
W skrócie
Posiedzenie plenarne – luty I 2017 r.

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

PL
(or. EN)

Autor: Vivienne Halleux, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów
PE 595.909
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w nim opinie
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod
warunkiem, że wskazano źródło, uprzednio poinformowano Parlament Europejski oraz dostarczono egzemplarz. © Unia Europejska, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Zintegrowane podejście do polityki w dziedzinie
sportu
Przed mającymi się rozpocząć rozmowami w sprawie nowego unijnego planu pracy w dziedzinie
sportu na pierwszym lutowym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego zostanie
przedstawione sprawozdanie z własnej inicjatywy, w którym dokonano analizy dotychczasowej
unijnej polityki w dziedzinie sportu oraz sformułowano zalecenia na przyszłość.

Kontekst: Unia Europejska i sport
Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w grudniu 2009 r. Unia Europejska (UE) uzyskała szczególne
uprawnienia w dziedzinie sportu, otrzymując mandat do opracowywania i wdrażania skoordynowanej unijnej
polityki sportu wspieranej ze specjalnej linii budżetowej oraz do rozwijania współpracy z właściwymi
organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z Radą Europy, które są od dawna aktywne w tej
dziedzinie (art. 165, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE). Rola UE polega na wspieraniu,
koordynacji i uzupełnianiu działań podejmowanych przez państwa członkowskie (art. 6 TFUE). Współpraca
europejska w dziedzinie sportu opiera się na trzyletnim unijnym planie prac, który określa priorytety UE w
tym zakresie, a także stanowi ramy dla działań podejmowanych przez państwa członkowskie i Komisję.
Priorytetowe tematy planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2014–2017 to m.in. uczciwość w sporcie
(obejmująca walkę z dopingiem i ustawianiem wyników zawodów sportowych, a także propagowanie
dobrego zarządzania w sporcie); gospodarczy wymiar sportu (obejmujący zrównoważone finansowanie oraz
korzyści gospodarcze sportu); sport i społeczeństwo (obejmujący propagowanie aktywności fizycznej dla
zdrowia, wolontariat, edukację i szkolenia w dziedzinie sportu). Od 2014 r. politykę tę wspiera się za pomocą
programu Erasmus+ Sport, który dysponuje budżetem ponad 265 mln EUR na siedem lat, przez finansowanie
odnośnych projektów. Pula środków finansowych dostępnych w 2017 r. wynosi 39,2 mln EUR.
Komisja Europejska przygotowuje sprawozdanie w sprawie realizacji aktualnego wieloletniego planu działań
UE w dziedzinie sportu. Sprawozdanie to będzie podstawą dyskusji na temat sporządzenia nowego planu
działań (mającego obowiązywać do 2020 r.), które zaplanowano na czas przewodnictwa Malty w Radzie Unii
Europejskiej (styczeń–luty 2017 r.).

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji zatytułowane „Zintegrowane podejście do polityki w dziedzinie
sportu” (sprawozdawca: Hannu Takkula, ALDE, Finlandia) prezentuje najbardziej kompleksowe stanowisko w
tej sprawie od czasu rezolucji PE z 2012 r. zatytułowanej „Europejski wymiar sportu”. Składa się z dwóch
głównych części, z których pierwsza dotyczy uczciwości i dobrego zarządzania w sporcie, zaś druga –
integracji społecznej, funkcji społecznych i dostępności sportu.
W części pierwszej nawołuje się m.in. do krzewienia kultury przejrzystości w organizacjach sportowych,
stworzenia w państwach członkowskich specjalnej kategorii przestępstw dotyczącej ustawiania meczów,
bliskiej współpracy ze Światową Agencją Antydopingową (WADA), Unesco oraz Radą Europy w celu
skuteczniejszej walki z dopingiem przez umocnienie zobowiązań politycznych i prawnych Światowego
kodeksu antydopingowego, ewentualnego zakazu udziału własnościowego osób trzecich w stosunku do
graczy na mocy prawa UE i stworzenie rejestrów przejrzystości wynagrodzeń agentów sportowych. W części
drugiej proponuje się konkretne środki na rzecz wspierania sportu masowego: zachęca się państwa
członkowskie do wprowadzenia wobec licencjonowanych operatorów zakładów sportowych obowiązku
przekazywania odpowiedniej części zysku na sport masowy, do wykorzystywania swych systemów
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podatkowych, by wspierać zwolnienia z podatku VAT, ulgi podatkowe oraz inne formy zachęt finansowych
dla sportu masowego, a także do przeznaczania znaczniejszych środków finansowych na otwieranie
publicznych terenów sportowych i placów zabaw, by ułatwić dostęp do sportu.
Jeżeli chodzi o kierunek rozwoju unijnej polityki w dziedzinie sportu, w sprawozdaniu zaleca się nadanie
kwestii dobrego zarządzania w sporcie priorytetowego znaczenia w kolejnym unijnym planie działań w
dziedzinie sportu, a także propagowanie aktywności fizycznej, szczególnie wśród ludzi młodych i w
społecznościach o szczególnych potrzebach na obszarach o niekorzystnych warunkach społecznych, w
których poziom aktywności fizycznej jest niski. Wzywa się do przeznaczania większej ilości środków na sport
w ramach programu Erasmus, przy położeniu szczególnego nacisku na sport masowy i edukację, a także
nawołuje się do poprawy widoczności programu i jego dostępności, aby w większym stopniu uwzględniać
sport w innych systemach finansowania, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz
program działań w dziedzinie zdrowia.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2146 (INI). Komisja przedmiotowo właściwa: CULT. Sprawozdawca:
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