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SPORTS

Sports ir joma, kurā ES pilnvaras ir salīdzinoši jaunas, proti, tās iegūtas tikai līdz ar Lisabonas
līguma stāšanos spēkā 2009. gada decembrī. ES atbild par pierādījumos balstītas politikas
izstrādi, kā arī sadarbības un vadības iniciatīvu sekmēšanu nolūkā atbalstīt fiziskās aktivitātes
un sportu visā Eiropā. Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir izveidota īpaša budžeta
pozīcija, kas pirmo reizi ir pieejama no programmas Erasmus+ nolūkā atbalstīt projektus un
tīklojuma struktūras sporta jomā.

JURIDISKAIS PAMATS

Lai gan pirms 2009. gada Līgumos nav minēta īpaša juridiskā kompetence sporta jomā, Komisija
ES sporta politikas izstrādi balstīja uz 2007. gada Balto grāmatu par sportu un rīcības plānu
“Pjērs de Kubertēns”, ko sāka īstenot 2008. gadā.
Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ES ieguva īpašu kompetenci sporta jomā. Līguma
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. panta e) apakšpunktā ir uzsvērts, ka Savienības
kompetencē ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības
sporta jomā, savukārt LESD 165. pantā sporta politika ir izklāstīta sīkāk. Savienība “palīdz
risināt Eiropas sporta nozares jautājumus, ņemot vērā šīs nozares īpatnības, tās struktūras, kas
balstās uz brīvprātīgu darbību, un tās sociālo un audzinošo nozīmi”. Līguma 165. panta 2. punktā
norādīts uz uzdevumu “attīstīt Eiropas dimensiju sportā, veicinot taisnīgumu un atklātību sporta
sacensībās un sadarbību starp struktūrām, kas ir atbildīgas par sportu, kā arī sargājot sportistu,
jo īpaši jaunāko sportistu, fizisko un morālo integritāti”.
ES tagad ir juridiskais pamats atbalstīt nozari strukturāli, izmantojot Erasmus+ programmu, un
paust vienotu nostāju starptautiskos forumos un sarunās ar trešām valstīm. ES sporta ministri
tiekas arī Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmēs.
Turklāt ES kompetencēm vienotā tirgus jomā jau iepriekš bija vērā ņemama ietekme uz sportu.
Piemēram, Eiropas Savienības Tiesa ir izstrādājusi nozīmīgu judikatūru, kas būtiski ietekmējusi
sporta pasauli (piemēram, J. M. Bosman lieta). Vienlaikus Eiropas Savienība ir īstenojusi savas
ieteikuma tiesību pilnvaras tādās cieši saistītās jomās kā izglītība, veselība un sociālā integrācija,
izmantojot attiecīgas finansēšanas programmas.

MĒRĶI

Līdz ar jaunas, īpašas kompetences noteikšanu Līgumos pavērās jaunas iespējas ES rīcībai
sporta jomā. ES strādā, lai sasniegtu mērķi nodrošināt taisnīgākas un atklātākas sporta
sacensības, kā arī labāk aizsargāt sportistu morālo un fizisko integritāti, vienlaikus ņemot vērā
sporta īpatnības. Jo īpaši ES pārzina šādas trīs darbības sporta jomā: 1) sporta sabiedriskā loma;
2) sporta ekonomiskā dimensija; 3) sporta nozares politiskais un tiesiskais satvars.

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

A. Politikas izstrāde
1. Baltā grāmata par sportu un rīcības plāns “Pjērs de Kubertēns” (2007. gads)
Komisijas 2007. gada jūlija Baltā grāmata par sportu bija pirmā visaptverošā Eiropas Savienības
iniciatīva par sportu. Īstenojot ierosinātos pasākumus, Komisija ir apkopojusi vērtīgus faktus
par nākotnē risināmiem jautājumiem. Baltajā grāmatā ir izklāstīti vairāki mērķi, tādi kā sporta
sabiedriskās lomas popularizēšana, sabiedrības veselības veicināšana ar fiziskām aktivitātēm,
brīvprātīgo darbību paplašināšana, sporta ekonomisko aspektu un komandu dalībnieku brīvas
pārvietošanās sekmēšana, dopinga, korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
apkarošana, kā arī daudzu citu uzdevumu starpā ir minēta plašsaziņas līdzekļu tiesību
kontrolēšana.
2. Attīstīt Eiropas dimensiju sportā
2007. gada Baltā grāmata par sportu lika pamatu Komisijas 2011. gada janvāra paziņojumam
par Lisabonas līguma ietekmi uz sportu “Attīstīt Eiropas dimensiju sportā” (COM(2011)0012).
Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā šis ir pirmais Komisijas pieņemtais politikas dokuments
sporta jomā. Šajā paziņojumā ir uzsvērtas sporta iespējas dot būtisku ieguldījumu stratēģijas
“Eiropa 2020” vispārējo mērķu sasniegšanā, atzīstot, ka sports uzlabo darba iespējas un
veicina sociālo iekļautību. Komisijas paziņojumā ir arī ierosināts, ka ES vajadzētu parakstīt
Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju, izstrādāt un īstenot drošības pasākumus un drošības
prasības starptautiskajiem sporta pasākumiem, turpināt darboties, lai īstenotu valstu mērķus, kas
pamatojas uz ES fizisko aktivitāšu pamatnostādnēm, un izstrādāt standartus, lai cilvēkiem ar
invaliditāti nodrošinātu piekļuvi sporta pasākumiem un norises vietām.
Attiecībā uz ekonomiskiem jautājumiem Komisija aicina sporta asociācijas izveidot
mehānismus kolektīvai plašsaziņas līdzekļu tiesību pārdošanai, lai nodrošinātu līdzekļu
atbilstīgu pārdali. Citos ietvertajos jautājumos ir izklāstītas ar sportu saistītās intelektuālā
īpašuma tiesības, paraugprakses apmaiņa attiecībā uz pārredzamu un ilgtspējīgu sporta
finansēšanu, kā arī valsts atbalsta noteikumu sporta jomā piemērošanas uzraudzība.
3. ES sporta darba plāns (2017.–2020. gadam)
ES sporta darba plāns ir visnozīmīgākais Eiropas sporta politikas dokuments. Pirmo plānu
Padome pieņēma ar 2011. gada 20. maija rezolūciju[1] un otro – ar 2014. gada 21. maija
rezolūciju[2]. Plānā 2017.–2020. gadam ir trīs prioritātes: godprātīgums sportā, sporta
ekonomiskā dimensija un attiecības starp sportu un sabiedrību. Lai risinātu šīs prioritārās tēmas,
dalībvalstis un Komisija izveidoja piecas ekspertu grupas, kas darbojas ar tādiem jautājumiem
kā spēļu rezultātu pasūtīšana, laba pārvaldība, sporta ekonomiskā dimensija, veselību veicinošas
fiziskās aktivitātes (HEPA) un cilvēkresursu attīstība sportā.
Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome 2017. gada 23. maija sportam veltītajā sesijā
pieņēma jaunu ES sporta darba plānu (2017–2020). Tā vispārējie mērķi ir:
— godprātīgums sportā, galveno uzmanību pievēršot labai pārvaldībai, nepilngadīgo

aizsardzība, cīņa pret spēļu rezultātu pasūtīšanu, dopingu un korupciju;

[1]Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija par Eiropas Savienības sporta darba plānu
(2014–2017), OV C 162, 1.6.2011., 1. lpp.
[2]Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 21. maijs) par Eiropas
Savienības sporta darba plānu (2014–2017), OV C 183, 14.6.2014., 12. lpp.

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/en/pdf
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— ekonomiskā dimensija, galveno uzmanību pievēršot inovācijai sportā, un sports un
digitālais vienotais tirgus;

— sports un sabiedrība, galveno uzmanību pievēršot sociālajai iekļautībai, treneriem,
plašsaziņas līdzekļiem, videi, veselībai, izglītībai un sporta diplomātijai.

Iepriekšējā darba plānā paredzēto piecu ekspertu grupu vietā tiks izveidotas divas ekspertu
grupas (godprātīgums un prasmes; cilvēkresursu attīstība sportā), un tiks ieviestas jaunas darba
metodes, tādas kā kopu tikšanās.
Turklāt Komisija tiek aicināta nodrošināt pēcpasākumus saistībā ar divām augsta līmeņa grupām
jautājumos par sportu un diplomātiju un tautas sportu.
Atbilstīgi Komisijas ierosinājumam darba plāna termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada beigām –
uz 3,5 gadiem, lai to saskaņotu ar Erasmus+ programmu un daudzgadu finanšu shēmu.
Ņemot vērā, ka liela mēroga sporta pasākumi ir pievilcīga izdevība atzīmēt sporta rezultātus,
vērtības un ieguvumus valsts un starptautiskā mērogā, Padome 2016. gada maijā sniedza
secinājumus par godprātīguma, pārredzamības un labas pārvaldības veicināšanu liela mēroga
sporta pasākumos. Šajā dokumentā Padome aicināja dalībvalstis iekļaut godprātīgumu un
pārredzamību turpmākajā darbā ar sportu ES līmenī, atbalstīt ar labu pārvaldību saistītu kritēriju
un procedūru īstenošanu, apzināt un izstrādāt publiskā un privātā sektora sadarbības modeļus
un apmainīties ar labu praksi šādas sadarbības jomā.
B. Rīcības programmas
1. Erasmus+
Sports ir neatņemama daļa no Erasmus+, kas ir ES izglītības, apmācības, jaunatnes un
sporta programma 2014.–2020. gadam. No Erasmus+ gada budžeta 1,8 % velta ar sportu
saistītām darbībām, lai atbalstītu sadarbības partnerības un Eiropas sporta bezpeļņas pasākumus.
Programmai arī būtu jāsekmē pierādījumu bāzes nostiprināšana politikas veidošanai, proti,
jāfinansē pētījumi. Visbeidzot, programma atbalsta arī dialogu ar attiecīgajām Eiropas
ieinteresētajām personām.
2. Eiropas Sporta nedēļa
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Parlamenta 2012. gada rezolūcijā ierosinātu iniciatīvu kopums,
ar ko Eiropas iedzīvotājus mudina iesaistīties fiziskās aktivitātēs, un ES to atbalsta ar Erasmus
+ starpniecību. Saskaņā ar Eirobarometra apsekojumu 59 % eiropiešu nekad nenodarbojas
ar sportu vai dara to reti. Līdz ar to cieš ne tikai cilvēku veselība un labjutība, bet arī
ekonomika, jo nelabvēlīga domino efekta rezultātā pieaug izdevumi par veselības aprūpi, zūd
produktivitāte darbavietā un samazinās nodarbināmība. Lai palielinātu iedzīvotāju izpratni, ik
gadu ES popularizē Eiropas sporta nedēļu ES, valstu, reģionālā un vietējā līmenī.
3. Sports un migranti
Kas attiecas uz sporta lomu sabiedrībā, tad šajā ziņā sociālā integrācija ir viena no ES
prioritātēm. Cilvēku saliedēšanā, kopienu veidošanā un cīņā pret ksenofobijas un rasisma
izpausmēm sports var būtiski sekmēt migrantu integrāciju ES. Eiropas Komisija veicina
apmaiņu ar labu praksi migrantu integrācijas jomā. 2016. gada septembrī Komisija publicēja
pētījumu, kurā analizēja, kā sports atbalsta migrantu integrāciju visā Eiropā. Komisija arī
popularizē migrantu sociālās integrācijas projektus un tīklus, izmantojot Eiropas struktūrfondus
un investīciju fondus un Erasmus+ programmu. Tiek finansēti tādi projekti kā Eiropas Sporta
integrācijas tīkls – migrantu un minoritāšu iespēju vienlīdzības veicināšana ar brīvprātīgo darbu
sportā un Sociālā integrācija un brīvprātīgo darbs sporta klubos Eiropā.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//LV
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.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
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Sociālajā integrācijā liela loma ir futbolam, iesaistot futbolistu apvienības (piemēram, projektā
Sarkanā kartīte rasismam) vai vadības struktūras, tādas kā UEFA, kas ir palīdzējušas ES kartēt
savu biedru aktivitātes saistībā ar migrantu sociālo integrāciju.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlamentā Eiropas sporta politikas izstrāde ir Kultūras un izglītības komitejas (CULT)
kompetencē. Parlaments atzīst, ka ES aizvien vairāk ir jāpievēršas sporta jautājumiem,
vienlaikus pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, jo sports pats par sevi ir nozīmīga sociāla
parādība un sabiedrisks labums. CULT komiteja 2012. gadā izstrādāja ziņojumu par Eiropas
dimensiju sportā, tādējādi sagatavojot augsni Eiropas sporta nedēļai, kas pirmo reizi notika
2015. gada septembrī. Parlaments arī strādā pie tā, lai nostiprinātu sporta sociālo nozīmi.
Turklāt Parlaments vairākās rezolūcijās ir pievērsies dzimumu līdztiesībai sportā, kā arī aktīvai
novecošanai un paaudžu solidaritātei. Sporta būtiskā loma ir minēta arī rezolūcijā “Par bēgļiem
– sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū”, uzsverot sporta kā sociālā un starpkultūru
dialoga veicināšanas instrumenta nozīmīgo lomu, jo tas veido labvēlīgas saiknes starp vietējiem
iedzīvotājiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem.
Parlaments arī ļoti aktīvi iesaistījies cīņā pret spēļu rezultātu pasūtīšanu un korupciju sportā.
Parlaments 2013. gada martā pieņēma rezolūciju par iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu
un korupciju sportā. Pēc tam 2015. gada 11. jūnijā Parlaments pieņēma rezolūciju par nesen
atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA un 2017. gada 2. februārī rezolūciju par
integrētu pieeju politikai sporta jomā: laba pārvaldība, pieejamība un integritāte. CULT komiteja
2016. gada jūlija plenārsēdē iesniedza Komisijai jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski un kura
temats bija iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu, prasot cieši apņemties ratificēt Eiropas
Padomes Konvenciju pret manipulācijām ar sporta sacensībām. Komisija atbildē uzsvēra savu
atbalstu Konvencijai kā vērīgam instrumentam cīņā pret iepriekšēju vienošanos par spēļu
rezultātu, jo tā ir stabils pamats Eiropas mēroga koordinācijas un sadarbības nodrošināšanai
cīņā pret šādu praksi. Tomēr – lai Konvencija stātos spēkā ES, ir vajadzīga sadarbība starp
dalībvalstīm un iestādēm.
Parlaments atzīst, cik būtiska nozīme sportam ir tūrismā, atgādinot par sporta darbību nozīmīgo
lomu, lai Eiropas reģioni kļūtu pievilcīgi tūristiem, un uzsverot iespējas, ko rada sportistu
un skatītāju braucieni uz sporta pasākumiem, kas var pievilināt tūristus pat visnomaļākajos
apgabalos.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

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