszające
sankcje, w tym sankcje karne lub dyscyplinarne.
W związku z tym Rada z zadowoleniem przyjmuje
zlecone przez Komisję opracowanie na temat ram praw
nych mających zastosowanie do oszustw w sporcie, a w
szczególności do manipulowania wynikami sportowymi,
w państwach członkowskich UE.
4. Dobre zarządzanie w sporcie jest niezbędnym elementem
walki z manipulowaniem wynikami sportowymi. Takie
problemy jak manipulowanie wynikami sportowymi
wydają się pojawiać dużo rzadziej tam, gdzie spełniane
są standardy dobrego zarządzania, między innymi zakaz
robienia zakładów dotyczących własnej dyscypliny sportu,
regularne wypłacanie wynagrodzeń zawodnikom, stabil
ność finansowa i przejrzystość;
3. W ZWIĄZKU Z TYM WZYWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
I ZAINTERESOWANE PODMIOTY, BY W RAMACH SWOICH
KOMPETENCJI I Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZALEŻNOŚCI ORGANI
ZACJI SPORTOWYCH:

1. zachęcały do opracowywania programów edukacyjnych,
na przykład na podstawie doświadczeń byłych spor
towców, skierowanych do sportowców i działaczy spor
towych w celu poprawy świadomości na temat zagrożeń
związanych z manipulowaniem wynikami i w celu zapo
biegania ich udziałowi w takich działaniach;
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2. zachęcały do bliskiej współpracy i wymiany informacji
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, po
to by walczyć z manipulowaniem wynikami sportowymi
w skuteczny sposób, między innymi w formie jakiegokol
wiek stosownego porozumienia międzynarodowego na
jakimkolwiek szczeblu, w szczególności dotyczących
wymiany informacji na temat wzorcowych rozwiązań
w zakresie zapobiegania podejrzanym zakładom
w zawodach sportowych, ścigania i monitorowania takich
zakładów;
3. zbadały możliwość zlecenia opracowań na temat mani
pulowania wynikami sportowymi, określenia skali tego
zjawiska, istniejących problemów oraz ewentualnych
rozwiązań;
4. APELUJE DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE, PREZYDENCJI
I KOMISJI EUROPEJSKIEJ, BY W RAMACH SWOICH KOMPE
TENCJI, Z POSZANOWANIEM ZASADY POMOCNICZOŚCI I Z
UWZGLĘDNIENIEM SWOJEJ STRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ:

1. śledziły toczące się prace dotyczące kwestii manipulo
wania wynikami sportowymi prowadzone na różnych
forach międzynarodowych, w tym na forum Międzynaro
dowego Komitetu Olimpijskiego i Rady Europy, i wnosiły
swój wkład w te prace; aby w tym kontekście dostrzegły,
że istnieje potrzeba dzielenia się przez państwa człon
kowskie informacjami i zoptymalizowania wkładu państw
członkowskich UE w ten proces;
2. wspierały przyszłe prace na forum grupy ekspertów ds.
dobrego zarządzania w sporcie z myślą o nadaniu uczci
wości w sporcie europejskiego wymiaru, ze szczególnym
uwzględnieniem walki z manipulowaniem wynikami
sportowymi, w tym środków prewencyjnych, zwiększania
świadomości, dzielenia się wzorcami postępowania,
wymiany informacji między państwami członkowskimi,
np. w drodze opracowania kompendium wzorców postę
powania, wsparcia dla monitorowania i środków wyko
nawczych w ramach istniejących przepisów prawa oraz
rozwijania współpracy między władzami publicznymi,
ruchem sportowym i zakładami bukmacherskimi;
3. umieściły w stosownych porozumieniach międzynarodo
wych, na szczeblu krajowym i unijnym, postanowienia na
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temat potrzeby współpracy w radzeniu sobie
z problemem manipulowania wynikami sportowymi,
w szczególności w powiązaniu z nieuregulowanym
hazardem;
4. na podstawie wyników toczących się badań rozważyły
bezzwłoczne wystosowanie politycznego oświadczenia
przez organy publiczne, ruch sportowy i zakłady bukma
cherskie;
5. ZWRACA SIĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ, BY:
1. nie dublując innych inicjatyw i w ścisłej współpracy
z zainteresowanymi podmiotami zastanowiła się nad
zleceniem opracowania na temat sytuacji w zakresie
manipulowania wynikami sportowymi w UE i poza nią,
diagnozującego występujące problemy i identyfikującego
istniejące inicjatywy służące walce z tym zjawiskiem,
a także zalecającego ewentualne rozwiązania do przyjęcia
na szczeblu unijnym i międzynarodowym;
2. promowała walkę z manipulowaniem wynikami sporto
wymi w ramach dialogu z podmiotami ze świata sportu,
w szczególności w ramach Forum Sportowego UE;
3. rozważyła przetestowanie projektów ponadnarodowych
w ramach wsparcia dla zapobiegania manipulowaniu
wynikami sportowymi, służących w szczególności zwięk
szaniu świadomości wśród sportowców i działaczy spor
towych;
4. rozważyła – na podstawie wyników wyżej wspomnianych
opracowań i prac grupy ekspertów ds. dobrego
zarządzania w sporcie oraz działań prowadzonych na
różnych forach międzynarodowych – przedstawienie
wniosku w sprawie zalecenia Rady na temat walki
z manipulowaniem wynikami sportowymi;
5. uwzględniła kwestie dotyczące walki z manipulowaniem
wynikami sportowymi, w szczególności w powiązaniu
z nieuregulowanym hazardem, w swoich dwustronnych
kontaktach i stosunkach z odpowiednimi państwami trze
cimi.

