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СПОРТ

Спортът е област, в която отговорностите на ЕС са относително нови и са придобити
едва с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. ЕС
отговаря за разработването на основани на факти политики, а също така подпомага
сътрудничеството и ръководи инициативи в подкрепа на физическата активност и
спорта в цяла Европа. През периода 2014—2020 г. за първи път в програмата „Еразъм
+“ е включен специален бюджетен ред за подпомагане на проекти и мрежи в областта
на спорта.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Макар в Договорите да не се споменава специфична правна компетентност във връзка
със спорта преди 2009 г., Комисията изгради началото на политика на ЕС в областта на
спорта чрез Бялата книга за спорта от 2007 г. и плана за действие „Пиер дьо Кубертен“
през 2008 г.
С Договора от Лисабон ЕС придоби специфична компетентност в областта на спорта.
Член 6, буква д) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
дава компетентност на ЕС да предприема действия за подкрепа или допълване на
действията на държавите членки в областта на спорта, а член 165 от ДФЕС предоставя
подробности за политика относно спорта. Съюзът „допринася за насърчаването на ролята
на спорта в европейския живот, като отчита в същото време спецификите му, структурите,
основаващи се на доброволното участие, както и неговата социална и възпитателна
функция“. Член 165, параграф 2 посочва „развиване на европейското измерение в спорта
чрез насърчаване на равнопоставеността и принципа на откритост в спортните състезания
и сътрудничеството между организациите, отговарящи за спорта, както и чрез закрила на
физическата и морална неприкосновеност на спортистите, по-специално на най-младите
сред тях“.
Сега ЕС има правно основание да подкрепя сектора в структурно отношение с програмата
„Еразъм+“ и да говори с един глас на международни форуми и по отношение на трети
държави. Министрите на спорта от ЕС сега също се срещат в рамките на Съвета по
образование, младеж, култура и спорт.
Освен това компетентността на ЕС в областта на единния пазар вече оказа значително
въздействие върху спорта. Например Съдът на Европейския съюз разви обширна и
важна съдебна практика, която има съществени последици за света на спорта (напр.
делото „Босман“). В същото време ЕС вече упражни правомощията си за приемане на
актове с незадължителна юридическа сила в тясно свързани области като образованието,
здравеопазването и социалното приобщаване посредством съответните си програми за
финансиране.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0415
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ЦЕЛИ

Съществуването на нова специфична компетентност в Договорите откри нови
възможности за действия на ЕС в областта на спорта. Той работи за постигане на
целите на по-голяма честност и откритост в спортните състезания и по-голяма закрила
на моралната и физическата неприкосновеност на спортистите, като в същото време се
взема предвид спецификата на спорта. По-конкретно ЕС покрива три области на дейност
в спортната сфера: 1) обществената роля на спорта; 2) икономическото му измерение; 3)
политическата и правната рамка на сектора на спорта.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Промени в политиката
1. Бяла книга за спорта и план за действие „Пиер дьо Кубертен“ (2007 г.)
Бялата книга за спорта на Комисията от юли 2007 г. е първата „всеобхватна инициатива“
относно спорта от страна на ЕС. Чрез изпълнението на предложените мерки Комисията
събра полезна информация по въпроси, които да бъдат разгледани в бъдеще. В Бялата
книга се предвиждаха няколко цели, като увеличаване на обществено значимата роля
на спорта, укрепване на общественото здраве чрез физическа активност, поощряване
на доброволческите дейности, укрепване на икономическото измерение на спорта
и свободното движение на играчите, борба срещу допинга, корупцията и изпирането на
пари и контрол над медийните права, наред с много други цели.
2. Развиване на европейското измерение в спорта
Бялата книга за спорта от 2007 г. подготви почвата за представеното през януари 2011 г.
съобщение на Комисията относно въздействието на Договора от Лисабон върху спорта,
озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“ (COM (2011) 0012).
Това е първият политически документ, приет от Комисията в областта на спорта
след влизането в сила на Договора от Лисабон. В това съобщение се подчертава
потенциалът на спорта да допринесе значително за постигането на общите цели на
стратегията „Европа 2020“, като се отчита, че спортът подобрява пригодността за заетост
и подобрява социалното приобщаване. В съобщението на Комисията се предлага също
така ЕС да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа срещу употребата на
допинг, да разработи и приложи мерки за сигурност и изисквания за безопасност за
международните спортни събития, както и да напредва с работата по въвеждането на
национални цели въз основа на Насоките на ЕС за физическата активност и да разработи
стандарти относно достъпа за хора с увреждания до спортни събития и до местата на
тяхното провеждане.
По икономическите въпроси Комисията призовава спортните асоциации да създадат
механизми за колективна продажба на медийни права, за да се осигури адекватно
преразпределение на приходите. Другите разгледани въпроси се отнасят до правата на
интелектуална собственост, свързани със спорта, насърчаването на обмена на най-добри
практики относно прозрачното и устойчиво финансиране на спорта и мониторинга на
прилагането на законодателството за държавните помощи в областта на спорта.
3. Работен план на ЕС за спорта за периода 2017—2020 г.
Работният план на ЕС за спорта представлява най-важният документ на европейска
политика в областта на спорта. Първият план бе приет от Съвета в неговата резолюция

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
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от 20 май 2011 г.[1], а вторият — на 21 май 2014 г.[2] Планът за 2014—2017 г. имаше
три приоритета: почтеността в спорта, неговото икономическо измерение и връзката
между спорта и обществото. За работа по тези приоритетни теми държавите членки
и Комисията създадоха пет експертни групи, които обхващат уреждането на изхода от
спортни срещи, доброто управление, икономическото измерение на спорта, укрепващата
здравето физическа активност (УЗФА) и развитието на човешките ресурси в спорта.
На 23 май 2017 г. Съветът по образование, младеж, култура и спорт в своята сесия,
посветена на спорта, прие новия работен план на ЕС за спорта (2017—2020 г.). Общите
цели са:
— почтеност в спорта, с акцент върху доброто управление, защитата на ненавършилите

пълнолетие, борбата с уреждането на изхода от спортни срещи, допинга и
корупцията;

— икономическо измерение, с акцент върху иновациите в спорта, както и връзката на
спорта с цифровия единен пазар;

— спорт и общество, с акцент върху социално приобщаване, треньори, медии, околна
среда, здравеопазване, образование и спортна дипломация.

Вместо петте експертни групи в предишния работен план ще бъдат създадени две
такива групи (почтеност и умения; развитие на човешките ресурси в спорта) и ще бъдат
определени нови методи на работа, например тематични срещи.
Отправя се и покана до Комисията да осигури последващи действия- във връзка с двете
групи на високо равнище на теми „Спорт и дипломация“ и „Масов спорт“.
В съответствие с предложението на Комисията, продължителността на работния план
беше увеличена до края на 2020 г. — 3,5 години, за да се съгласува с програмата „Еразъм
+“ и многогодишната финансова рамка.
С оглед на факта, че големите спортни прояви са привлекателна възможност за честване
на резултатите, ценностите и ползите от спорта в национален и международен план,
през май 2016 г. Съветът излезе със заключения относно утвърждаването на почтеността,
прозрачността и доброто управление при големи спортни прояви. В този документ
Съветът прикани държавите членки да действат с почтеност и прозрачност в бъдещата
работа относно спорта на равнище ЕС, да подкрепят изпълнението на критериите и
процедурите, свързани с доброто управление, както и да определят и разработват модели
за публично-частно сътрудничество и да обменят добри практики по отношение на това
сътрудничество.
Б. Програми за действие
1. „Еразъм+“
Спортът е неразделна част от „Еразъм+“, новата програма на ЕС за образованието,
обучението, младежта и спорта за периода 2014—-2020 г. 1,8 % от годишния бюджет
на “Еразъм+“ са посветени на свързани със спорта дейности, за да подкрепят
партньорства за сътрудничество и европейски спортни събития с нестопанска цел.
Програмата следва също така да допринесе за укрепване на фактологичната основа

[1]Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките
на Съвета, относно европейски работен план за спорта за периода 2011—-2014 г., OВ C 162, 1.6.2011 г., стр. 1.
[2]Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките
на Съвета, от 21 май 2014 г. относно работния план на Европейския съюз за спорта (2014—-2017 г.), OВ C 183,
14.6.2014 г., стр. 12.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/bg/pdf
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за разработването на политики, т.е. да финансира проучвания. И накрая, диалогът със
съответните заинтересовани страни в Европа също се подкрепя от програмата.
2. Европейска седмица на спорта
Европейската седмица на спорта е набор от инициативи, предложени в резолюцията на
Европейския парламент от 2012 г., които насърчават европейските граждани да започнат
да се занимават с физическа дейност, а ЕС дава подкрепата си чрез програмата “Еразъм+“.
Всъщност проучване на „Евробарометър“ показа, че 59 % от европейците се занимават
рядко или въобще не се занимават с физически упражнения или спорт. В резултат
от това страда не само здравето и благосъстоянието на хората, но и икономиката —
поради отрицателни последици като увеличени разходи за здравеопазване, загуба на
производителност на работното място и намаляване на пригодността за заетост. С цел да
се повиши осведомеността на гражданите, всяка година ЕС популяризира Европейската
седмица на спорта на равнище ЕС, на национално, на регионално и на местно равнище.
3. Спорт и мигранти
Социалното приобщаване е сред приоритетите на ЕС за ролята на спорта в обществото.
Като обединява хората, изгражда общности и се бори срещу ксенофобията и расизма,
спортът има потенциал да даде важен принос за интеграцията на мигрантите в ЕС.
Европейската комисия улеснява обмена на добри практики относно интеграцията
на мигрантите. През септември 2016 г. Европейската комисия публикува проучване,
което разглежда начина, по който спортът подкрепя интеграцията на мигранти в
Европа. Комисията също така насърчава проекти и мрежи за социално приобщаване
на мигрантите чрез европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата
“Еразъм+“. Финансират се проекти като Европейска мрежа за спортно приобщаване —
насърчаване на равни възможности за мигрантите и малцинствата чрез доброволчество в
спорта и Социално приобщаване и доброволчество в спортните клубове в Европа.
Футболът играе ключова роля в социалното приобщаване, като осигурява участието
на съюзи на футболисти (като в проекта Да покажем на расизма червен картон) или
на ръководни органи като УЕФА, които помогнаха на ЕС с картографирането на
дейностите на членовете ѝ в подкрепа на социалното приобщаване на бежанците.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В рамките на ЕП изготвянето на европейска политика в областта на спорта е в кръга
на компетентност на комисията по култура и образование (CULT). Парламентът отчита,
че става все по-необходимо ЕС да се занимава с въпросите на спорта, като същевременно
изцяло спазва принципа на субсидиарност, тъй като самият спорт представлява важно
социално явление и обществено благо. През 2012 г. комисията CULT състави доклад
за европейското измерение в спорта, който подготви почвата за Европейската седмица
на спорта, проведена за пръв път през септември 2015 г. Парламентът също така полага
усилия за утвърждаването на социалната значимост на спорта. Освен това в различните
свои резолюции Парламентът е разглеждал и въпроса за равенството между половете
в спорта, както и за активния живот на възрастните хора и солидарността между
поколенията. Ключовата роля на спорта е спомената и в резолюцията за интеграцията на
пазара на труда и социалното приобщаване на бежанците, като там се подчертава важната
роля на спорта като средство за насърчаване на социалния и междукултурния диалог чрез
стимули за създаването на положителни връзки между местното население и бежанците
и лицата, търсещи убежище.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//BG
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/f1174f30-7975-11e6-b076-01aa75ed71a1
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.theredcard.org/
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//BG
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Парламентът е много активен в борбата срещу уреждането на изхода от спортни
срещи и корупцията в спорта. През март 2013 г. Парламентът прие резолюция относно
уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта. Тя беше последвана
от резолюция от 11 юни 2015 г. относно разкрития за случаи на корупция на високо
равнище във ФИФА и резолюция от 2 февруари 2017 г. относно „интегриран подход
към политиката за спорта: добро управление, достъпност и почтеност“. По време на
пленарната сесия през юли 2016 г. комисията по култура и образование представи въпрос
с искане за устен отговор до Комисията относно уреждането на изхода от спортни
срещи, с искане за пълен ангажимент за ратифицирането на Конвенцията на Съвета
на Европа относно манипулирането на спортни състезания. Отговорът на члена на
Комисията подчерта подкрепата на Комисията за Конвенцията като ценен инструмент в
борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи, тъй като представлява солидна
основа за осигуряване на общоевропейска координация и сътрудничество в тази борба.
Въпреки това е необходимо сътрудничество между държавите членки и институциите,
за да се гарантира, че Конвенцията ще влезе в сила в ЕС.
Парламентът също така признава значението на спорта за туризма, като припомни
важната роля на спортните дейности за това да станат европейските региони
привлекателни за туристите, и изтъкна възможностите, произтичащи от пътуванията на
спортистите и зрителите на спортни събития, които могат да привлекат туристи дори в
най-отдалечените райони.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=BG&reference=P8-TA-2017-0012
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