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Αθλητισμός

Οι αρμοδιότητες της ΕΕ στον χώρο του αθλητισμού είναι σχετικά πρόσφατες αφού τις
απέκτησε μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο
του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για
την προώθηση της συνεργασίας και τη διαχείριση πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της
σωματικής άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά την
περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, διατέθηκε ειδικό κονδύλι του
προϋπολογισμού με σκοπό την υποστήριξη προγραμμάτων και δικτύων στον τομέα του
αθλητισμού.

Νομική βάση

Μολονότι οι Συνθήκες δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη νομική αρμοδιότητα για τον
αθλητισμό πριν από το 2009, η Επιτροπή είχε θέσει τα θεμέλια της σχετικής πολιτικής της ΕΕ
με τη Λευκή Βίβλο του 2007 για τον αθλητισμό και με το σχέδιο δράσης «Pierre de Coubertin»
το 2008.
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΕΕ απέκτησε συγκεκριμένη αρμοδιότητα στον τομέα του
αθλητισμού. Το άρθρο 6 στοιχείο ε) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) αναφέρεται στην αρμοδιότητα της ΕΕ να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει
ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του αθλητισμού, ενώ το άρθρο
165 ΣΛΕΕ ορίζει τις λεπτομέρειες της πολιτικής για τον αθλητισμό. Η Ένωση «συμβάλλει
στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον χώρο του αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη
παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του, τις δομές του που βασίζονται στον εθελοντισμό καθώς και
τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο». Το άρθρο 165 παράγραφος 2 αναφέρεται στον
στόχο της Ένωσης «να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, προάγοντας
την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων και τη συνεργασία
μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωματική και
ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους».
Η ΕΕ διαθέτει πλέον νομική βάση που της επιτρέπει να παρέχει μέσω του προγράμματος
Erasmus+ διαρθρωτική στήριξη στον τομέα και να ομιλεί με μία φωνή στα διεθνή φόρα και
στις επαφές με τρίτες χώρες. Οι Υπουργοί Αθλητισμού της ΕΕ συνέρχονται επίσης στο πλαίσιο
των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Επιπλέον, οι αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της ενιαίας αγοράς έχουν ήδη ασκηθεί με
σημαντικό αντίκτυπο στον αθλητισμό. Για παράδειγμα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει αναπτύξει σημαντική νομολογία με καίριες επιπτώσεις για τον κόσμο του αθλητισμού
(βλέπε υπόθεση Bosman). Παράλληλα, η ΕΕ έχει αναλάβει δράση με βάση μη δεσμευτικούς
κανόνες («soft law») σε αλληλένδετους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η
κοινωνική ένταξη, μέσω των αντίστοιχων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της.

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

Η ύπαρξη νέας συγκεκριμένης αρμοδιότητας στο πλαίσιο των Συνθηκών έχει διανοίξει νέες
ευκαιρίες δραστηριοποίησης για την ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού. Η ΕΕ καταβάλλει
προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι για μεγαλύτερη αμεροληψία και διαφάνεια
των αθλητικών διοργανώσεων και για μεγαλύτερη προστασία της ηθικής και σωματικής
ακεραιότητας των αθλητών, χωρίς να αγνοεί την ιδιομορφία του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, η
ΕΕ καλύπτει τρεις τομείς δραστηριοτήτων στον χώρο του αθλητισμού: 1) τον κοινωνικό ρόλο
του αθλητισμού· 2) την οικονομική του διάσταση· 3) το πολιτικό και νομικό πλαίσιο του τομέα
του αθλητισμού.

Επιτεύγματα

Α. Εξελίξεις της ασκούμενης πολιτικής
1. Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό και το σχέδιο δράσης «Pierre de Coubertin» (2007)
Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό που δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2007 η Επιτροπή υπήρξε
η πρώτη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για τον αθλητισμό της ΕΕ. Κατά την εφαρμογή των
προταθέντων μέτρων, η Επιτροπή συνέλεξε χρήσιμα στοιχεία σχετικά με θέματα που θα
χρειαζόταν να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου προβλέπονταν
διάφοροι στόχοι, όπως η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του αθλητισμού, η προαγωγή της
δημόσιας υγείας μέσω της σωματικής άσκησης, η τόνωση των εθελοντικών δραστηριοτήτων,
η ενίσχυση της οικονομικής διάστασης του αθλητισμού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των
παικτών, η καταπολέμηση του ντόπινγκ, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, και ο έλεγχος των δικαιωμάτων αναμετάδοσης, μεταξύ πολλών
άλλων στόχων.
2. Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού
Η Λευκή Βίβλος του 2007 για τον αθλητισμό προετοίμασε το έδαφος για την ανακοίνωση
της Επιτροπής, τον Ιανουάριο του 2011, σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης
της Λισαβόνας στον αθλητισμό, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον
αθλητισμό» (COM(2011)0012).
Πρόκειται για το πρώτο έγγραφο πολιτικής που ενέκρινε η Επιτροπή στον τομέα του
αθλητισμού από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έπειτα. Η ανακοίνωση
αυτή τονίζει την ικανότητα του αθλητισμού να συμβάλει σημαντικά στους γενικούς
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αναγνωρίζοντας ότι ο αθλητισμός βελτιώνει την
απασχολησιμότητα και προωθεί την κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της
Επιτροπής προτείνεται επίσης να υπογράψει η ΕΕ τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης
κατά του Ντόπινγκ, να αναπτύξει και να εφαρμόσει ρυθμίσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για
διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, να συνεχίσει τα βήματα προόδου προς την υιοθέτηση εθνικών
στόχων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση, και να αναπτύξει
πρότυπα για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε αθλητικές εκδηλώσεις και αθλητικούς
χώρους.
Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, η Επιτροπή καλεί τις αθλητικές ενώσεις να δημιουργήσουν
μηχανισμούς για τη συλλογική πώληση δικαιωμάτων αναμετάδοσης ώστε να εξασφαλίζεται
ικανοποιητική αναδιανομή των εσόδων. Άλλα θέματα που έτυχαν εξέτασης αφορούν
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του αθλητισμού, την προαγωγή της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τη διαφανή και βιώσιμη χρηματοδότηση του αθλητισμού

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
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και την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα του
αθλητισμού.
3. Πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό (2017-2020)
Το Πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό αποτελεί το σημαντικότερο έγγραφο
σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού. Το πρώτο σχέδιο εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο με το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2011[1] και το δεύτερο στις 21
Μαΐου 2014[2]. Στο σχέδιο της περιόδου 2014-2017 ξεχωρίζουν τρεις προτεραιότητες: η
ακεραιότητα του αθλητισμού, η οικονομική του διάσταση και η σχέση μεταξύ αθλητισμού
και κοινωνίας. Προκειμένου να δρομολογηθεί η υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών, τα
κράτη μέλη και η Επιτροπή συνέστησαν πέντε ομάδες εμπειρογνωμόνων, με αντικείμενα
τους προσυνεννοημένους αγώνες, τη χρηστή διακυβέρνηση, την οικονομική διάσταση του
αθλητισμού, τη σωματική δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας (HEPA) και την ανάπτυξη
ανθρώπινων πόρων στον τομέα του αθλητισμού.
Στις 23 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» ενέκρινε
στο πλαίσιο συνεδρίασής του για τον αθλητισμό το νέο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον αθλητισμό (2017-2020). Οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:
— Ακεραιότητα του αθλητισμού, με έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση, στην προστασία των

ανηλίκων, στην καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων, της φαρμακοδιέγερσης
και της διαφθοράς·

— Οικονομική διάσταση του αθλητισμού, ιδίως η καινοτομία στον αθλητισμό, και
αθλητισμός και ψηφιακή ενιαία αγορά·

— Αθλητισμός και κοινωνία, ιδίως κοινωνική ένταξη, ρόλος των προπονητών, αθλητισμός
και μέσα ενημέρωσης, αθλητισμός και περιβάλλον, αθλητισμός και υγεία, εκπαίδευση
στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού, καθώς και αθλητική διπλωματία.

Θα συσταθούν δύο ομάδες εμπειρογνωμόνων (με θέματα ακεραιότητα και ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ανθρώπινων πόρων στον αθλητισμό) αντί για τις πέντε του προηγούμενου
προγράμματος εργασιών. Θα διαμορφωθούν επίσης νέες μέθοδοι εργασίας όπως οι
συνεδριάσεις θεματικών ενοτήτων.
Η Επιτροπή έχει επίσης κληθεί να δώσει συνέχεια στο έργο των προηγούμενων Ομάδων
Υψηλού Επιπέδου, στους τομείς «μαζικός αθλητισμός» και «αθλητισμός και διπλωματία».
Σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής, η διάρκεια του προγράμματος εργασιών παρατάθηκε
μέχρι τα τέλη του 2020, δηλαδή για τριάμισι χρόνια, ούτως ώστε να ευθυγραμμιστεί με το
πρόγραμμα Erasmus+ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Δεδομένου ότι οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αποτελούν ελκυστικές ευκαιρίες για να
εορταστούν οι επιδόσεις, οι αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
τον Μάιο του 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε τα συμπεράσματά του σχετικά με την ενίσχυση
της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στις μεγάλες αθλητικές
εκδηλώσεις. Στο εν λόγω έγγραφο, το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις μελλοντικές εργασίες για τον αθλητισμό σε επίπεδο
ΕΕ, να υποστηρίξουν την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών που συνδέονται με τη

[1]Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα
πλαίσια του Συμβουλίου, σχετικά με πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό για την
περίοδο 2011-2014, ΕΕ C 162 της 1.6.2011, σ. 1.
[2]Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα
πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον
αθλητισμό (2014-2017), ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 12.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/el/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/el/pdf


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 4

χρηστή διακυβέρνηση, και να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν μοντέλα συνεργασίας μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς να προβαίνουν σε ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον
αφορά τη συνεργασία αυτή.
Β. Προγράμματα δράσης
1. Erasmus+
Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Erasmus+, του προγράμματος της ΕΕ για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Το 1,8%
του ετήσιου προϋπολογισμού του Erasmus+ προορίζεται για δραστηριότητες που συνδέονται
με τον αθλητισμό, με στόχο τη στήριξη συμπράξεων συνεργασίας και ευρωπαϊκών αθλητικών
εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα οφείλει επίσης να συμβάλει στην
ενίσχυση της βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής, δηλαδή να χρηματοδοτεί μελέτες.
Τέλος, το πρόγραμμα στηρίζει και τον διάλογο με ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
2. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, την οποία υποστηρίζει η ΕΕ μέσω του προγράμματος
Erasmus+, αποτελεί μια σειρά πρωτοβουλιών που προτάθηκαν στο σχετικό ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2012 και που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους
πολίτες να ξεκινήσουν να ασκούνται. Πράγματι, έρευνα του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι το
59% των Ευρωπαίων αθλούνται ή γυμνάζονται εξαιρετικά σπάνια ή ποτέ. Το γεγονός αυτό
υπονομεύει την υγεία και την ευζωία των ανθρώπων, καθώς και την οικονομία, λόγω των
αυξημένων δαπανών για την υγεία, και έχει διάφορες αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις όπως
η πτώση της παραγωγικότητας στους τόπους εργασίας και η μειωμένη απασχολησιμότητα. Με
σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, κάθε χρόνο η ΕΕ προωθεί την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Αθλητισμού σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
3. Αθλητισμός και μετανάστες
Η κοινωνική ένταξη αποτελεί μέρος των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τον ρόλο του
αθλητισμού στην κοινωνία. Μέσω της προσέγγισης των λαών, της ανάπτυξης κοινοτήτων
και της καταπολέμησης ξενοφοβικών και ρατσιστικών συμπεριφορών, ο αθλητισμός έχει
τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην ΕΕ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με την ένταξη
των μεταναστών. Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη που εξετάζει τον
τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός στηρίζει την ένταξη των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη.
Η Επιτροπή προωθεί επίσης σχέδια και δίκτυα για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών
μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του προγράμματος Erasmus
+. Χρηματοδοτούνται έργα όπως το European Sport Inclusion Network — Promoting Equal
Opportunities of Migrants and Minorities through Volunteering in Sport και το Social Inclusion
and Volunteering in Sports Clubs in Europe.
Το ποδόσφαιρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη, μέσω της συμμετοχής
συνδέσμων αμειβομένων ποδοσφαιριστών, όπως στο πρόγραμμα Show Racism the Red Card),
ή διοικητικών οργάνων όπως η UEFA, η οποία βοήθησε την ΕΕ με μια χαρτογράφηση των
δραστηριοτήτων των μελών της για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στους κόλπους του Κοινοβουλίου, η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής αθλητισμού εμπίπτει
στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT). Το Κοινοβούλιο
αναγνωρίζει ότι καθίσταται ολοένα και πιο αισθητή η ανάγκη να ασχοληθεί η ΕΕ με τα

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//EL
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
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
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θέματα του αθλητισμού, σεβόμενη ωστόσο πλήρως την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου
ότι ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο και δημόσιο αγαθό. Το 2012, η
επιτροπή CULT συνέταξε έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό, η οποία
προετοίμασε το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκε
για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2015. Το Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης σε προσπάθειες
για την επιβεβαίωση της κοινωνικής σημασίας του αθλητισμού. Επιπλέον, σε ψηφίσματά
του, το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με το θέμα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών
στον αθλητισμό, καθώς και με το θέμα της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ
των γενεών. Ο καθοριστικός ρόλος του αθλητισμού αναφέρεται επίσης στο ψήφισμα για την
ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, όπου υπογραμμίζεται
ο σημαντικός ρόλος του αθλητισμού ως μέσου προαγωγής του κοινωνικού και διαπολιτισμικού
διαλόγου, με την προώθηση της δημιουργίας θετικών σχέσεων μεταξύ του τοπικού πληθυσμού
και των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.
Το Κοινοβούλιο έχει επιδείξει ιδιαίτερη ενεργητικότητα στις προσπάθειες καταπολέμησης του
φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων και της διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού.
Τον Μάρτιο του 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το στήσιμο αγώνων και
τη διαφθορά στον αθλητισμό. Ακολούθησε, στις 11 Ιουνίου 2015, ψήφισμα σχετικά με τις
αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA και, στις 2 Φεβρουαρίου
2017, ψήφισμα σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό:
χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του
Ιουλίου του 2016, η επιτροπή CULT υπέβαλε προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά
με τους προσυνεννοημένους αγώνες, ζητώντας την πλήρη δέσμευσή της για την κύρωση
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των
αθλητικών αγώνων. Στην απάντησή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει τη στήριξή της προς τη
Σύμβαση ως πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση του φαινομένου των προσυνεννοημένων
αγώνων, καθότι αποτελεί μια σταθερή βάση για τη διασφάλιση της συνεργασίας και του
συντονισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου.
Ωστόσο, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ στην ΕΕ.
Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του αθλητισμού για τον τουρισμό, υπενθυμίζοντας
τον σημαντικό ρόλο των αθλητικών δραστηριοτήτων προκειμένου να γίνονται οι περιφέρειες
της Ευρώπης ελκυστικές στους τουρίστες, και τονίζοντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν
από τη μετακίνηση αθλητών και θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να
προσελκύσουν τουρίστες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
Katarzyna Anna Iskra
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