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Αθλητισμός

Ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αρμοδιότητες της ΕΕ είναι σχετικά
πρόσφατες, αφού τις απέκτησε μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης
της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009. Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη χάραξη
τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας και
τη διαχείριση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της σωματικής
άσκησης και του αθλητισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά την
περίοδο 2014-2020 θεσπίστηκε ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+ για να στηρίξει προγράμματα και δίκτυα στον τομέα του
αθλητισμού.

Νομική βάση

Μολονότι στις Συνθήκες δεν γίνεται λόγος για συγκεκριμένη νομική αρμοδιότητα για τον
αθλητισμό πριν από το 2009, η Επιτροπή έθεσε τα θεμέλια της σχετικής πολιτικής της
ΕΕ με τη Λευκή Βίβλο του 2007 για τον αθλητισμό και με το Σχέδιο δράσης «Pierre
de Coubertin».
Συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο πεδίο του αθλητισμού απέκτησε η ΕΕ με τη Συνθήκη
της Λισαβόνας. Το άρθρο 6 στοιχείο ε) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) εκχωρεί στην ΕΕ την αρμοδιότητα να υποστηρίζει ή να συμπληρώνει
τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του αθλητισμού, ενώ το άρθρο 165
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ορίζει τις λεπτομέρειες της πολιτικής για τον αθλητισμό και
αναφέρει ότι η Ένωση «συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων
στον χώρο του αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του, τις
δομές του που βασίζονται στον εθελοντισμό καθώς και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό
του ρόλο». Το άρθρο 165 παράγραφος 2 αναφέρεται στον στόχο της Ένωσης «να
αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, προάγοντας τη δικαιότητα και
τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ των
αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωματική και
ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους». Η ΕΕ διαθέτει
συνεπώς νομική βάση που της επιτρέπει να παρέχει μέσω του προγράμματος Erasmus
+ διαρθρωτική στήριξη στον τομέα του αθλητισμού και να ομιλεί με μία φωνή στα διεθνή
φόρα και στις επαφές με τρίτες χώρες. Οι υπουργοί Αθλητισμού της ΕΕ συνέρχονται
επίσης στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού. Επιπλέον, οι αρμοδιότητες της ΕΕ στην ενιαία αγορά έχουν επίσης
ασκηθεί με σημαντικό αντίκτυπο στον αθλητισμό. Για παράδειγμα, το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει σημαντική νομολογία με καίριες επιπτώσεις
για τον κόσμο του αθλητισμού (βλέπε υπόθεση Bosman). Παράλληλα, η ΕΕ έχει
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αναλάβει δράση με βάση μη δεσμευτικούς κανόνες («soft law») σε αλληλένδετους
τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική ένταξη, μέσω των αντίστοιχων
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στόχοι

Η εισαγωγή νέας συγκεκριμένης αρμοδιότητας στο πλαίσιο των Συνθηκών έχει
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης για την ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού.
Η ΕΕ εργάζεται για μεγαλύτερη ισότητα και διαφάνεια στις αθλητικές διοργανώσεις και
για καλύτερη προστασία της ηθικής και σωματικής ακεραιότητας των αθλητών, χωρίς
να αγνοεί την ιδιομορφία του αθλητισμού. Επιπλέον, η ΕΕ υποστηρίζει την ιδέα ότι ο
αθλητισμός μπορεί να βελτιώσει τη γενική ευημερία, να συμβάλει στην αντιμετώπιση
ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων, όπως είναι ο ρατσισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός
και η ανισότητα των φύλων, και να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε ολόκληρη
την Ένωση. Επιπλέον, η πολιτική για τον αθλητισμό θεωρείται σημαντικό εργαλείο στις
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Συγκεκριμένα η ΕΕ επικεντρώνεται σε τρεις παραμέτρους:
(1) τον ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία· (2) την οικονομική του διάσταση· και (3) το
πολιτικό και νομικό πλαίσιο του τομέα του αθλητισμού.

Επιτεύγματα

Α. Εξελίξεις σε επίπεδο χάραξης πολιτικής
1. Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό και το σχέδιο δράσης «Pierre de Coubertin»
Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό δημοσιεύθηκε το 2007 από την Επιτροπή και
θεωρείται η πρώτη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για τον αθλητισμό της ΕΕ. Σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων, η Επιτροπή συνέλεξε
χρήσιμα στοιχεία για θέματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Η Λευκή
Βίβλος εξέτασε μια σειρά στόχων, μεταξύ των οποίων:
— την ενίσχυση του ρόλου του αθλητισμού στην κοινωνία,

— την προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της σωματικής άσκησης,

— την τόνωση των εθελοντικών δραστηριοτήτων,

— την ενίσχυση της οικονομικής διάστασης του αθλητισμού και της ελεύθερης
κυκλοφορίας των παικτών,

— την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

— τον έλεγχο των δικαιωμάτων αναμετάδοσης.

2. Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό
Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τον αθλητισμό και η θέση σε ισχύ της Συνθήκης
της Λισαβόνας το 2009 προετοίμασαν το έδαφος για την ανακοίνωση της Επιτροπής,
τον Ιανουάριο του 2011, σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στον
αθλητισμό, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό». Αυτή
η ανακοίνωση υπήρξε το πρώτο έγγραφο πολιτικής που ενέκρινε η Επιτροπή στον
αθλητισμό από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και μετά. Η ανακοίνωση
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επισήμανε την ικανότητα του αθλητισμού να συμβάλει σημαντικά στους γενικούς
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση
(2010-2020), με θετικό αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα και στην κοινωνική ένταξη.
Πρότεινε επίσης ότι πρέπει η ΕΕ να υπογράψει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της
Ευρώπης κατά του Ντόπινγκ, να αναπτύξει και εφαρμόσει ρυθμίσεις και προδιαγραφές
ασφάλειας για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, να συνεχίσει τα βήματα προόδου προς
την θέσπιση εθνικών στόχων βασισμένων στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για
τη σωματική άσκηση και να αναπτύξει προδιαγραφές για την πρόσβαση ατόμων με
αναπηρία σε αθλητικές εκδηλώσεις και σε γήπεδα και γυμναστήρια.
Στο οικονομικό θέμα, η Επιτροπή ζήτησε από τα συλλογικά όργανα του αθλητισμού
να δημιουργήσουν μηχανισμούς για τη συλλογική πώληση δικαιωμάτων αναμετάδοσης
ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική αναδιανομή των εσόδων. Άλλα θέματα
που εξετάστηκαν αφορούσαν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα
του αθλητισμού, τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών για τη διαφανή και βιώσιμη
χρηματοδότηση του αθλητισμού και την παρακολούθηση της εφαρμογής της
νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα του αθλητισμού.
3. Το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό
Το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό είναι ένα από τα πιο σημαντικά
έγγραφα χάραξης πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού. Επικεντρώνεται
στις βασικές δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα αυτό και λειτουργεί ως μέσο
καθοδήγησης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της
ΕΕ, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων αθλητικών φορέων.
Το πρώτο πρόγραμμα εργασιών για τον αθλητισμό (2011-2014) εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο το 2011 και το επόμενο το 2014. Στο σχέδιο της περιόδου 2014-2017
περιγράφονται τρεις προτεραιότητες: (1) η ακεραιότητα του αθλητισμού, (2) η
οικονομική του διάσταση και (3) η σχέση μεταξύ αθλητισμού και κοινωνίας. Προκειμένου
αυτές να γίνουν πραγματικότητα, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνέστησαν
πέντε ομάδες εμπειρογνωμόνων, με αντικείμενα τους προσυνεννοημένους αγώνες,
τη χρηστή διακυβέρνηση, την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, τη σωματική
δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας (HEPA) και την ανάπτυξη ανθρώπινων
πόρων στον τομέα του αθλητισμού.
Κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2016, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματά του σχετικά
με την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης
σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, καλώντας τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την
ακεραιότητα και τη διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ στο μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών,
να στηρίξουν την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών που σχετίζονται με τη χρηστή
διακυβέρνηση και να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν μοντέλα για τη συνεργασία
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Στις 23 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»
ενέκρινε το τρίτο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό
(2017-2020), του οποίου οι βασικές προτεραιότητες αντανακλούσαν εκείνες του
προηγούμενου σχεδίου. Με το τρίτο σχέδιο συστάθηκαν μόνο δύο ομάδες
εμπειρογνωμόνων (για την ακεραιότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανθρώπινων
πόρων στον αθλητισμό), θεσπίστηκαν νέες μέθοδοι εργασίας, όπως οι συνεδριάσεις
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θεματικών ενοτήτων, και παρατάθηκε η διάρκεια του σχεδίου σε τρεισήμισι έτη
συνολικά, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το πρόγραμμα Erasmus+ και με το
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Την 1η Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Αθλητισμού
ενέκρινε το τέταρτο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό (2021-2024). Η
σωματική άσκηση κατέχει προεξάρχουσα θέση στο σχέδιο, με τις επενδύσεις στον
αθλητισμό και τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας, συμπεριλαμβανομένης
της δημιουργίας αθλητικών ευκαιριών για όλες τις γενιές, να καταγράφονται ως
βασική προτεραιότητα. Το σχέδιο επιδιώκει επίσης να ενισχύσει την ανάκαμψη και την
ανθεκτικότητα στην κρίση του αθλητικού τομέα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη
λήξη της πανδημίας της COVID-19. Σε άλλους βασικούς τομείς δράσης, δίνεται μεταξύ
άλλων προτεραιότητα στις δεξιότητες και στα επαγγελματικά προσόντα στον αθλητισμό
χάρη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στη ανάπτυξη γνώσεων, επιδιώκεται
η προστασία της ακεραιότητας και των αξιών, προωθούνται οι κοινωνικοοικονομικές
και περιβαλλοντικές διαστάσεις του αθλητισμού και προάγεται η ισότητα των φύλων.
Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των ανώτατων
διοικητικών στελεχών και των προπονητών, να προωθήσει ίσους όρους για όλους
τους αθλητές και να ενισχύσει την κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού από τα μέσα
ενημέρωσης.
Σε συνάρτηση με την μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη οικονομία, ο λεγόμενος
«πράσινος αθλητισμός» αποτελεί επίσης προτεραιότητα, δεδομένου ότι το σχέδιο
προτείνει την ανάπτυξη κοινού πλαισίου με κοινές δεσμεύσεις που λαμβάνουν υπόψη
το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα. Αποδίδεται επίσης μεγαλύτερη έμφαση στην
καινοτομία και την ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς του αθλητισμού.
4. Πανδημία COVID-19 και αθλητισμός
Στις 22 Ιουνίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματά του σχετικά με
τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον τομέα του αθλητισμού, προτείνοντας
διάφορα μέτρα για την ανάκαμψή του. Στο έγγραφο επισημαίνεται ο τρόπος με
τον οποίο επλήγη σοβαρά ολόκληρος ο τομέας, μεταξύ άλλων και από οικονομική
άποψη, δεδομένου ότι η πανδημία είχε καταστροφικές συνέπειες για τις αθλητικές
δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. Το Συμβούλιο επισήμανε πόσο αναγκαίες είναι
οι στρατηγικές εξόδου και επανεκκίνησης μετά την πανδημία σε τοπικό, εθνικό,
περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να υποστηριχθεί ο αθλητισμός και
να διαφυλαχθεί η σημαντική συμβολή του στην ευημερία των πολιτών της ΕΕ. Μεταξύ
άλλων, το Συμβούλιο προέτρεψε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να πλαισιώσουν τις εθνικές
προσπάθειες διοχετεύοντας χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα μέσω διαθέσιμων
προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως είναι το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης, τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και οι επενδυτικές πρωτοβουλίες για
την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII, CRII+). Επιπλέον, το Συμβούλιο τόνισε την
ανάγκη να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων
φορέων ώστε να τεθούν επί τάπητος εκείνες οι στρατηγικές που θα επιτρέψουν την
επανέναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο ασφαλή και – όπου είναι
δυνατόν – συντονισμένο, και θα αποτρέψουν μελλοντικές κρίσεις, ενισχύοντας την
ανθεκτικότητα του αθλητικού τομέα της ΕΕ.
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Την 1η Δεκεμβρίου 2020, οι υπουργοί αθλητισμού της ΕΕ πραγματοποίησαν διάσκεψη
με θέμα τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανώσεις διεθνών
αθλητικών εκδηλώσεων. Λόγω της πανδημίας COVID-19, η ελεύθερη κυκλοφορία των
αθλητών παρεμποδίζεται από διάφορους, διαρκώς μεταβαλλόμενους εθνικούς κανόνες
σχετικά με τεστ, καραντίνες και άλλα ζητήματα υγείας. Η συζήτηση κατέδειξε την ανάγκη
περαιτέρω ανταλλαγών και συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο τονίζεται η
ανάγκη να παρασχεθεί στα κράτη μέλη οικονομική, στρατηγική και πρακτική στήριξη
προκειμένου να μην υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας στους νέους
και στον αθλητισμό. Το ψήφισμα τονίζει ότι η χρηματοδοτική ενίσχυση δεν πρέπει να
περιοριστεί στις αθλητικές διοργανώσεις που προσελκύουν τους περισσότερους θεατές
και ότι είναι υψίστης σημασίας να ληφθούν μέτρα ανάκαμψης για τον μαζικό αθλητισμό.
Ζητήθηκε εξάλλου από την Επιτροπή να διαμορφώσει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση
για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα του
αθλητισμού.
Β. Προγράμματα δράσης
1. Πρόγραμμα Erasmus+
Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Erasmus+, του προγράμματος για
τη δράση της ΕΕ στα πεδία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του
αθλητισμού. Στις 12 Δεκεμβρίου 2020, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν
σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το μελλοντικό
πρόγραμμα Erasmus+ (2021-2027). Με τη συμφωνία επισημαίνεται πόσο σημαντικό
είναι να προαχθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό, συμπληρωματική προς
το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό (2021-2024) και συνεκτική με
αυτό, και αυξάνεται η χρηματοδότηση για τον αθλητισμό στο 1,9% του συνολικού
προϋπολογισμού του προγράμματος. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη
ανάγνωση στις 13 Απριλίου 2021 και η Ολομέλεια ενέκρινε τη θέση του Κοινοβουλίου
σε δεύτερη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2021.
Η προαγωγή της «μαθησιακής κινητικότητας του προσωπικού στον τομέα του
αθλητισμού, καθώς και της συνεργασίας, της ποιότητας, της ένταξης, της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο αθλητικών οργανώσεων και
πολιτικών για τον αθλητισμό» επισημάνθηκε ως ένας από τους τρεις βασικούς στόχους
του νέου προγράμματος Erasmus+. Οι δράσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προώθηση της κινητικότητας και δη για όσους
δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό βάσης, και την αύξηση των δυνατοτήτων εικονικής
μάθησης, τη δημιουργία συμπράξεων συνεργασίας και τις ανταλλαγές βέλτιστων
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων μικρής κλίμακας, την προώθηση
μιας ευρείας και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης στο πρόγραμμα, και τη στήριξη
ερασιτεχνικών αθλητικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν πτυχές σημαντικές για τον
μαζικό αθλητισμό.
2. Ευρωπαϊκή εβδομάδα Αθλητισμού
Η πανευρωπαϊκή «Ευρωπαϊκή Ημέρα Αθλητισμού» προτάθηκε για πρώτη φορά από
το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, του Φεβρουαρίου του 2012, με θέμα την ευρωπαϊκή
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διάσταση του αθλητισμού. Τον Σεπτέμβριο του 2015, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Αθλητισμού (EWOS), με στόχο την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής
άσκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
προκειμένου να παροτρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να οικοδομήσουν έναν καλύτερο
και υγιεινότερο τρόπο ζωής. Όπως προκύπτει από έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του
2018, το 59 % των Ευρωπαίων γυμνάζονται ή αθλούνται από σπάνια έως καθόλου.
Τούτο βέβαια έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευζωία των ανθρώπων, αλλά
και στην οικονομία, εξαιτίας των αυξημένων δαπανών για την υγεία, της πτώσης της
παραγωγικότητας στην εργασία και της μειωμένης απασχολησιμότητας.
Από το 2017 έως σήμερα, η EWOS πραγματοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταξύ
23 και 30 Σεπτεμβρίου, με τα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους να διοργανώνουν
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Το 2020 και παρά την πανδημία
της COVID-19, συμμετείχαν 42 χώρες και πραγματοποιήθηκαν 32 617 εκδηλώσεις.
Επιπλέον, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι περιορισμοί
των μετακινήσεων στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, η Επιτροπή ανέπτυξε την
εκστρατεία #BeActiveAtHome.
3. Αθλητισμός και μετανάστες
Η κοινωνική ένταξη είναι ένα από τα κομμάτια του ρόλου του αθλητισμού στην κοινωνία
στα οποία αποδίδει προτεραιότητα η ΕΕ. Δεδομένου ότι φέρνει τους ανθρώπους πιο
κοντά, οικοδομεί κοινότητες και βοηθά στην καταπολέμηση ξενοφοβίας και ρατσισμού,
ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενσωμάτωση των μεταναστών
στην ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη που εξετάζει τον
τρόπο με τον οποίον ο αθλητισμός στηρίζει την ένταξη των μεταναστών σε όλη την
Ευρώπη και χαρτογραφεί τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή
υποστηρίζει επίσης σχέδια και δίκτυα για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των
μεταναστών μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)
και του προγράμματος Erasmus+. Προγράμματα όπως το European Sport Inclusion
Network (ESPIN), το Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe
partnership (SIVSCE), και το Fairplay χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
Το ποδόσφαιρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη χάρη στη
συμμετοχή συνδέσμων αμειβομένων ποδοσφαιριστών (όπως στο πρόγραμμα Κόκκινη
κάρτα στον ρατσισμό) ή διοικητικών οργάνων όπως η UEFA, η οποία βοήθησε την ΕΕ
με μια «χαρτογράφηση» των δραστηριοτήτων των μελών της για την υποστήριξη της
κοινωνικής ένταξης των προσφύγων.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στο Κοινοβούλιο, η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής αθλητισμού εμπίπτει στο
πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT). Το Κοινοβούλιο
αναγνωρίζει την διαρκώς εντεινόμενη ανάγκη να ασχοληθεί η ΕΕ με τα θέματα του
αθλητισμού, σεβόμενη ωστόσο πλήρως την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι
ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο και δημόσιο αγαθό. Το 2012, το
Κοινοβουλίου ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό,
το οποίο προετοίμασε το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Το
Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης σε προσπάθειες για την επιβεβαίωση της κοινωνικής
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σημασίας του αθλητισμού. Επιπλέον, σε ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί
με το θέμα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον αθλητισμό, καθώς και
με το θέμα της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Ο
καθοριστικός ρόλος του αθλητισμού αναφέρεται επίσης στο ψήφισμα του 2016 για
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων,
όπου υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος του αθλητισμού ως μέσου προαγωγής του
κοινωνικού και διαπολιτισμικού διαλόγου, με την προώθηση της δημιουργίας θετικών
σχέσεων μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.
Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου (DROI) συζητά τακτικά
τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων που
διοργανώνονται σε χώρες όπως η Ρωσία (χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2014), η
Βραζιλία (Παγκόσμιο Κύπελλο 2014, θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2016) και το Κατάρ
(Παγκόσμιο Κύπελλο 2022). Μετά την πρώτη ακρόαση για τον αθλητισμό και τα
ανθρώπινα δικαιώματα με επίκεντρο την κατάσταση των μεταναστών εργαζομένων στο
Κατάρ, η οποία διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2014, πραγματοποιήθηκε, από κοινού με
την επιτροπή CULT, κοινή ακρόαση για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε σχέση με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις το 2015.
Το Κοινοβούλιο έχει επιδείξει ιδιαίτερη ενεργητικότητα στις προσπάθειες
καταπολέμησης του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων και της διαφθοράς
στον χώρο του αθλητισμού, εγκρίνοντας σχετικό ψήφισμα τον Μάρτιο του 2013.
Ακολούθησε, τον Ιούνιο του 2015, ψήφισμα σχετικά με τις αποκαλύψεις για υποθέσεις
διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA και, τον Φεβρουάριο του 2017, ψήφισμα σχετικά
με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμόΚατά τη σύνοδο
ολομέλειας του Ιουλίου του 2016, η επιτροπή CULT υπέβαλε προφορική ερώτηση
προς την Επιτροπή σχετικά με τους προσυνεννοημένους αγώνες, ζητώντας την πλήρη
δέσμευσή της όσον αφορά την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Στην απάντησή της,
η Επιτροπή υπογραμμίζει τη στήριξή της προς τη Σύμβαση ως πολύτιμο εργαλείο
για την καταπολέμηση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων, καθότι
αποτελεί μια σταθερή βάση για τη διασφάλιση της συνεργασίας και του συντονισμού
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου. Ωστόσο,
είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ στην ΕΕ.
Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του αθλητισμού για τον τουρισμό, υπενθυμίζει
τον σημαντικό ρόλο των αθλητικών δραστηριοτήτων προκειμένου να γίνονται οι
περιφέρειες της Ευρώπης ελκυστικές στους τουρίστες και τονίζει τις ευκαιρίες που
προκύπτουν από τη μετακίνηση αθλητών και θεατών σε αθλητικές διοργανώσεις, οι
οποίες μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες
περιοχές.
Με τις τροπολογίες του στην πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα Erasmus+ της
περιόδου 2021-2027, το Κοινοβούλιο πρότεινε ανακατανομή τμημάτων των κονδυλίων
του προγράμματος Erasmus+ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι περισσότεροι νέοι
αθλητές και προπονητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα
κινητικότητας. Η συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το νέο
πρόγραμμα Erasmus+ εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής CULT στις
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11 Ιανουαρίου 2021. Στις 10 Μαΐου 2021, η επιτροπή CULT συνέστησε, κατόπιν
ψηφοφορίας, την έγκριση του κειμένου, το οποίο ενέκρινε επισήμως η ολομέλεια στις
18 Μαΐου 2021.
Στις 23 Νοεμβρίου 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με τίτλο «Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία:. Στην έκθεση, οι βουλευτές του ΕΚ συνιστούν:
— ένα ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο ευθυγραμμισμένο με τις ενωσιακές αξίες

της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, της συμπεριληπτικότητας, του ανοικτού
ανταγωνισμού και της δικαιοσύνης·

— μεγαλύτερη χρηματοδοτική αναδιανομή από τον επαγγελματικό στον μαζικό
αθλητισμό·

— καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές παικτών·

— μεγαλύτερη ισότητα και λιγότεροι αποκλεισμοί μεταξύ των φύλων σε επίπεδο
απολαβών και προβολής·

— καλύτερη προστασία των παιδιών από κακοποίηση και παρενόχληση στον
αθλητισμό·

— προαγωγή ενός ενεργού τρόπου ζωής για τους πολίτες της ΕΕ, μεταξύ άλλων
με την αύξηση του αριθμού των ωρών που διατίθενται για τη φυσική αγωγή στα
σχολεία.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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