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SPORTAS

Sportas – nauja sritis, už kurią ES yra atsakinga. Ši atsakomybė jai atiteko tik 2009 m.
gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. ES tapo atsakinga už gerai pagrįstos politikos
rengimą, taip pat už bendradarbiavimo puoselėjimą ir iniciatyvų, kuriomis visoje Europoje
skatinamas fizinis aktyvumas ir sportas, valdymą. 2014–2020 m. laikotarpiu pirmą kartą
buvo numatyta konkreti biudžeto eilutė pagal programą „Erasmus+“ siekiant remti su sportu
susijusius projektus ir tinklus.

TEISINIS PAGRINDAS

Nors iki 2009 m. Sutartyse neminima konkreti teisinė kompetencija sporto srityje, 2008 m.
Komisija parengė ES sporto politikos pagrindus remdamasi 2007 m. Baltąja knyga dėl sporto
ir Pierre’o de Coubertino veiksmų planu.
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES įgijo kompetenciją sporto srityje. Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnio e punkte teigiama, kad ES kompetencijai priklauso
atlikti veiksmus siekiant paremti ar papildyti valstybių narių veiksmus sporto srityje, o SESV
165 straipsnyje išsamiau nurodytos sporto politikos sudėtinės dalys. Sąjunga „prisideda prie
Europos sporto reikalų skatinimo, kartu atsižvelgdama į jo specifinį pobūdį, savanoriška veikla
paremtas struktūras bei jo socialinę ir švietimo funkciją“. 165 straipsnio 2 dalyje nurodoma
„plėtoti europinę pakraipą sporto srityje, skatinant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose
ir už sportą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą, taip pat saugant sportininkų, ypač pačių
jauniausių, fizinį ir moralinį integralumą“.
Dabar ES turi teisinį pagrindą, kuriuo remdamasi gali struktūriškai remti šį sektorių pagal
programą „Erasmus+“ ir laikytis vieningos pozicijos tarptautiniu lygmeniu ir bendraujant su
trečiosiomis šalimis. ES sporto ministrai taip pat renkasi į Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto
tarybos posėdžius.
Be to, ES kompetencija bendrosios rinkos srityje jau padarė reikšmingą poveikį sportui.
Pavyzdžiui, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sukaupė didelę Teismo praktiką, kuri
turi itin didelių padarinių sporto pasauliui (pvz., Bosmano byla). Sykiu ES įgyvendino savo
įgaliojimus pagal glaudžiai susijusių sričių, kaip antai švietimas, sveikata ir socialinė įtrauktis,
neįpareigojančios teisės aktus – ji tai darė vykdydama atitinkamas finansavimo programas.

TIKSLAI

Sutartyse numačius naują aiškiai apibrėžtą kompetenciją atsivėrė naujos galimybės ES
veiksmams sporto srityje. ES uždavinys yra įgyvendinti užsibrėžtus tikslus – užtikrinti didesnį
sporto varžybų sąžiningumą ir atvirumą bei geriau saugoti sportininkų moralinį ir fizinį
neliečiamumą, kartu atsižvelgiant į specifinį sporto pobūdį. ES ypač daug dėmesio skiria trims
sporto sektoriaus veiklos sritims: 1) visuomeniniam sporto vaidmeniui; 2) ekonominiam sporto
aspektui; 3) sporto sektoriaus politiniams ir teisinio pagrindo klausimams.

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

A. Politikos naujovės
1. Baltoji knyga dėl sporto ir Pierre’o de Coubertino veiksmų planas (2007)
2007 m. liepos mėn. Komisijos paskelbta Baltoji knyga dėl sporto buvo pirmoji išsami ES
iniciatyva sporto srityje. Įgyvendindama pasiūlytas priemones, Komisija sukaupė naudingų
duomenų ateityje spręstinais klausimais. Baltojoje knygoje numatyti keli tikslai, kaip antai
propaguoti visuomeninį sporto vaidmenį, gerinti visuomenės sveikatą skatinant fizinį aktyvumą,
skatinti savanorišką veiklą, stiprinti sporto ekonominį aspektą ir užtikrinti laisvą sportininkų
judėjimą, kovoti su dopingu, korupcija ir pinigų plovimu, kontroliuoti žiniasklaidos teises ir kita.
2. ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas
2007 m. Baltoji knyga buvo pagrindas 2011 m. sausio mėn. Komisijos komunikatui dėl
Lisabonos sutarties poveikio sportui – „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos
didinimas“ (COM(2011) 0012).
Tai pirmasis politikos dokumentas, kurį Komisija patvirtino sporto srityje įsigaliojus Lisabonos
sutarčiai. Minėtame komunikate pabrėžiamas sporto potencialas padedant įgyvendinti
bendruosius strategijos „Europa 2020“ tikslus ir pripažįstama, kad sportas gerina galimybes
įsidarbinti ir skatina socialinę įtrauktį. Komisijos komunikate Europos Sąjungai siūloma
pasirašyti Europos Tarybos Antidopingo konvenciją, rengti ir įgyvendinti tarptautiniams sporto
renginiams taikytinas saugumo taisykles bei saugos reikalavimus, toliau siekti pažangos
nustatant nacionalinius tikslus pagal ES fizinio aktyvumo gaires ir rengti standartus dėl
galimybių neįgaliesiems dalyvauti sporto renginiuose ir patekti į sporto renginių vietas.
Dėl ekonominių klausimų Komisija prašo sporto asociacijų sukurti kolektyvinio žiniasklaidos
teisių pardavimo mechanizmus, kad būtų tinkamai perskirstomos pajamos. Kiti komunikate
svarstomi klausimai yra šie: su sportu susijusios intelektinės nuosavybės teisės, skaidraus
ir tvaraus sporto finansavimo geriausios patirties mainų skatinimas ir valstybės pagalbą
reglamentuojančių teisės aktų taikymo sporto srityje stebėsena.
3. 2017–2020 m. ES darbo planas sporto srityje
ES darbo planas sporto srityje yra svarbiausias Europos sporto politikos dokumentas. Pirmąjį
planą Taryba priėmė savo 2011 m. gegužės 20 d. rezoliucijoje[1], o antrąjį – 2014 m.
gegužės 21 d.[2] 2014–2017 m. plane buvo nustatyti trys prioritetai: sąžiningumas sporte,
sporto ekonominis aspektas ir sporto ir visuomenės santykis. Kad būtų sprendžiami su šiomis
prioritetinėmis temomis susiję klausimai, valstybės narės ir Komisija sudarė penkias ekspertų
grupes, turinčias svarstyti susitarimų dėl varžybų baigties, gero valdymo, sporto ekonominio
aspekto, sveikatinamojo fizinio aktyvumo (HEPA) ir žmogiškųjų išteklių vystymo sporte
klausimus.
2017 m. gegužės 23 d. Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba per savo sesiją, skirtą sporto
temai, priėmė naują 2017–2020 m. Europos Sąjungos darbo planą sporto srityje. Jo bendri tikslai
yra:
— sąžiningumas sporte dėmesį skiriant geram valdymui, nepilnamečių apsaugai, kovai su

susitarimais dėl varžybų baigties, dopingu ir korupcija;

[1]Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 2011–2014 m. Europos
Sąjungos darbo plano sporto srityje, OL C 162, 2011 6 1, p. 1.
[2]Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2014 m. gegužės 21 d. rezoliucija dėl 2014–
2017 m. Europos Sąjungos darbo plano sporto srityje, OL C 183, 2014 6 12, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/lt/pdf
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— sporto ekonominis aspektas dėmesį skiriant inovacijoms sporte ir sporto ir skaitmeninei
bendrajai rinkai;

— sportas ir visuomenė dėmesį skiriant socialinei įtraukčiai, treneriams, žiniasklaidai,
aplinkai, sveikatai, švietimui ir sporto diplomatijai.

Kitaip nei ankstesniojo darbo plano atveju, vietoj penkių bus sudarytos dvi ekspertų grupės
(sąžiningumas ir gebėjimai; žmogiškųjų išteklių ugdymas sporto srityje) ir bus sukurti nauji
darbo metodai, pvz., klasterių susitikimai.
Komisija taip pat buvo paraginta užtikrinti tolesnę Sporto ir diplomatijos ir Mėgėjiško sporto
aukšto lygio darbo grupių veiklą.
Atsižvelgus į Komisijos pasiūlymą, darbo plano trukmė buvo pratęsta iki 2020 m. pabaigos, t.
y. 3,5 metų, siekiant suderinti jį su programa „Erasmus+“ ir daugiamete finansine programa.
Atsižvelgdama į tai, kad svarbiausi sporto renginiai – tai patrauklios progos nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu iškilmingai prisiminti sporto rezultatus, vertybes ir teikiamą naudą, 2016 m.
gegužės mėn. Taryba paskelbė savo išvadas dėl sąžiningumo ir skaidrumo didinimo per
svarbiausius sporto renginius ir šių renginių valdymo gerinimo. Šiame dokumente Taryba
paragino valstybes nares ateityje svarstant ES lygmens sporto klausimus įtraukti sąžiningumo
ir skaidrumo klausimus, pritarti tam, kad būtų taikomi su geru valdymu susiję kriterijai
ir procedūros, parengti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo modelius ir keistis
geriausia tokio bendradarbiavimo patirtimi.
B. Veiksmų programos
1. Erasmus+
Sportas yra neatsiejama programos „Erasmus+“ – ES 2014–2020 m. švietimo, mokymo,
jaunimo ir sporto programos – dalis. 1,8 proc. metinio programos „Erasmus+“ biudžeto skiriama
sporto srities veiklai siekiant remti bendradarbiavimo partnerystes ir pelno nesiekiančius
Europos sporto renginius. Pagal programą taip pat turėtų būti padedama stiprinti mokslinių
įrodymų bazę, reikalingą formuojant politiką, pvz., finansuojant tyrimus. Be to, pagal programą
taip pat remiamas dialogas su svarbiais Europos suinteresuotaisiais subjektais.
2. Europos sporto savaitė
Europos sporto savaitė – tai kelios 2012 m. Europos Parlamento rezoliucijoje pasiūlytos
iniciatyvos, kuriomis siekiama paskatinti Europos piliečius būti fiziškai aktyvius; ją ES remia
pagal programą „Erasmus+“. Iš esmės „Eurobarometro“ tyrimas parodė, kad 59 proc. europiečių
niekada neužsiėmė sportu arba tai darė retai. Dėl to nukenčia žmonių sveikata ir gerovė,
taip pat ekonomika, nes atsiranda grandininės neigiamos pasekmės: daugiau lėšų išleidžiama
sveikatos priežiūrai, mažėja našumas darbo vietoje ir mažėja įsidarbinamumas. Siekdama geriau
informuoti piliečius, ES kasmet skatina ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis rengti
Europos sporto savaitę.
3. Sportas ir migrantai
Socialinė įtrauktis – tai vienas iš ES pageidaujamų sporto vaidmens visuomenėje prioritetų.
Sportas gali svariai prisidėti prie migrantų integracijos ES, suburdamas žmones, kurdamas
bendruomenes ir kovodamas su ksenofobijos ir rasizmo nuostatomis. Europos Komisija
padeda keistis gerąja migrantų integracijos patirtimi. 2016 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė
tyrimą, kuriame nagrinėjama, kaip sportas palengvina migrantų integraciją Europoje. Komisija
taip pat propaguoja socialinės migrantų įtraukties projektus ir tinklus pasitelkdama Europos
struktūrinius ir investicijų fondus ir programą „Erasmus+“. Finansuojami projektai, pavyzdžiui,

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//lt
http://bookshop.europa.eu/lt/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
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„Europos sporto įtraukties tinklas. Skatinti lygias migrantų ir mažumų atstovų galimybes
savanoriaujant sporto veikloje“ ir „Socialinė įtrauktis ir savanorystė Europos sporto klubuose“.
Futbolas atlieka esminį vaidmenį siekiant socialinės įtraukties, nes įtraukiamos futbolo žaidėjų
sąjungos (pvz., vykdant projektą „Parodykim rasizmui raudoną kortelę“ (angl. Show Racism the
Red Card)) ar valdymo organai, pvz., UEFA, kuri padėjo apibendrinti ES savo narių vykdomos
pabėgėlių socialinės įtraukties veiklą.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamente už Europos sporto politiką atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas (CULT).
Parlamentas pripažįsta, kad ES vis didėja būtinybė spręsti su sportu susijusius klausimus sykiu
visiškai laikantis subsidiarumo principo, nes sportas yra svarbus socialinis reiškinys ir viešoji
gėrybė. 2012 m. Kultūros ir švietimo komitetas parengė pranešimą dėl ES lygmens veiksmų
sporto sektoriuje, kuris parengė dirvą Europos sporto savaitei, kuri pirmą kartą organizuota
2015 m. rugsėjo mėn. Parlamentas taip pat aktyviai veikia siekdamas dar kartą patvirtinti
socialinę sporto svarbą. Be to, Parlamentas įvairiose savo rezoliucijose apsvarstė lyčių lygybės
sporte ir vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo klausimus. Esminis sporto vaidmuo
taip pat minimas rezoliucijoje dėl pabėgėlių integracijos į darbo rinką ir socialinės įtraukties,
joje pabrėžiamas svarbus sporto, kaip socialinio ir kultūrų dialogo skatinimo priemonės kuriant
gerus vietos gyventojų ir pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų ryšius, vaidmuo.
Parlamentas labai aktyviai kovoja su susitarimais dėl varžybų baigties ir korupcija sporte.
2013 m. kovo mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl susitarimų dėl varžybų baigties
ir korupcijos sporte. Vėliau jis priėmė 2015 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl neseniai
organizacijoje FIFA atskleistų aukšto lygio korupcijos atvejų ir 2017 m. vasario 2 d. rezoliuciją
„Integruotas požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas“. Per
2016 m. liepos mėn. plenarinį posėdį Kultūros ir švietimo komitetas pateikė klausimą žodžiu
Komisijai dėl susitarimų dėl varžybų baigties, prašydamas visapusiškai įsipareigoti ratifikuoti
Europos Tarybos konvenciją dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis. Komisijos narys,
atsakydamas į pateiktą klausimą, pabrėžė, kad Komisija pritaria konvencijai kaip vertingai
kovos su susitarimais dėl varžybų baigties priemonei, nes tai tvirtas pagrindas siekiant užtikrinti
šios kovos koordinavimą ir bendradarbiavimą visos Europos mastu. Tačiau, siekiant užtikrinti,
kad konvencija įsigaliotų ES, reikia, kad valstybės narės ir institucijos bendradarbiautų.
Parlamentas pripažįsta, koks svarbus sportas turizmui, primindamas sporto veiklos svarbą
didinant Europos regionų patrauklumą turistams ir atkreipdamas dėmesį į galimybes, kurios
atsiranda sportininkams ir žiūrovams keliaujant į sporto renginius, galinčius pritraukti turistus
net į pačias atokiausias vietoves.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

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//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//LT
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