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SPORT

Sport to dziedzina, w której UE własne kompetencje posiada dopiero od stosunkowo
niedługiego czasu, mianowicie od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r.
UE odpowiada za opracowanie polityki opartej na przesłankach empirycznych, a także za
wspieranie inicjatyw w dziedzinie współpracy i zarządzania z korzyścią dla aktywności
fizycznej i sportu w całej Europie. Na lata 2014–2020 po raz pierwszy w ramach programu
Erasmus+ udostępniono specjalną linię budżetową, aby wspierać projekty i sieci w dziedzinie
sportu.

PODSTAWA PRAWNA

Choć do roku 2009 w traktatach nie było wzmianki o konkretnych kompetencjach prawnych
w dziedzinie sportu, Komisja położyła podwaliny pod unijną politykę w dziedzinie sportu,
przedstawiając białą księgę w dziedzinie sportu w 2007 r. oraz plan działania Pierre’a de
Coubertina w 2008 r.
Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego UE uzyskała konkretne kompetencje
w dziedzinie sportu. Artykuł 6 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
stanowi, że UE ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie lub
uzupełnianie działań państw członkowskich w dziedzinie sportu, natomiast w art. 165 TFUE
szczegółowo opisano politykę w dziedzinie sportu. „Unia przyczynia się do wspierania
europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter,
jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną
i edukacyjną”. W art. 165 ust. 2 jest mowa o rozwijaniu europejskiego wymiaru sportu poprzez
popieranie uczciwości i dostępności współzawodnictwa sportowego oraz współpracy między
podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również poprzez ochronę integralności fizycznej
i moralnej sportowców, w szczególności najmłodszych.
UE dysponuje obecnie podstawą prawną umożliwiającą jej strukturalne wspieranie sektora
za pośrednictwem programu Erasmus+ oraz przemawianie jednym głosem na forach
międzynarodowych i w relacjach z państwami trzecimi. Ministrowie sportu krajów UE
spotykają się również na posiedzeniach Rady poświęconych kwestiom edukacji, młodzieży,
kultury i sportu.
Oprócz tego kompetencje UE w dziedzinie jednolitego rynku wywarły już znaczny wpływ
na sport. I tak na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypracował
bogate orzecznictwo mające istotne konsekwencje dla świata sportu (np. sprawa Bosmana).
Równocześnie poprzez odpowiednie programy finansowania UE realizowała swoje
uprawnienia z zakresu „prawa miękkiego” w obszarach blisko związanych ze sportem, takich
jak edukacja, zdrowie i włączenie społeczne.

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

Uwzględnienie w traktatach nowych szczegółowych kompetencji otwiera UE nowe możliwości
działania w dziedzinie sportu. UE pracuje na rzecz realizacji celów takich jak większa uczciwość
i dostępność we współzawodnictwie sportowym oraz lepsza ochrona integralności moralnej
i fizycznej sportowców przy jednoczesnym uwzględnieniu szczególnego charakteru sportu. UE
zajmuje się w szczególności trzema rodzajami działań w dziedzinie sportu: (1) społeczna rola
sportu; (2) wymiar gospodarczy; (3) polityczne i prawne ramy w sektorze sportu.

OSIĄGNIĘCIA

A. Rozwój polityki
1. Biała księga w sprawie sportu i plan działania „Pierre de Coubertin” (2007)
Biała księga Komisji na temat sportu z lipca 2007 r. była pierwszą w Unii „kompleksową
inicjatywą” w dziedzinie sportu. Dzięki wdrażaniu zaproponowanych działań Komisja
zgromadziła użyteczne informacje dotyczące zagadnień, którymi trzeba będzie zająć
się w przyszłości. W białej księdze przewidziano realizację szeregu celów, takich jak
m.in. wzmocnienie społecznej roli sportu, promowanie zdrowia publicznego dzięki aktywności
fizycznej, wspieranie działalności w ramach wolontariatu, wzmocnienie gospodarczego
wymiaru sportu i ułatwienie swobodnego przepływu zawodników, zwalczanie dopingu,
korupcji i prania pieniędzy oraz kontrolowanie praw mediów.
2. Europejski wymiar sportu
Biała księga w sprawie sportu z 2007 r. utorowała drogę dla komunikatu Komisji ze stycznia
2011 r., dotyczącego oddziaływania traktatu lizbońskiego na sport, zatytułowanego „Rozwijanie
europejskiego wymiaru sportu” (COM(2011)0012).
Jest to pierwszy dokument o charakterze politycznym, jaki Komisja przyjęła w obszarze sportu
po wejściu w życie traktatu z Lizbony. W komunikacie tym podkreślono potencjał sportu
umożliwiający wniesienie znaczącego wkładu w realizację celów ogólnych strategii „Europa
2020”, a także zauważono, że sport zwiększa szanse na zatrudnienie i sprzyja włączeniu
społecznemu. W komunikacie Komisji znajduje się również sugestia dotycząca podpisania
przez UE Konwencji antydopingowej Rady Europy, opracowania i wdrożenia uzgodnień
dotyczących bezpieczeństwa oraz wymogów bezpieczeństwa dla międzynarodowych imprez
sportowych, osiągania dalszych postępów z myślą o wprowadzeniu krajowych celów w oparciu
o unijne wytyczne w obszarze aktywności fizycznej oraz opracowania norm dotyczących
dostępu osób niepełnosprawnych do wydarzeń oraz obiektów sportowych.
W sprawach dotyczących zagadnień gospodarczych Komisja apeluje do stowarzyszeń
sportowych o ustanowienie mechanizmów łącznej sprzedaży praw medialnych, aby zapewnić
odpowiednią redystrybucję dochodów. Inne kwestie dotyczyły związanych ze sportem praw
własności intelektualnej, promowania wymiany najlepszych praktyk z zakresu przejrzystego
i zrównoważonego finansowania sportu oraz monitorowania stosowania prawa w obszarze
pomocy państwa w dziedzinie sportu.
3. Plan prac UE w dziedzinie sportu na lata 2017–2020
Plan prac UE w dziedzinie sportu stanowi najważniejszy dokument dotyczący europejskiej
polityki w zakresie sportu. Pierwszy plan Rada przyjęła w rezolucji z dnia 20 maja 2011 r.[1],

[1]Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii
Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011–2014, Dz.U. C 162 z 1.6.2011, s. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
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natomiast drugi – w dniu 21 maja 2014 r.[2] W planie na lata 2014–2017 określono trzy
priorytety: integralność sportu, jego wymiar gospodarczy i stosunek społeczeństwa do sportu.
Aby zająć się tymi priorytetowymi zagadnieniami, państwa członkowskie i Komisja powołały
pięć grup ekspertów specjalizujących się w takich kwestiach jak ustawianie wyników zawodów
sportowych, dobre zarządzanie, gospodarczy wymiar sportu, prozdrowotna aktywność fizyczna
oraz rozwój zasobów ludzkich w sporcie.
W dniu 23 maja 2017 r. na posiedzeniu poświęconym kwestii sportu Rada ds. Edukacji,
Młodzieży, Kultury i Sportu przyjęła nowy plan prac UE w dziedzinie sportu na lata 2017–2020.
Ogólne zawarte w nim cele to:
— uczciwość w sporcie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dobre zarządzanie, ochronę

nieletnich, przeciwdziałanie praktyce ustawiania wyników zawodów sportowych oraz na
zwalczanie dopingu i korupcji;

— wymiar gospodarczy, przede wszystkim innowacje w sporcie oraz sport a jednolity rynek
treści cyfrowych;

— sport i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii włączenia społecznego,
a także trenerów sportowych, mediów, środowiska, zdrowia, edukacji i dyplomacji
sportowej.

Powołane zostaną dwie grupy ekspertów (ds. uczciwości i kwalifikacji oraz rozwoju zasobów
ludzkich w sporcie), a nie pięć, jak przewidywał wcześniejszy plan prac, a także wprowadzone
zostaną nowe metody prace, takie jak spotkania grup tematycznych.
Zwrócono się również do Komisji o podjęcie działań stanowiących kontynuację prac dwóch
grup wysokiego szczebla ds. dyplomacji sportowej i sportu masowego.
Za sugestią Komisji okres obowiązywania planu prac przedłużono do końca 2020 r., czyli o trzy
i pół roku, aby dopasować go do czasu obowiązywania programu Erasmus+ i wieloletnich ram
finansowych.
Z uwagi na to, że duże imprezy sportowe to atrakcyjna sposobność do świętowania
w kontekście krajowym i międzynarodowym wyników sportowych, wartości związanych ze
sportem i płynących ze sportu korzyści, w maju 2016 r. Rada przedstawiła swoje konkluzje
dotyczące poprawy integralności, przejrzystości i dobrego zarządzania podczas dużych imprez
sportowych. W dokumencie tym Rada zwróciła się do państw członkowskich o uwzględnienie
kwestii integralności i przejrzystości w przyszłych pracach w zakresie sportu na szczeblu
UE, o wsparcie wdrażania kryteriów i procedur związanych z dobrym zarządzaniem oraz
o określenie i opracowanie wzorców współpracy publiczno-prywatnej i wymiany dobrych
praktyk w odniesieniu do tej współpracy.
B. Programy działania
1. Erasmus+
Sport stanowi integralną część programu UE Erasmus+ na lata 2014–2020 koncentrującego
się na edukacji, szkoleniu, młodzieży i sporcie. Środki w wysokości 1,8 % rocznego budżetu
programu Erasmus+ przeznacza się na działalność związaną ze sportem, a celem jest wspieranie
partnerstwa współpracy oraz niekomercyjnych europejskich imprez sportowych. Program
powinien również przyczynić się do wzmocnienia bazy faktograficznej wykorzystywanej do

[2]Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014–2017, Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 12.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/pl/pdf
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celów kształtowania polityki, tj. do finansowania badań. W ramach programu wspiera się
ponadto dialog z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w Europie.
2. Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu to szereg inicjatyw zaproponowanych w rezolucji Parlamentu
Europejskiego z 2012 r., mających na celu zachęcanie obywateli europejskich do podejmowania
aktywności fizycznej, co UE wspiera za pośrednictwem programu Erasmus+. W rzeczy samej
z badań Eurobarometru wynika, że 59 % Europejczyków nigdy nie uprawia sportu lub czyni
to rzadko. W konsekwencji cierpi na tym nie tylko zdrowie samych zainteresowanych i ich
samopoczucie, ale również gospodarka, gdyż powstaje negatywny efekt domina w postaci
wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną, spadku produktywności w miejscu pracy oraz
ograniczenia szans na zatrudnienie. Z myślą o uwrażliwianiu obywateli Unia Europejska co roku
promuje Europejski Tydzień Sportu na szczeblu UE oraz na szczeblu krajowym, regionalnym
i lokalnym.
3. Sport a migranci
Włączenie społeczne to jeden z priorytetów UE związanych z rolą sportu w społeczeństwie.
Sport łączy ludzi oraz pomaga budować społeczności i zwalczać ksenofobię i rasizm, przez
co kryje się w nim pokaźny potencjał wspomożenia integracji migrantów w UE. Komisja
Europejska ułatwia wymianę dobrych praktyk w dziedzinie integracji migrantów. We wrześniu
2016 r. opublikowała ona analizę poświęconą sposobom wspierania – w ramach sportu –
integracji migrantów w całej Europie. Za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych oraz programu Erasmus+ Komisja wspiera również projekty i sieci, których
celem jest włączenie społeczne migrantów. Finansuje się projekty takie jak europejska sieć
włączenia społecznego poprzez sport, która promuje równe szanse dla migrantów i mniejszości
poprzez wolontariat w sporcie, oraz włączenie społeczne i wolontariat w europejskich klubach
sportowych.
Piłka nożna odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o włączenie społeczne, a to dzięki
zaangażowaniu związków piłki nożnej (np. w ramach projektu „Pokaż rasizmowi czerwoną
kartkę!”) lub organów zarządzających, takich jak UEFA, które pomogły UE określić rodzaje
działalności swoich członków, będące wyrazem poparcia dla idei włączenia społecznego
uchodźców.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W Parlamencie rozwój europejskiej polityki w dziedzinie sportu wchodzi w zakres kompetencji
Komisji Kultury i Edukacji (CULT). Parlament dostrzega, że wzrasta potrzeba zajmowania się
przez UE sprawami sportu przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości, gdyż sam w sobie
sport jest ważnym zjawiskiem społecznym i dobrem publicznym. W 2012 r. komisja CULT
sporządziła sprawozdanie poświęcone europejskiemu wymiarowi w sporcie, które utorowało
drogę dla Europejskiego Tygodnia Sportu, zorganizowanego po raz pierwszy we wrześniu
2015 r. Parlament angażuje się także na rzecz podkreślenia społecznego znaczenia sportu.
Ponadto w różnych rezolucjach podjął również problem równości płci w sporcie, a także
kwestię aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej. O kluczowej roli sportu
wspomniano również w rezolucji na temat integracji uchodźców na rynku pracy i ich włączenia
społecznego, w której podkreślono ważną rolę sportu jako instrumentu służącego wspieraniu
dialogu społecznego i międzykulturowego poprzez dążenie do ustanowienia pozytywnych więzi
między społecznościami lokalnymi a uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//PL
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/
https://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
https://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.theredcard.org/
http://www.theredcard.org/
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/uefa-mapping_pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//PL


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 5

Parlament jest bardzo zaangażowany w walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych
i z korupcją w sporcie. W marcu 2013 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie ustawiania
wyników zawodów sportowych i korupcji w sporcie. W dniu 11 czerwca 2015 r. przyjął
również rezolucję w sprawie ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA, a w dniu
2 lutego 2017 r. – rezolucję w sprawie zintegrowanego podejścia do polityki w dziedzinie sportu,
dobrego zarządzania, dostępności i uczciwości. Podczas sesji plenarnej w lipcu 2016 r. komisja
CULT złożyła pytanie do Komisji Europejskiej wymagające odpowiedzi ustnej, dotyczące
ustawiania wyników zawodów sportowych, w którym zwróciła się o pełne zaangażowanie na
rzecz ratyfikowania konwencji Rady Europy w sprawie manipulacji rozgrywkami sportowymi.
Udzielając odpowiedzi, Komisja podkreśliła swoje poparcie dla konwencji, która jest
wartościowym narzędziem w walce przeciwko ustawianiu wyników zawodów sportowych,
gdyż stanowi solidną podstawę gwarantującą paneuropejską koordynację i współpracę w walce
z tym zjawiskiem. Potrzebna jest jednak współpraca między państwami członkowskimi
i instytucjami, aby konwencja ta mogła wejść w życie w UE.
Parlament dostrzega znaczenie sportu dla turystyki, przypomina, że działalność sportowa jest
ważna z punktu widzenia atrakcyjności europejskich regionów dla turystów, a także zwraca
uwagę na możliwości wynikające z faktu, że sportowcy i kibice podróżują w ramach imprez
sportowych, co może przyciągać turystów nawet do najodleglejszych miejsc.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

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