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L-ISPORT

L-isport huwa qasam fejn ir-responsabbiltajiet tal-UE huma relattivament ġodda, peress
li dawn inkisbu biss bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009. L-UE hija
responsabbli mill-iżvilupp ta' politika bbażata fuq l-evidenza, kif ukoll mit-trawwim ta'
kooperazzjoni u ġestjoni ta' inizjattivi bħala appoġġ għall-attività fiżika u l-isport madwar l-
Ewropa. Fil-perjodu 2014-2020, għall-ewwel darba saret disponibbli linja baġitarja speċifika
taħt il-programm Erasmus+ sabiex jiġu appoġġati proġetti u netwerks fil-qasam tal-isport.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Minkejja li t-Trattati ma semmewx kompetenza ġuridika speċifika għall-isport qabel l-2009, il-
Kummissjoni bniet il-bażi għal politika tal-UE dwar l-isport permezz tal-White Paper tal-2007
dwar l-isport u l-pjan ta' azzjoni Pierre de Coubertin fl-2008.
Permezz tat-Trattat ta' Lisbona, l-UE kisbet kompetenza speċifika fil-qasam tal-isport. L-
Artikolu 6(e) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jgħid li l-Unjoni
għandha kompetenza li tieħu azzjonijiet sabiex tappoġġa, tikkoordina jew tissupplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-isport, filwaqt li l-Artikolu 165 tat-TFUE jistabbilixxi
d-dettalji ta' politika dwar l-isport. "L-Unjoni għandha tikkontribwixxi għat-tmexxija l-
quddiem tal-kwistjonijiet Ewropej tal-Isports, waqt li tieħu inkunsiderazzjoni n-natura speċifika
tiegħu, l-istrutturi tiegħu bbażati fuq il-volontarjat u l-funzjoni soċjali u edukattiva tiegħu".
L-Artikolu 165(2) jirreferi għall-iżvilupp "tad-dimensjoni Ewropea fl-isport, billi tkun
promossa l-ġustizzja u t-trasparenza fil-kompetizzjonijiet sportivi u l-koperazzjoni bejn il-korpi
responsabbli mill-isport, u billi tkun protetta l-integrità fiżika u morali tal-isportivi, speċjalment
ta' dawk l-aktar żgħażagħ fosthom".
L-UE issa għandha bażi ġuridika biex tappoġġa s-settur strutturalment bil-programm Erasmus+
u biex titkellem b'vuċi waħda f'fora internazzjonali u ma' pajjiżi terzi. Il-ministri tal-isport tal-
UE jiltaqgħu wkoll fil-laqgħat tal-Kunsill Edukazzjoni, Żgħażagħ, Kultura u Sport.
Barra minn hekk, il-kompetenzi tal-UE fil-qasam tas-suq uniku diġà kellhom impatt
konsiderevoli fuq l-isport. Matul is-snin, il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea żviluppat ġurisprudenza
importanti li kellha implikazzjonijiet kbar għad-dinja tal-isport (bħal pereżempju l-każ
Bosman). Fl-istess ħin, l-UE diġà eżerċitat is-setgħat tal-"liġi nonvinkolanti" tagħha f'oqsma
relatati mill-qrib bħall-edukazzjoni, is-saħħa u l-inklużjoni soċjali, permezz tal-programmi
rispettivi ta' finanzjament tagħha.

L-OBJETTIVI

L-eżistenza ta' kompetenza speċifika ġdida fit-Trattati fetħet possibbiltajiet ġodda għal azzjoni
tal-UE fil-qasam tal-isport. L-UE taħdem sabiex tikseb l-objettivi ta' iżjed korrettezza u ftuħ fil-
kompetizzjonijiet sportivi u iżjed protezzjoni tal-integrità morali u fiżika ta' dawk li jipprattikaw
l-isport filwaqt li tittieħed inkonsiderazzjoni n-natura speċifika tal-isport. B'mod partikolari, l-
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UE tkopri tliet oqsma ta' attivitajiet fil-qasam tal-isport: (1) ir-rwol soċjetali tal-isport; (2) id-
dimensjoni ekonomika tiegħu; (3) il-qafas politiku u ġuridiku tas-settur tal-isport.

IL-KISBIET

A. L-evoluzzjoni tal-politika dwar l-isport
1. White Paper dwar l-isport u l-pjan ta' azzjoni Pierre de Coubertin (2007)
Il-White Paper dwar l-Isport tal-Kummissjoni ta' Lulju 2007 kienet l-ewwel "inizjattiva
komprensiva" dwar l-isport mill-UE. Permezz tal-implimentazzjoni tal-miżuri proposti, il-
Kummissjoni ġabret evidenza utli rigward il-kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati fil-ġejjieni.
Fil-White Paper, ġew previsti bosta għanijiet, bħat-tisħiħ tar-rwol tal-isport fis-soċjetà, il-
promozzjoni tas-saħħa pubblika permezz tal-attività fiżika, spinta lill-attivitajiet ta' volontarjat,
it-tisħiħ tad-dimensjoni ekonomika tal-isport u l-moviment liberu ta' plejers, il-ġlieda kontra d-
doping, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, u l-kontroll tad-drittijiet tal-midja, fost ħafna għanijiet
oħra.
2. L-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-isport
Il-White Paper dwar l-Isport tal-2007 wittiet it-triq għall-komunikazzjoni mill-Kummissjoni
ta' Jannar 2011 dwar l-impatt tat-Trattat ta' Lisbona fuq l-isport, imsejħa "L-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport" (COM(2011)0012).
Dan huwa l-ewwel dokument ta' politika adottat mill-Kummissjoni fil-qasam tal-isport mid-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Din il-komunikazzjoni tenfasizza l-potenzjal tal-isport
li jagħmel kontribuzzjonijiet sinifikanti għall-għanijiet globali tal-istrateġija Ewropa 2020,
filwaqt li tirrikonoxxi li l-isport itejjeb l-impjegabilità u jippromwovi l-inklużjoni soċjali. Il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tissuġġerixxi wkoll li l-UE għandha tiffirma l-Konvenzjoni
Kontra d-Doping tal-Kunsill tal-Ewropa, tiżviluppa u timplimenta arranġamenti ta' sikurezza
u rekwiżiti ta' sigurtà għall-avvenimenti internazzjonali tal-isport, tkompli tagħmel progress
lejn l-introduzzjoni ta' miri nazzjonali bbażati fuq il-linji gwida tal-UE dwar l-attività fiżika,
u tiżviluppa standards għall-aċċess tal-persuni b'diżabbiltà għall-avvenimenti u l-postijiet tal-
isport.
Fir-rigward ta' kwistjonijiet ekonomiċi, il-Kummissjoni tistieden lill-assoċjazzjonijiet tal-
isport jistabbilixxu mekkaniżmi għall-bejgħ kollettiv tad-drittijiet tal-midja sabiex tiġi żgurata
r-ridistribuzzjoni xierqa tad-dħul. Kwistjonijiet oħra indirizzati jittrattaw id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali b'rabta mal-isport, il-promozzjoni tal-iskambju tal-aħjar prattiki dwar il-
finanzjament trasparenti u sostenibbli tal-isport, u l-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi dwar
l-għajnuna mill-Istat fil-qasam tal-isport.
3. Pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Isport (2017-2020)
Il-pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Isport jirrappreżenta l-aktar dokument importanti tal-politika
Ewropea dwar l-isport. L-ewwel pjan ġie adottat mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tiegħu
tal-20 ta' Mejju 2011[1], u t-tieni wieħed fil-21 ta' Mejju 2014[2]. Il-Pjan 2014-2017 kellu tliet
prijoritajiet: l-integrità tal-isport, id-dimensjoni ekonomika tiegħu u r-relazzjoni bejn l-isport
u s-soċjetà. Sabiex jindirizzaw dawn it-temi ta' prijorità, l-Istati Membri u l-Kummissjoni
waqqfu ħames Gruppi ta' Esperti li jkopru x-xiri tal-logħob, il-governanza tajba, id-dimensjoni

[1]Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar Pjan ta'
Ħidma tal-Unjoni Ewropea għall-Isport għall-2011-2014, ĠU C 162, 1.6.2011, p. 1.
[2]Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill,
tal-21 ta' Mejju 2014 dwar Pjan ta' Ħidma tal-Unjoni Ewropea għall-Isport (2014-2017) ĠU C 183, 14.6.2014, p. 12.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
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ekonomika tal-isport, l-attività fiżika li ttejjeb is-saħħa (HEPA), u l-iżvilupp tar-riżorsi umani
fl-isport.
Fit-23 ta' Mejju 2017 il-Kunsill Edukazzjoni, Żgħażagħ, Kultura u Sport, fis-sessjoni tiegħu
ddedikata għall-isport, adotta l-Pjan ta' Ħidma tal-UE dwar l-Isport (2017–2020) il-ġdid. L-
għanijiet ġenerali huma:
— L-integrità tal-isport, b'enfasi fuq il-governanza tajba, is-salvagwardja tal-minorenni, il-

ġlieda kontra x-xiri tal-logħob, id-doping u l-korruzzjoni;

— Id-dimensjoni ekonomika tal-isport, b'enfasi fuq l-innovazzjoni fl-isport, u l-isport u s-suq
uniku diġitali;

— L-isport u s-soċjetà, b'enfasi fuq l-inklużjoni soċjali, il-kowċis, il-midja, l-ambjent, is-
saħħa, l-edukazzjoni u d-diplomazija bl-isport.

Se jitwaqqfu żewġ Gruppi ta' Esperti (integrità u ħiliet; żvilupp tar-riżorsi umani fl-isport),
minflok il-ħamsa tal-Pjan ta' Ħidma preċedenti, u se jiġu stabbiliti metodi ta' ħidma ġodda,
bħalma huma l-laqgħat tematiċi.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna wkoll tiżgura s-segwitu għaż-żewġ Gruppi ta' Livell Għoli, dwar
"Sport u Diplomazija" u "Sport tal-Massa".
B'segwitu għas-suġġeriment tal-Kummissjoni, it-tul ta' żmien tal-Pjan ta' Ħidma ġie estiż sa
tmiem l-2020 — bi tliet snin u nofs, sabiex jiġi allinjat mal-programm Erasmus+ u mal-qafas
finanzjarju pluriennali.
Fid-dawl tal-fatt li l-avvenimenti sportivi ewlenin huma opportunitajiet attraenti biex jiġu
ċċelebrati l-prestazzjoni, il-valuri u l-benefiċċji tal-isport f'kuntest nazzjonali u internazzjonali,
f'Mejju 2016 il-Kunsill ta l-konklużjonijiet tiegħu dwar it-tisħiħ tal-integrità, tat-trasparenza u
tal-governanza tajba f'avvenimenti sportivi ewlenin. F'dan id-dokument il-Kunsill stieden lill-
Istati Membri jinkorporaw l-integrità u t-trasparenza fil-ħidma futura fuq l-isport fil-livell tal-
UE, jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-kriterji u l-proċeduri relatati ma' governanza tajba, u
jidentifikaw u jiżviluppaw mudelli għall-kooperazzjoni pubblika-privata u skambju ta' prattiki
tajba rigward din il-kooperazzjoni.
B. Programmi ta' azzjoni
1. Erasmus+
L-isport huwa parti integrali mill-Erasmus+, il-programm tal-UE għall-edukazzjoni, it-taħriġ,
iż-żgħażagħ u l-isport għall-2014-2020. 1.8% tal-baġit annwali tal-Erasmus+ huwa ddedikat
għal attivitajiet relatati mal-isport, bl-għan li jappoġġa sħubiji kollaborattivi u avvenimenti
sportivi Ewropej mingħajr skop ta' qligħ. Il-programm jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għat-
tisħiħ tal-bażi ta' evidenza għat-tfassil tal-politika, jiġifieri billi jiffinanzja l-istudji. Finalment,
il-programm jappoġġa wkoll id-djalogu mal-partijiet interessati Ewropej rilevanti.
2. Ġimgħa Ewropea tal-Isport
Il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport tikkonsisti f'sett ta' inizjattivi proposti fir-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-2012 biex iċ-ċittadini Ewropej jiġu mħeġġa jagħmlu attività fiżika, u
l-UE tappoġġaha permezz tal-Erasmus+. Fil-fatt, l-istħarriġ tal-Ewrobarometru wera li 59 %
tal-Ewropej qatt jew rari jagħmlu eżerċizzju jew jieħdu sehem f'xi sport. B'riżultat ta' dan,
ibatu kemm is-saħħa u l-benesseri tal-persuni, kif ukoll l-ekonomija, b'żieda fin-nefqa fuq il-
kura tas-saħħa, telf ta' produttività fuq il-post tax-xogħol u tnaqqis fl-impjegabbiltà bħala effetti
sekondarji negattivi. Bl-għan li jiġu sensibilizzati ċ-ċittadini, kull sena l-UE tippromwovi l-
Ġimgħa Ewropea tal-Isport f'livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/mt/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//MT
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3. L-isport u l-migranti
L-inklużjoni soċjali hija fost il-prijoritajiet tal-UE għar-rwol tal-isport fis-soċjetà. Peress
li jgħaqqad in-nies flimkien, jibni komunitajiet u jiġġieled l-attitudnijiet ta' ksenofobija u
razziżmu, l-isport għandu l-potenzjal li jagħmel kontribuzzjoni importanti għall-integrazzjoni
tal-migranti fl-UE. Il-Kummissjoni Ewropea tiffaċilita l-iskambju ta' prattiki tajba dwar l-
integrazzjoni tal-migranti. F'Settembru 2016, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat studju li
jeżamina kif l-isport jappoġġa l-integrazzjoni tal-migranti madwar l-Ewropa. Il-Kummissjoni
tippromwovi wkoll proġetti u netwerks għall-inklużjoni soċjali tal-migranti, permezz tal-Fondi
Strutturali u ta' Investiment Ewropej u l-programm Erasmus+. Qed jiġu ffinanzjati proġetti bħal
pereżempju: European Sport Inclusion Network – Promoting Equal Opportunities for Migrants
and Minorities through Volunteering in Sport (Netwerk Ewropew għall-Inklużjoni fl-Isport -
Nippromwovu Opportunitajiet Indaqs għall-Migranti u l-Minoranzi permezz tal-Volontarjat fl-
Isport) u Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe (Inklużjoni Soċjali u
Volontarjat fil-Klabbs Sportivi fl-Ewropa).
Il-futbol għandu rwol ewlieni fl-inklużjoni soċjali, bl-involviment tal-unions tal-plejers tal-
futbol (bħal fil-proġett Show Racism the Red Card (Uri l-Karta l-Ħamra lir-Razziżmu)) jew ta'
korpi ta' tmexxija bħall-UEFA, li għenu lill-UE fl-immappjar tal-attivitajiet tal-membri tagħha
li jappoġġaw l-inklużjoni soċjali tar-refuġjati.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Fi ħdan il-Parlament, l-iżvilupp tal-politika Ewropea dwar l-isport huwa kompetenza tal-
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT). Il-Parlament jirrikonoxxi li hemm ħtieġa li
qiegħda tikber sabiex l-UE tittratta l-kwistjonijiet tal-isport filwaqt li tirrispetta bis-sħiħ il-
prinċipju tas-sussidjarjetà peress li l-isport fih innifsu huwa fenomenu soċjali importanti u huwa
wkoll ġid pubbliku. Fl-2012, il-Kumitat CULT fassal rapport dwar id-dimensjoni Ewropea fl-
isport, li witta t-triq għall-Ġimgħa Ewropea tal-Isport, li saret l-ewwel darba f'Settembru 2015.
Il-Parlament kien involut ukoll fi sforzi biex tiġi affermata mill-ġdid l-importanza tal-isport
fis-soċjetà. Barra minn hekk, fid-diversi riżoluzzjonijiet tiegħu, il-Parlament indirizza l-
kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-isport, kif ukoll it-tixjiħ attiv u s-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. Ir-rwol ewlieni tal-isport jissemma wkoll fir-riżoluzzjoni għall-integrazzjoni
fis-suq tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali tar-refuġjati, li tenfasizza r-rwol importanti tal-isport
bħala strument għat-trawwim ta' djalogu soċjali u interkulturali billi jippromwovi l-istabbiliment
ta' rabtiet pożittivi bejn il-popolazzjoni lokali u r-refuġjati u l-applikanti għall-asil.
Il-Parlament ilu attiv ħafna fil-ġlieda kontra x-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport.
F'Marzu 2013 il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-
isport. Din kienet segwita b'riżoluzzjoni fl-11 ta' Ġunju 2015 dwar ir-rivelazzjonijiet reċenti
ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA u riżoluzzjoni fit-2 ta' Frar 2017 dwar
"Approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibilità u integrità". Matul il-
Plenarja f'Lulju 2016, il-Kumitat CULT ressaq mistoqsija orali lill-Kummissjoni dwar ix-xiri tal-
logħob, fejn talab impenn sħiħ favur ir-ratifika tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-
Manipulazzjoni ta' Kompetizzjonijiet Sportivi. It-tweġiba tal-Kummissarju enfasizzat l-appoġġ
tal-Kummissjoni għall-Konvenzjoni bħala għodda siewja fil-ġlieda kontra x-xiri tal-logħob
minħabba li tirrappreżenta bażi solida għall-iżgurar ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni pan-
Ewropej f'dik il-ġlieda. Madankollu, il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet
hija meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-Konvenzjoni tidħol fis-seħħ fl-UE.
Il-Parlament jirrikonoxxi l-importanza tal-isport għat-turiżmu, filwaqt li jfakkar fir-rwol
importanti tal-attivitajiet sportivi li jagħmlu r-reġjuni tal-Ewropa attraenti għat-turisti,

https://publications.europa.eu/mt/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.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//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//MT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=MT&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//MT&language=MT
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u jenfasizza l-opportunitajiet li jirriżultaw mill-ivvjaġġar tal-atleti u tal-ispettaturi għal
avvenimenti sportivi, li jistgħu jattiraw turisti anke lejn iż-żoni l-aktar remoti.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017
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