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SPORT

A sport viszonylag új terület az uniós szintű politikák között, az Unió csak a Lisszaboni
Szerződés 2009. decemberi hatálybalépésével kapott külön hatáskört a sport területén.
Az Unió feladatkörébe tartozik a tényeken alapuló szakpolitika kidolgozása, valamint a
testmozgást és a sportot támogató együttműködés előmozdítása és a kezdeményezések
irányítása Európa-szerte. A 2014–2020-as időszakban első alkalommal állt rendelkezésre egy
külön költségvetési tétel az Erasmus+ program keretében a sport területén indított projektek
és működő hálózatok támogatására.

JOGALAP

Bár a szerződések 2009 előtt nem említenek konkrét jogi illetékességet a sport területén, a
Bizottság a sportról szóló 2007. évi fehér könyvben és a 2008-as „Pierre de Coubertin cselekvési
tervben” lefektette az uniós sportpolitika alapjait.
A Lisszaboni Szerződéssel az EU külön hatáskörre tett szert a sport területén. Az Európai
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikkének e) pontja kimondja, hogy az Unió
hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató vagy kiegészítő intézkedések
végrehajtására a sport területén, míg az EUMSZ 165. cikke meghatározza a sportpolitika
részleteit. Az Unió „a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti
sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekintettel
hozzájárul az európai sport előmozdításhoz”. A 165. cikk (2) bekezdése utal „a sport európai
dimenzióinak fejlesztésére a sportversenyek tisztaságának és nyitottságának, valamint a sport
területén felelős szervezetek közötti együttműködésnek az előmozdítása, illetve a sportolók,
köztük különösen a legfiatalabbak fizikai és szellemi épségének védelme révén”.
Az Unió immár jogalappal rendelkezik, hogy strukturálisan támogassa az ágazatot az Erasmus+
program révén, és egységesen lépjen fel a nemzetközi fórumokon és harmadik országok felé. Az
uniós sportminiszterek hivatalosan is találkoznak az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi
Tanács ülésein.
Ezen túlmenően az egységes piacra kiterjedő uniós hatáskörök eddig is jelentős hatást
gyakoroltak a sport területére. Így például az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatában
számottevő azon ügyek száma, amelyek fontos következményekkel járnak a sport világában
(példa erre a Bosman-ügy). Ezzel egyidejűleg az Unió a sporthoz szorosan kapcsolódó területek,
így az oktatás, az egészségügy és a társadalmi befogadás területén meglévő, nem kötelező erejű
jogi eszközöket érintő hatásköreit is gyakorolta a vonatkozó finanszírozási programjai révén.

CÉLKITŰZÉSEK

A sportra vonatkozó új hatáskör megjelenése a Szerződésekben új távlatokat nyitott az ezen
a területen megvalósuló uniós fellépések előtt. Az Unió arra törekszik, hogy a sport sajátos
természetének figyelembevétele mellett teljesítse a sportversenyek fokozott tisztaságára és

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0415


Az Európai Unió ismertetése - 2017 2

nyitottságára, valamint a sportolók szellemi és fizikai épségének nagyobb védelmére vonatkozó
célkitűzéseket. Az Unió konkrétan három tevékenységi körrel foglalkozik a sport területén: (1)
a sport társadalmi szerepe; (2) a sport gazdasági vonatkozásai; (3) a sport szervezése, amely az
ágazat politikai és jogi keretével foglalkozik.

EREDMÉNYEK

A. Szakpolitikai fejlemények
1. A sportról szóló, 2007. évi fehér könyv és az ahhoz kapcsolódó „Pierre de Coubertin
cselekvési terv”
A Bizottság sportról szóló, 2007. júliusi fehér könyve volt az első Unió által indított
átfogó sportkezdeményezés. A javasolt intézkedések végrehajtása során a Bizottság hasznos
ismereteket szerzett azokról a kérdésekről, amelyeket a jövőben napirendre kell tűzni. A fehér
könyv számos célkitűzést vázol fel, mint például a sport társadalmi szerepének növelése, a
közegészségügy fejlesztése a testmozgás révén, az önkéntes tevékenységek ösztönzése, a sport
és gazdasági vonatkozásainak és a játékosok szabad mozgásának előmozdítása, a dopping, a
korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a médiajogok ellenőrzése.
2. A sport európai dimenziójának fejlesztése
A sportról szóló 2007-es fehér könyv megfelelő kiindulópontot jelentett „A sport európai
dimenziójának fejlesztése” című, a Lisszaboni Szerződés sportra gyakorolt hatásáról szóló,
2011. januári bizottsági közlemény (COM(2011) 0012) számára.
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta ez a Bizottság által elfogadott első, sporttal
foglalkozó politikai dokumentum. E közlemény kiemeli a sportban rejlő lehetőségeket,
amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak az Európa 2020 stratégia általános céljaihoz,
elismerve, hogy a sport javítja a foglalkoztathatóságot és előmozdítja a társadalmi befogadást.
A Bizottság közleménye azt is felveti, hogy az Uniónak csatlakoznia kellene az Európa
Tanács doppingellenes egyezményéhez, nemzetközi sporteseményekre vonatkozó biztonsági
intézkedéseket és követelményeket kellene kidolgoznia és alkalmaznia, folytatnia kell a
testmozgásra vonatkozó uniós iránymutatásokon alapuló nemzeti célok bevezetését, és ki kell
dolgoznia a fogyatékossággal élő személyeknek a sporteseményekhez és helyszínekhez való
hozzáférésére vonatkozó előírásokat.
A gazdasági kérdések tekintetében a Bizottság felhívja a sportszervezeteket a közvetítési
jogok együttes értékesítésével kapcsolatos mechanizmus kialakítására, ezzel biztosítva a
bevételek megfelelő újraelosztását. A közlemény emellett a sporttal kapcsolatos szellemi
tulajdonjogokkal, az átlátható és fenntartható sportfinanszírozással kapcsolatos bevált
gyakorlatok cseréjének előmozdításával, valamint az állami támogatásokkal kapcsolatos
jogszabályok sport területén történő alkalmazásának nyomon követésével is foglalkozik.
3. A 2017–2020-es időszakra szóló, sportra vonatkozó uniós munkaterv
A sportra vonatkozó uniós munkaterv az európai sportpolitika legfontosabb dokumentuma. Az
első tervet a Tanács 2011. május 20-i állásfoglalásában[1] fogadta el, a másodikat 2014. május 21-
én[2]. A 2014–2017-es terv három prioritással rendelkezik: a sport tisztasága, annak gazdasági
vonatkozásai és a sport és a társadalom viszonya. E prioritásként kezelt területeken a tagállamok
és a Bizottság öt szakértői csoportot hoztak létre, amelyek a következő témákkal foglalkoznak:

[1]A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás a
sportra vonatkozó uniós munkatervről 2011-2014-ig, HL C 162, 2011.6.1., 1. o.
[2]A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2014. május 21-i
állásfoglalás a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2014-2017), HL C 183, 2014.6.14., 12. o.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
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a mérkőzések eredményeinek tiltott befolyásolása, a jó kormányzás, a gazdasági dimenzió, az
egészségfejlesztő testmozgás és a humánerőforrás-fejlesztés a sportban.
2017. május 23-án az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács a sporttal foglalkozó
ülésén elfogadta az új, a 2017–2020-es időszakra szóló, sportra vonatkozó uniós munkatervet.
A munkaterv átfogó céljai a következők:
— A sport tisztasága, középpontban a jó kormányzással, a kiskorúak védelme, küzdelem a

mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása, a doppingolás és a korrupció ellen;

— A gazdasági dimenzió, a sport és az innováció, valamint a sport és a digitális egységes piac
területeire összpontosítva;

— A sport és a társadalom, a társadalmi befogadásra, az edzőkre, a médiára, a környezetre,
az egészségre, az oktatásra és a sportdiplomáciára összpontosítva.

Két szakértői csoport (tisztaság és készségek; emberierőforrás-menedzsment a sport területén)
kerül létrehozásra az előző munkaterv öt csoportja helyett, és új munkamódszereket vezetnek
be, köztük a klasztertalálkozókat.
A Bizottság is meghívást kapott az ülésekre, a két magas szintű munkacsoport nyomon
követésének biztosítása érdekében, amelyek a sportdiplomáciával és a szabadidősporttal
foglalkoznak.
A Bizottság javaslatait követve a munkaterv időtartama az Erasmus+ programhoz és a többéves
pénzügyi kerethez való hozzáigazítás érdekében 2020 végéig, azaz 3,5 évre meghosszabbításra
került.
Tekintettel arra, hogy a főbb sportesemények vonzó lehetőségeket kínálnak a sportteljesítmény,
valamint a sport értékekeinek és előnyeinek ünneplésére nemzeti és nemzetközi viszonylatban,
2016 májusában a Tanács következtetéseket fogadott el a fontosabb sportesemények
tisztaságának, átláthatóságának és jó irányításának javításáról. E dokumentumban a Tanács
felkérte a tagállamokat, hogy a sporttal kapcsolatos jövőbeli uniós szintű munkájukba foglalják
bele a tisztaságot és az átláthatóságot, támogassák a jó kormányzáshoz kapcsolódó kritériumok
és eljárások megvalósítását, továbbá határozzanak meg és dolgozzanak ki modelleket a
magán- és közszféra együttműködésére és az ilyen együttműködés keretében megvalósuló
információcserére.
B. Cselekvési programok
1. Erasmus+
A sport szerves része az Erasmus+ programnak és az Unió 2014-2020-as időszakra vonatkozó
oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának. Az Erasmus+ éves költségvetésének 1,8%-
a a sporttal kapcsolatos tevékenységekre kerül elkülönítésre, a programban részt vevő több
országot magában foglaló együttműködési partnerségek és nonprofit európai sportesemények
támogatásának céljával. A programnak hozzá kell járulnia a döntéshozatal tényekkel való
alátámasztásához például tanulmányok finanszírozásával. Végezetül a program támogatja a
főbb európai érdekelt felekkel folytatott párbeszédet is.
2. Európai Sporthét
Az Unió által az Erasmus+ programon keresztül támogatott Európai Sporthét a 2012-es európai
parlamenti állásfoglalásban javasolt olyan kezdeményezéseket jelent, amelyek célja ösztönözni
az európai polgárokat, hogy végezzenek testmozgást. Egy Eurobarometer felmérés szerint
az európaiak 59%-a sosem vagy csak ritkán sportol. Ez az egészség és a jóllét romlásához
vezet, valamint a gazdaságot is kár éri a negatív dominóhatás olyan következményei miatt,

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/hu/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//hu
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mint az egészségügyi kiadások növekedése, valamint a munkahelyi termelékenység és a
foglalkoztathatóság csökkenése. Annak érdekében, hogy felhívjuk erre a polgárok figyelmét, az
Unió minden évben nemzeti, regionális és helyi szinten is népszerűsíti az Európai Sporthetet.
3. A sport és a migránsok
A társadalmi befogadás az Unió egyik prioritása a sport társadalmi szerepe tekintetében. Azáltal,
hogy összehozza az embereket, közösségeket hoz létre és küzd az idegen- és fajgyűlölet
ellen, a sport jelentős mértékben hozzájárulhat a migránsok uniós integrációjához. Az Európai
Bizottság megkönnyíti a bevándorlók integrációjával kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét.
2016 szeptemberében a Bizottság tanulmányt tett közzé, amely megvizsgálja, hogy a sport
miként támogatja a migránsok integrációját Európában. A Bizottság a migránsok társadalmi
integrációját célzó projekteket és hálózatokat is támogat az európai strukturális és beruházási
alapok és az Erasmus+ program révén. Olyan projektek is részesülnek a támogatásból, mint
például az Európai hálózat a sport révén történő befogadásért – migránsok és kisebbségek
esélyegyenlőségének előmozdítása a sportban való önkéntesség révén és a Társadalmi
befogadás és a sportklubok Európában.
A labdarúgás kulcsszerepet játszik a társadalmi befogadásban, bevonva a labdarúgók
szervezeteit (mint a Mutass piros lapot a rasszizmusnak! projektben) vagy olyan
irányító szerveket, mint az UEFA, amely segítséget nyújtott az Unió számára tagjai
azon tevékenységeinek ismertetésével, amelyek hozzájárulnak a menekültek társadalmi
beilleszkedéséhez.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlamentben az európai sportpolitika kidolgozása a Kulturális és Oktatási Bizottság
(CULT bizottság) hatáskörébe tartozik. A Parlament elismeri, hogy egyre nagyobb szükség
van arra, hogy az Unió – a szubszidiaritás elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett –
foglalkozzon a sporttal kapcsolatos kérdésekkel, mivel a sport fontos társadalmi jelenség és
közjó. 2012-ben a CULT bizottság jelentést készített a sport európai dimenziójáról, amely
előkészítette az első ízben 2015 szeptemberében megrendezett Európai Sporthetet. A Parlament
továbbá meg kívánja erősíteni a sport társadalmi jelentőségét. A Parlament ezenkívül számos
állásfoglalásban foglalkozik a nemek közötti egyenlőség problémájával a sportban, valamint
az aktív időskorral és a nemzedékek közötti szolidaritással. A sport kulcsszerepével „A
menekültekről: társadalmi befogadás és munkaerőpiaci integráció” című állásfoglalása is
foglalkozik, amely hangsúlyozza, hogy „a sport a társadalmi és a kultúrák közötti párbeszéd
előmozdításának eszközeként fontos szerepet tölt be azáltal, hogy előmozdítja a helyi népesség
és a menekültek, illetve menedékkérők közötti pozitív kapcsolatokat”.
A Parlament igen tevékenyen részt vett a sport területén a mérkőzések eredményének
tiltott befolyásolása és a korrupció elleni küzdelemben. A Parlament 2013 márciusában
állásfoglalást fogadott el a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz
kapcsolódó korrupcióról. Ezt 2015. június 11-én állásfoglalás követte a FIFA-val kapcsolatban
a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről és 2017. február 2-án egy
állásfoglalás „a sportpolitika integrált megközelítéséről: jó kormányzás, hozzáférhetőség és
tisztaság” címmel. A 2016. júliusi plenáris ülésen a CULT bizottság szóbeli választ igénylő
kérdést nyújtott be a Bizottságnak a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és teljes
körű kötelezettségvállalást kért az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló
egyezményének ratifikálása iránt. Válaszában a biztos hangsúlyozta, hogy a Bizottság támogatja
az egyezményt, amely értékes eszköz a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni küzdelemben,
mivel szilárd alapot nyújt e küzdelmet célzó összeurópai koordinációhoz és együttműködéshez.

https://publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/f1174f30-7975-11e6-b076-01aa75ed71a1
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
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0098+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0098+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0012+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0012+0+DOC+XML+V0//HU
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Annak biztosítása érdekében azonban, hogy az egyezmény hatályba léphessen az Unióban a
tagállamok és az intézmények közötti együttműködésre van szükség.
A Parlament elismeri a sport fontosságát a turizmus szempontjából, és emlékeztetett arra, hogy a
sporttevékenységek fontos szerepet töltenek be abban, hogy az európai régiók vonzóak legyenek
a turisták számára és felhívta a figyelmet a sportolók és a nézők versenyekre történő utazásai
által kínált lehetőségekre, amelyek még a legtávolabbi területekre is vonzhatnak látogatókat.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//HU
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