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Θέμα:

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό
- Έγκριση

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείμενο του σχεδίου συμπερασμάτων για την
καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό, όπως συμφωνήθηκε από την Ομάδα «Αθλητισμός»
κατά τη συνεδρίαση της 30ής Οκτωβρίου 2019.
Καλείται, συνεπώς, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να επιβεβαιώσει τη συμφωνία στην
οποία κατέληξε η Ομάδα «Αθλητισμός» επί του συνημμένου κειμένου και να το διαβιβάσει στο
Συμβούλιο (Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», 21-22 Νοεμβρίου 2019)
προς έγκριση και στη συνέχεια δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών
μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου –
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ,
ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ
1.

Θεμέλιοι λίθοι του αθλητισμού είναι η χαρά της προσπάθειας, η παιδαγωγική αξία του καλού
παραδείγματος, η κοινωνική ευθύνη και ο σεβασμός των οικουμενικών θεμελιωδών
δεοντολογικών αρχών1.

2.

Η διαφθορά στον αθλητισμό δεν είναι νέο φαινόμενο. Την τελευταία εικοσαετία έρχονται στο
φως όλο και περισσότερες περιπτώσεις διαφθοράς λόγω των σημαντικών αλλαγών στον χώρο
του αθλητισμού, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την αυξανόμενη εμπορική εκμετάλλευση
και την κάλυψη του αθλητισμού από τα μέσα ενημέρωσης, που έχουν ως αποτέλεσμα την
αύξηση των εσόδων και των χρηματοοικονομικών ροών.

3.

Η διαφθορά στον αθλητισμό αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους και από διάφορους φορείς
και κάποια θετικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με την πάροδο των ετών.

4.

Οι προβεβλημένες υποθέσεις διαφθοράς έχουν αποδείξει ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη
φήμη του αθλητισμού για ακεραιότητα και ευγενή άμιλλα. Επιπλέον, η διαφθορά ευνοεί την
οικονομική αναποτελεσματικότητα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, τους
δημόσιους θεσμούς και τη δημοκρατία γενικότερα.

5.

Ο αθλητισμός έρχεται αντιμέτωπος με τη διαφθορά σε αθλητικούς αγώνες αλλά και με τη
διαφθορά στη διαχείριση2. Η διαφθορά στον αθλητισμό λαμβάνει πολλές μορφές, όπως
δωροδοκία, αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι ανταλλάγματος, κατάχρηση εξουσιών,
χειραγώγηση αθλητικών αγώνων και ξέπλυμα χρήματος. Τη διαφθορά διευκολύνουν η
έλλειψη κανόνων ή η ανεπαρκής εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για τις συγκρούσεις
συμφερόντων, καθώς και οι μεταπηδήσεις προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.
Επιπλέον, η διαφθορά μπορεί να συνδέεται με τη φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ).

1
2

Θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2015.
Βλ. ορισμούς στο παράρτημα.
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6.

Η διαφθορά στον αθλητισμό έχει εκδηλωθεί σε διάφορα πλαίσια, από μη κερδοσκοπικές
δραστηριότητες μέχρι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διεθνείς διοργανώσεις υψηλού
κύρους. Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της διαφθοράς στον αθλητισμό έχουν δημιουργηθεί
σημαντικές προκλήσεις για τη διαχείριση του αθλητισμού και για τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής όσον αφορά τον εντοπισμό των προβλημάτων και την ανάπτυξη δράσεων για την
επίλυσή τους και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλητισμού.

7.

Σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα στην ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει τον αθλητισμό ως σημαντικό παράγοντα
βιώσιμης ανάπτυξης3, αλλά έχει επίσης διαπιστώσει τις καταστροφικές επιπτώσεις της
διαφθοράς στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και έχει δεσμευτεί να μειώσει
ουσιαστικά κάθε μορφής διαφθορά και δωροδοκία4. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η
συνεργασία με τις χώρες εταίρους για την προώθηση μέτρων κατά της διαφθοράς
εντάσσονται στην πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη της ΕΕ και των κρατών μελών
της5.

ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ
8.

Μολονότι συγκεκριμένες μορφές διαφθοράς στον αθλητισμό βρίσκονται στην ημερήσια
διάταξη της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ επί σειρά ετών, δεν υπάρχει συνολική προσέγγιση
της ΕΕ για τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς στον αθλητισμό.

9.

Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτού του περίπλοκου ζητήματος στον τομέα του αθλητισμού
απαιτεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη θέσπιση
κοινής προσέγγισης της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό και τον
εντοπισμό των κινδύνων διαφθοράς, των βαθύτερων αιτίων τους και των υφιστάμενων
νομικών πλαισίων και μηχανισμών.

3

4
5

Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών 70/1 - Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (παράγραφος 37) και 73/24 - Ο αθλητισμός ως παράγοντας
βιώσιμης ανάπτυξης.
Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Στόχος 16 (υποστόχος 16.5)
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
Παράγραφος 50 και τμήμα 2.4 της νέας ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη
(2017).
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ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΤΙ
10.

Είναι κοινή ευθύνη και προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα του
αθλητισμού να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των
εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών αθλητικών οργανώσεων, των αθλητικών σωματείων,
άλλων συναφών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων, των
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των εκπροσώπων των αθλητών (μάνατζερ), των αθλητών και
των συνοδών τους, της βιομηχανίας στοιχημάτων, των εργαστηρίων, των χορηγών και των
μέσων ενημέρωσης.

11.

Οι ανεπάρκειες στη διακυβέρνηση των αθλητικών οργανώσεων, καθώς και στον δημόσιο
τομέα, ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ικανότητά τους να προλαμβάνουν και να
καταπολεμούν τη διαφθορά, και να υπονομεύσουν τη συμμετοχή και τις συνθήκες εργασίας
των αθλητών.

12.

Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι κρίσιμο στοιχείο για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό και την ανίχνευση της
διαφθοράς στον αθλητισμό.

13.

Στις βασικές αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό περιλαμβάνονται, ως
ελάχιστη απαίτηση, οι δημοκρατικές δομές, οι τακτικές και ανοικτές εκλογικές διαδικασίες, η
κατάλληλη και δεοντολογική οργάνωση και διαχείριση, η λογοδοσία και η διαφάνεια στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και η
αμεροληψία ως προς την εγγραφή και τη συμμετοχή μελών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την
ισότητα των φύλων και την αλληλεγγύη6.

14.

Οι Συνθήκες συγκαταλέγουν τη διαφθορά, την παράνομη εμπορία ναρκωτικών, το ξέπλυμα
χρήματος και το οργανωμένο έγκλημα στους «τομείς της ιδιαιτέρως σοβαρής
εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει ιδίως από τη φύση ή τις
επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή
βάση», για τους οποίους μπορούν να θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες για τον ορισμό των
ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων7. Είναι προς το κοινό συμφέρον να εξασφαλιστεί
ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικές πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς
και η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη εν προκειμένω, μεταξύ άλλων και στον τομέα του
αθλητισμού.

6
7

Βλ. σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2005)8 της Επιτροπής Υπουργών προς
τα κράτη μέλη.
Άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
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15.

Οι αθλητικοί διοικητικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν μεγάλο βαθμό
αυτονομίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους σε όλους τους τομείς του αθλητισμού.
Εννοείται βεβαίως ότι η αυτονομία αυτή πρέπει να αποκτάται μέσω της χρηστής
διακυβέρνησης και της τήρησης των αυστηρότερων προτύπων ακεραιότητας στον τομέα του
αθλητισμού που υπηρετούν8. Εδώ και πολλά χρόνια, το αθλητικό κίνημα έχει δρομολογήσει
έργα, δίκτυα και άλλες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό.
Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναπτυχθούν περαιτέρω κατά την
εξέταση νέων δράσεων.

16.

Ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΟΣΑ, το Συμβούλιο της
Ευρώπης, η Ιντερπόλ και η Ευρωπόλ, καθώς και η G209, έχουν θεσπίσει μέτρα για την
καταπολέμηση της διαφθοράς εν γένει και, ειδικότερα, για την καταπολέμηση της διαφθοράς
στον αθλητισμό. Οι δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να βασίζονται στην υφιστάμενη διεθνή
συνεργασία, την οποία θα πρέπει να ενισχύουν και να συμπληρώνουν όπου μπορεί να δοθεί
προστιθέμενη αξία.

17.

Οι υφιστάμενες και οι νέες μορφές δικτύων μπορούν να διευκολύνουν τον κοινό στόχο της
πρόληψης της διαφθοράς και της προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης, φέρνοντας σε
επαφή διακυβερνητικούς οργανισμούς, διεθνείς αθλητικές οργανώσεις και κυβερνήσεις, και
συνδυάζοντας τις προσπάθειες των διαφόρων φορέων για την καταπολέμηση της διαφθοράς
στον αθλητισμό. Η Διεθνής Σύμπραξη κατά της Διαφθοράς στον Αθλητισμό (IPACS)
αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της άτυπης μελλοντικής συνεργασίας.

18.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των διεθνών
δεσμεύσεων. Θα πρέπει να προωθούν και να στηρίζουν, σε συνεργασία με τις αθλητικές
οργανώσεις, την εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο· πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής για τη
διαφθορά στον αθλητισμό· παρακολουθώντας την εφαρμογή των αρχών της χρηστής
διακυβέρνησης από το εθνικό αθλητικό κίνημά τους· ή συμπεριλαμβάνοντας τη χρηστή
διακυβέρνηση στα κριτήρια για τη διάθεση δημόσιων επιχορηγήσεων στον αθλητισμό.

8
9

Future of Global Sport, 2019 ASOIF. Βλ. επίσης COM( 2011) 12 τελικό «Ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό».
Στη σύνοδο κορυφής του Αμβούργου το 2017, οι ηγέτες της G20 δεσμεύθηκαν να
συνεχίσουν το έργο τους όσον αφορά την ακεραιότητα στον αθλητισμό και κάλεσαν τις
διεθνείς αθλητικές οργανώσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά της διαφθοράς
επιτυγχάνοντας τα αυστηρότερα παγκόσμια πρότυπα ακεραιότητας και καταπολέμησης της
διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες της G20 δεσμεύθηκαν να επιδιώξουν μια κοινή
αντίληψη σχετικά με τους κινδύνους διαφθοράς στις αναθέσεις μεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων.
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19.

Για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων κατά της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα θα χρειαστεί
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υφιστάμενων αρμόδιων δομών και συνδυασμός
πόρων.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ,
20.

να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στον
αθλητισμό, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας ότι θεσπίζονται κατάλληλα νομοθετικά μέτρα και
μέτρα επιβολής του νόμου.

21.

Να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν μέτρα και δραστηριότητες για την πρόληψη και την
απαγόρευση των αντιποίνων και να θεσπίσουν εγγυήσεις για την προστασία των μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος από την διαγραφή, τον υποβιβασμό και τον εκφοβισμό ή από άλλες
μορφές αντιποίνων, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μερών.

22.

Να θεσπίσουν ή να επανεξετάσουν, σε συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις, εθνικά
σχέδια δράσης ή/και μέσα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στον
αθλητισμό και με σκοπό την εφαρμογή πολιτικής μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς
στον αθλητισμό.

23.

Να προωθήσουν την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των αρχών χρηστής διακυβέρνησης
από το αθλητικό κίνημα για την πρόληψη της διαφθοράς στον αθλητισμό.

24.

Να επανεξετάσουν πιθανές δράσεις για τη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης με βάση τη
δέσμευση των οργανώσεων να εφαρμόσουν μέτρα σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση και
την καταπολέμηση της διαφθοράς.

25.

Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να παράσχουν αρχική και συνεχή εκπαίδευση και
κατάρτιση στους αρμόδιους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων επιβολής
του νόμου, και στους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με πολιτικές κατά της διαφθοράς
σχετικές με τον αθλητισμό.

26.

Να εξετάσουν τρόπους, από κοινού με την Επιτροπή, για την επίλυση του αδιεξόδου όσον
αφορά τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της
χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2019,
προκειμένου να μπορέσουν η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να ολοκληρώσουν τις
αντίστοιχες διαδικασίες επικύρωσης και να προσχωρήσουν το συντομότερο στη Σύμβαση.
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ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
27.

Βάσει προηγούμενων εργασιών στον τομέα αυτόν, να υποβάλει πρόταση για ένα συνεκτικό,
διατομεακό σχέδιο δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει, ενδεχομένως, πρόταση για σύσταση
του Συμβουλίου σχετικά με τη διαφθορά σε αθλητικούς αγώνες και στη διαχείριση στον
αθλητισμό.

28.

Να προάγει τη συνεργασία και τις συνέργειες με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών, καθώς και
με άλλους διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα, ιδίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης, και να
προβάλλει τη συνεργασία αυτή και τα αποτελέσματά της.

29.

Να εξασφαλίζει και να ενισχύει τον διάλογο μεταξύ των δημόσιων αρχών και του αθλητικού
κινήματος σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό και να στηρίζει, από
κοινού με τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, τις πρωτοβουλίες για την πρόληψη της
διαφθοράς σε διεθνείς διοργανώσεις και διασυνοριακούς αγώνες.

30.

Να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίον τα προγράμματα και τα μέσα του επόμενου
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) μπορούν να στηρίξουν την εφαρμογή μέτρων
καταπολέμησης της διαφθοράς στον αθλητισμό.

31.

Να αξιοποιήσει το σκέλος χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ που αφορά τον
αθλητισμό, καθώς και άλλα συναφή προγράμματα χρηματοδότησης, ώστε να προωθήσει
προληπτικά μέτρα σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη χρηστή διακυβέρνηση
στον αθλητισμό, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και πολιτικών μεταξύ κρατών
μελών και ενδιαφερομένων μερών.

32.

Να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την διαφθορά στον αθλητισμό στο πρόγραμμα
ανταλλαγής εμπειριών της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς10 και να συνυπολογίζει
τη διάσταση του αθλητισμού στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της
διαφθοράς.

33.

Να συνεχίσει να βοηθά τις αρχές των κρατών μελών μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) προκειμένου να βελτιωθεί η πρόληψη και η
καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό.

10

Το πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 για
να στηρίξει τα κράτη μέλη, τις τοπικές ΜΚΟ και άλλα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να
αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις που εντοπίστηκαν στην έκθεση της ΕΕ για την
καταπολέμηση της διαφθοράς (Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
COM(2014) 38 τελικό, 3.2.2014).
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ΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚO ΚIΝΗΜΑ
34.

Να εντείνει τις προσπάθειές του για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλητισμού και να
δραστηριοποιηθεί περαιτέρω για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στον
αθλητισμό, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για αποτελεσματικά μέτρα και κυρώσεις κατά της
διαφθοράς βάσει εκτίμησης κινδύνου και εφαρμόζοντας τα μέτρα και τις κυρώσεις μέσω
προσέγγισης μηδενικής ανοχής από τη βάση μέχρι τα ανώτατα επίπεδα.

35.

Να υιοθετήσει βιώσιμες προσεγγίσεις και να δεσμευτεί ότι θα τηρεί κώδικα δεοντολογίας για
τη χρηστή διακυβέρνηση που θα περιλαμβάνει αξιόπιστο σύστημα συμμόρφωσης με βάση
την παρακολούθηση, τις κυρώσεις και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

36.

Να ευαισθητοποιεί, να παρέχει αρχική και συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, να προβαίνει
σε συστάσεις και να διαδίδει βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της διαφθοράς στον
αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της χρηστής διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα.

37.

Να θεσπίζει αρμόζοντες πειθαρχικούς κανόνες και διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων
στους ενεχόμενους σε υποθέσεις διαφθοράς και κατάλληλα μέτρα για την προστασία των
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μερών.

38.

Για τους σκοπούς δημόσιας χρηματοδότησης, να συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές για την
καθιέρωση προτύπων χρηστής διακυβέρνησης και την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους.

39.

Να συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου, τους φορείς και τις οργανώσεις που είναι
αρμόδιοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
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Παράρτημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1.

Παραπομπές

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών,
συνελθόντες στο πλαίσιο του Συμβουλίου, υπενθυμίζουν:
Ευρωπαϊκή Ένωση
–

Σύμβαση του 1997 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
της ΕΕ ή των κρατών μελών και απόφαση-πλαίσιο του 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα

–

Λευκή βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αθλητισμό, και ειδικότερα το κεφάλαιο 4.6
«Διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλες μορφές οικονομικού εγκλήματος»
(Ιούλιος 2007)11

–

Ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό (2011-2014):
Αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό (Σεπτέμβριος 2013)

–

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του
προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,
τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK,
αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK12

–

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες
αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA (2015/2730(RSP))13

–

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας
και της χρηστής διακυβέρνησης σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Μάιος 2016)14

11

COM/2007/0391 τελικό
ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
13 ΕΕ C 470 της 4.11.2016, σ. 81.
14 ΕΕ C 212 της 14.6.2016, σ. 14.
12
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–

Ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό (2014-2017):
Προαγωγή των υφιστάμενων αρχών χρηστής διακυβέρνησης (Ιούλιος 2016)15

–

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση,
προσβασιμότητα και ακεραιότητα (2016/2143(INI))16

–

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών,
συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (1η Ιουλίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2020)17

–

«Χαρτογράφηση της διαφθοράς στον αθλητισμό στην ΕΕ» που πραγματοποίησε για
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ecorys (Δεκέμβριος 2018)18

–

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών,
συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη: «Ο κόσμος μας, η
αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας», παράγραφος 50 και τμήμα 2.419

–

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την
εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι
συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες (Ιούλιος 2019, COM(2019) 370 τελικό), και
ειδικότερα το κεφάλαιο 2.1.6.1.1. για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο

–

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (PE-CONS 78/19)20

–

Πίνακας δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηστή διακυβέρνηση

15https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=2500
16
17
18
19
20

2&no=1
ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 2.
ΕΕ C 189 της 15.6.2017, σ. 5.
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/71c67c33-1dff-11e9-8d0401aa75ed71a1
ΕΕ C 210 της 30.6.2017, σ. 1.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-78-2019-INIT/el/pdf - Κείμενο που
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 2019 και δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ
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Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
–

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2003)

–

Διεθνής Σύμβαση κατά της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό (2005)

–

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς· Στρατηγική για την προστασία από τη
διαφθορά σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις (2013)

–

Η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2015)21

–

Το σχέδιο δράσης Kazan της 6ης διεθνούς διάσκεψης υπουργών και ανώτερων υπαλλήλων
αρμόδιων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό υπό την αιγίδα της UNESCO, MINEPS VI
(2017)

Συμβούλιο της Ευρώπης
–

Σύσταση CM/Rec(2018)12 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με την
προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό

–

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ντόπινγκ (ETS αριθ. 135)

–

Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύμβαση για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς (ETS αριθ.
174), Σύμβαση ποινικού δικαίου για τη διαφθορά (ETS αριθ. 173) και το πρόσθετο
πρωτόκολλό της (ETS αριθ. 191)

–

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της χειραγώγησης των
αθλητικών αγώνων (ETS αριθ. 215)

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
–

Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων
λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη
Διαπραγμάτευσης στις 21 Νοεμβρίου 1997

–

Σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με φορολογικά μέτρα για την περαιτέρω
καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς
επιχειρηματικές συναλλαγές, 25 Μαΐου 2009 - C(2009)64

21

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/70/1 της 25ης
Σεπτεμβρίου 2015
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Διάφορα
–

Διεθνής Διαφάνεια: Έκθεση για τη διαφθορά στον κόσμο: αθλητισμός (23 Φεβρουαρίου
2016) (Global Corruption Report)

–

Δήλωση των ηγετών της G20: Διαμορφώνοντας έναν διασυνδεδεμένο κόσμο (Αμβούργο, 7-8
Ιουλίου 2017)

2.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων:
Ως «διαφθορά σε αθλητικούς αγώνες» νοείται η διαφθορά στον αθλητισμό που σχετίζεται με το
αποτέλεσμα ή/και την εξέλιξη αθλητικού αγώνα.
Ως «διαφθορά στη διαχείριση» νοείται η διαφθορά στον αθλητισμό που δεν σχετίζεται με το
αποτέλεσμα ή/και την εξέλιξη αθλητικού αγώνα.
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