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SPORTAS

ES atsakomybė sporto srityje gana nauja ir buvo įgyta tik 2009 m. gruodžio mėn.,
kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. ES yra atsakinga už įrodymais pagrįstos politikos
rengimą ir bendradarbiavimo puoselėjimą bei fizinio aktyvumo ir sporto rėmimo
iniciatyvų visoje Europoje valdymą. 2014–2020 m. laikotarpiu pirmą kartą pagal
programą „Erasmus+“ buvo sukurta speciali biudžeto eilutė su sportu susijusiems
projektams ir tinklams remti.

TEISINIS PAGRINDAS

Nors iki 2009 m. Sutartyse nebuvo minima konkreti ES teisinė kompetencija sporto
srityje, ES sporto politikos pagrindus Komisija padėjo parengdama 2007 m. Baltąją
knygą dėl sporto ir veiksmų planą „Pierre de Coubertin“.
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES įgijo konkrečią kompetenciją sporto srityje.
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnio e punktu ES
suteikiama kompetencija remti arba papildyti valstybių narių veiksmus sporto srityje,
o 165 straipsnio 1 dalyje detalizuojama sporto politika ir pažymima, kad 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 kalbama apie veiksmus siekiant „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.“ Taigi ES turi teisinį pagrindą struktūriškai remti sporto
sektorių pagal programą „Erasmus+“ ir kalbėti vienu balsu tarptautiniuose forumuose
bei už ES ribų esančiose valstybėse. Be to, ES sporto ministrai susitinka per Švietimo,
jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdžius. Didelį poveikį sportui padarė ir ES
kompetencija bendrosios rinkos srityje. Svarbų vaidmenį atliko Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktikos vystymasis, reikšmingai paveikęs sporto pasaulį (pvz.,
byla Bosman). Sykiu ES naudojosi savo įgaliojimais priimti privalomos teisinės galios
neturinčius teisės aktus tokiose glaudžiai susijusiose srityse, kaip švietimas, sveikata
ir socialinė įtrauktis, naudodamasi atitinkamomis jų finansavimo programomis.

TIKSLAI

Naujos kompetencijos konkrečioje srityje įtraukimas į Sutartis atvėrė naujas ES
veiksmų sporto srityje galimybes. ES stengiasi užtikrinti, kad sporto varžybos taptų
sąžiningesnės ir atviresnės bei būtų geriau apsaugoma sportininkų moralinė ir fizinė
neliečiamybė, sykiu atsižvelgdama į specifinį sporto pobūdį. Be to, ES palaiko idėją,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0415


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

kad sportas gali padėti pagerinti bendrą savijautą, įveikti tokias platesnio pobūdžio
visuomenines problemas, kaip rasizmas, socialinė atskirtis ir lyčių nelygybė, bei nešti
didelę ekonominę naudą visai Sąjungai. Sporto politika laikoma ir svarbia ES išorės
santykių priemone. Visų pirma, ES rūpinasi šiais trimis aspektais: 1) visuomeniniu
sporto vaidmeniu, 2) jo ekonominiu aspektu bei 3) sporto sektoriaus politine ir teisine
sistema.

LAIMĖJIMAI

A. Politikos raida
1. Baltoji knyga dėl sporto ir veiksmų planas „Pierre de Coubertin“ (2007)
2007 m. Komisijos Baltoji knyga dėl sporto buvo pirma išsami ES iniciatyva sporto
srityje. Įgyvendindama pasiūlytus veiksmus, Komisija surinko naudingų įrodymų,
susijusių su ateityje spręstinais klausimais. Baltojoje knygoje buvo numatyti įvairūs
tikslai, be kita ko, įskaitant:
— sporto visuomeninio vaidmens stiprinimą,

— visuomenės sveikatos gerinimą skatinant fizinį aktyvumą,

— savanoriškos veiklos skatinimą,

— sporto ekonominio aspekto ir laisvo žaidėjų judėjimo stiprinimą,

— kovą su dopingu, korupcija ir pinigų plovimu,

— žiniasklaidos teisių kontrolę.

2. Europos aspekto sporto srityje plėtojimas
Komisijos Baltoji knyga dėl sporto ir Lisabonos sutarties įsigaliojimas 2009 m.
tapo pagrindu parengti 2011 m. sausio mėn. Komisijos komunikatą dėl Lisabonos
sutarties poveikio sportui „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“.
Šis komunikatas buvo pirmas Komisijos politikos dokumentas dėl sporto, priimtas
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Komunikate buvo akcentuojamos sporto galimybės
svariai prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos „Europa
2020“ (2010–2020 m.) bendrų tikslų siekio, gerinant įsidarbinamumą ir socialinę įtrauktį.
Be to, jame buvo pažymima, kad ES turėtų pasirašyti Europos Tarybos Antidopingo
konvenciją, parengti ir įgyvendinti saugumo taisykles ir saugos reikalavimus, kurie
būtų taikomi per tarptautinius sporto renginius, siekti pažangos nustatant nacionalinius
tikslus, pagrįstus ES fizinio aktyvumo gairėmis, bei nustatyti neįgaliųjų prieigos prie
sporto renginių ir jų vietų standartus.
Kalbant apie ekonominius klausimus, Komisija ragino sporto asociacijas
sukurti kolektyvinio žiniasklaidos teisių pardavimo mechanizmus tinkamam pelno
perskirstymui užtikrinti. Kiti komunikate kelti klausimai apėmė su sportu susijusias
intelektinės nuosavybės teises, geriausios skaidraus ir tvaraus sporto finansavimo
praktikos mainus bei teisės aktų dėl valstybės pagalbos taikymo sporto srityje
stebėseną.
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3. ES darbo planas sporto srityje
ES darbo planas sporto srityje yra vienas svarbiausių ES sporto politikos dokumentų.
Pagrindinis dėmesys jame skiriamas svarbiausiai Sąjungos veiklai šioje srityje.
Tai orientacinis dokumentas, skirtas ES institucijų, valstybių narių ir sporto srities
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimui skatinti.
Pirmąjį darbo planą sporto srityje (2011–2014 m.) Taryba priėmė 2011 m., o jo įpėdinį
– 2014 m. 2014–2017 m. plane nustatyti trys prioritetai: 1) sąžiningumas sporto
srityje, 2) sporto ekonominis aspektas bei 3) sporto ir visuomenės santykis. Siekdamos
įgyvendinti šiuos prioritetus, valstybės narės ir Komisija sukūrė penkias ekspertų
grupes klausimams, susijusiems su susitarimais dėl varžybų baigties, geru valdymu,
sporto ekonominiu aspektu, sveikatinamuoju fiziniu aktyvumu (HEPA) ir žmogiškųjų
išteklių sporto srityje vystymu, nagrinėti.
2016 m. gegužės mėn. Taryba priėmė išvadas dėl svarbių sporto renginių sąžiningumo
ir skaidrumo didinimo bei geresnio valdymo, paragindama valstybes nares į būsimąjį
darbo planą įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo ES lygmeniu klausimus, remti su geru
valdymu susijusių kriterijų ir procedūrų įgyvendinimą bei nustatyti ir parengti viešojo ir
privačiojo sektoriaus bendradarbiavimo bei geros praktikos mainų modelius.
2017 m. gegužės 23 d. Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba priėmė trečiąjį
ES darbo planą sporto srityje (2017–2020 m.), kurio svarbiausi prioritetai atspindėjo
ankstesniojo plano prioritetus. Pagal trečiąjį planą buvo sukurtos tik dvi ekspertų
grupės (sąžiningumo ir įgūdžių bei žmogiškųjų išteklių plėtros sporto srityje klausimais),
remiantis juo pradėti taikyti tokie nauji darbo metodai, kaip grupių susitikimai, ir iš viso
iki trejų su puse metų pratęsta plano trukmė, siekiant ją suderinti su programa „Erasmus
+“ ir daugiamete finansine programa.
2020 m. gruodžio 1 d. Europos sporto ministrų taryba priėmė ketvirtąjį ES darbo
planą sporto srityje (2021–2024 m.). Svarbi vieta plane teko fiziniam aktyvumui, o
esminis prioritetas čia teikiamas investicijoms į sportą ir sveikatinamąjį fizinį aktyvumą,
įskaitant sporto galimybių visų kartų atstovams sudarymą. Plane taip pat siekiama
stiprinti „sporto sektoriaus atsigavimą ir atsparumą krizėms COVID-19 pandemijos bei
jos padarinių kontekste“. Kitos esminės veiksmų sritys apima įgūdžių ir kvalifikacijos
sporto srityje prioritetizavimą keičiantis geriausia praktika ir žinių ugdymą, sąžiningumo
ir vertybių apsaugą, sporto socioekonominio ir aplinkosauginio aspektų puoselėjimą
bei lyčių lygybės skatinimą. Be to, ES siekia didinti vadovaujamas pareigas užimančių
ir trenerėmis dirbančių moterų skaičių, puoselėti lygias sąlygas visiems atletams bei
stiprinti informacijos apie moteris sporto srityje nušvietimą žiniasklaidoje.
ES žaliosios pertvarkos kontekste prioritetas teikiamas ir žaliajam sportui: plane
siūloma sukurti bendrą sistemą, kuri apimtų bendrus įsipareigojimus, atsižvelgiant į
Europos klimato paktą. Dar labiau akcentuojamos inovacijos ir skaitmeninimas visose
sporto sektoriaus srityse.
4. COVID-19 pandemija ir sportas
2020 m. birželio 22 d. Taryba priėmė savo išvadas dėl COVID-19 pandemijos
poveikio sporto sektoriui ir pasiūlė įvairias priemones jam gaivinti. Dokumente dėmesys
atkreipiamas į tai, kad didžiulį smūgį patyrė visas sektorius, – taip pat ir ekonominiu
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požiūriu, – kadangi pandemija katastrofiškai paveikė sporto veiklą visais lygmenimis.
Taryba pabrėžė, kad pandemijos laikotarpiu ir jai pasibaigus būtinos vietos, nacionalinio
ir ES lygmenų strategijos sporto sektoriui paremti bei svarbiam jo indėliui į ES piliečių
gerovę išsaugoti. Be kita ko, Taryba paragino ES institucijas paremti nacionalines
pastangas ir skirti sektoriui finansinę paramą naudojantis esamomis ES programomis
ir fondais, pvz., programa „Erasmus+“, Europos solidarumo korpusu, sanglaudos
politikos fondais ir atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvomis (CRII ir CRII+).
Taryba taip pat akcentavo būtinybę skatinti valstybių narių ir susijusių suinteresuotųjų
šalių dialogą ir aptarti strategijas, kad sporto veikla būtų atnaujinama saugiai ir,
kai įmanoma, koordinuotai, bei užkirsti kelią būsimoms krizėms stiprinant ES sporto
sektoriaus atsparumą.
2020 m. gruodžio 1 d. ES sporto ministrai surengė konferenciją dabartinių iššūkių,
susijusių su tarptautinių sporto renginių organizavimu, klausimu. Dėl COVID-19
pandemijos atletų judėjimo laisvė buvo varžoma įvairiomis nuolat kitusiomis
nacionalinėmis taisyklėmis, susijusiomis su testavimu, karantinu ir kitais sveikatos
srities klausimais. Diskusija parodė, kad būtini tolesni ES lygmens mainai ir
bendradarbiavimas sporto sektoriuje.
2021 m. vasario 10 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje akcentavo būtinybę teikti
valstybėms narėms finansinę, strateginę ir praktinę paramą, siekiant išvengti ilgalaikio
pandemijos poveikio jaunimui ir sportui. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad finansinė
pagalba neturėtų apsiriboti stambiais daug žiūrovų pritraukiančiais renginiais ir kad
gaivinimo priemonės ypač svarbios mėgėjiškam sportui. Be to, Komisijos paprašyta
parengti Europos kovos su neigiamu pandemijos poveikiu sporto sektoriui strategiją.
B. Veiksmų programos
1. „Erasmus+“
Sportas yra neatsiejama ES veiksmų švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse
programos „Erasmus+“ dalis. 2020 m. gruodžio 12 d. Parlamentas ir Taryba pasiekė
preliminarų susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo dėl programos „Erasmus+“ ateities
(2021–2027 m.). Susitarime akcentuojama Europos aspekto puoselėjimo sporto srityje
svarba. Be to, ši veikla turėtų papildyti ES darbo planą sporto srityje (2021–2024 m.) ir
būti su juo suderinama, o sporto finansavimas padidintas iki 1,9 proc. viso programos
biudžeto. 2021 m. balandžio 13 d. Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą,
o 2021 m. gegužės 18 d. plenariniame posėdyje per antrąjį svarstymą buvo priimta
Parlamento pozicija.
Kaip vienas iš trijų kertinių naujosios programos „Erasmus+“ tikslų buvo akcentuojamas
sporto darbuotojų judumas mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimas, kokybė,
įtrauktis, kūrybiškumas bei inovacijos sporto organizacijų ir sporto politikos lygmeniu.
Veiksmai šiam tikslui pasiekti apima, inter alia, judumo puoselėjimą, ypač kalbant
apie mėgėjiško sporto darbuotojus, ir virtualiojo mokymosi galimybių plėtrą kuriant
bendradarbiavimo ir geriausios praktikos mainų partnerystes (įskaitant smulkiąsias
partnerystes), skatinant platesnę ir įtraukesnę prieigą prie programos bei remiant ne
pelno sporto renginius, kurių metu viešinami mėgėjiškam sportui aktualūs klausimai.
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2. Europos sporto savaitė
Pirmą kartą surengti ES masto Europos sporto savaitę savo 2012 m. vasario mėn.
rezoliucijoje dėl ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje pasiūlė Parlamentas. Europos
sporto savaitė buvo inicijuota 2015 m. rugsėjį, kad sportas ir fizinis aktyvumas visoje
Europoje būtų remiami nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, o ES piliečiai
būtų paraginti praktikuoti geresnį, sveikesnį gyvenimo būdą. 2018 m. „Eurobarometro“
apklausa parodė, kad 59 proc. europiečių niekada nesportuoja ir nežaidžia arba tai
daro retai. Dėl to kenčia ne tik žmonių sveikata ir gerovė, bet ir ekonomika, nes
daugiau išlaidų pareikalauja sveikatos priežiūra ir darbo našumo bei įsidarbinamumo
mažėjimas.
Nuo 2017 m. Europos sporto savaitė visoje Europoje rengiama rugsėjo 23–30 d. Jos
metu valstybės narės ir šalys partnerės organizuoja įvairiausią veiklą ir renginius.
Nepaisant COVID-19 pandemijos, 2020 m. dalyvavo 42 valstybės; buvo suorganizuota
32 617 renginių. Be to, siekdama spręsti galimo judėjimo suvaržymų poveikio sportui ir
fiziniam aktyvumui klausimą, Europos Komisija parengė kampaniją #BeActiveAtHome.
3. Sportas ir migrantai
Socialinė įtrauktis yra vienas iš ES pageidaujamų sporto vaidmens visuomenėje
prioritetų. Sportas telkia žmones, padeda kurtis bendruomenėms ir kovoti su
ksenofobija, taigi jis gali svariai prisidėti prie migrantų integravimo į ES. 2016 m.
rugsėjo mėn. Komisija paskelbė tyrimą, kuriame nagrinėjo, kaip sportas skatina
migrantų integraciją visoje Europoje, ir pateikė geros praktikos pavyzdžių iš visos
ES. Komisija taip pat remia projektus ir tinklus, kuriais migrantų socialinė įtrauktis
skatinama naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų (ESI) fondais bei programa
„Erasmus+“. ES finansuoja tokius projektus, kaip Europos sporto įtraukties tinklas
(ESPIN), „Socialinė įtrauktis ir savanoriška veikla Europos sporto klubuose“ (SIVSCE)
bei organizacija „Fairplay“.
Futbolas atlieka esminį vaidmenį puoselėjant socialinę įtrauktį: pasitelkus futbolininkų
sąjungas (pvz., įgyvendinant projektą „Raudona kortelė rasizmui“) arba valdymo
organus (pvz., Europos futbolo asociacijų sąjungą (UEFA)) ES pavyko nubrėžti savo
narių veiklos remiant pabėgėlių socialinę įtrauktį planą.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamente Europos sporto politikos plėtojimas priklauso Kultūros ir švietimo (CULT)
komiteto kompetencijai. Parlamentas pripažįsta, kad ES vis dažniau kyla būtinybė
spręsti su sportu susijusius klausimus, sykiu visapusiškai laikantis subsidiarumo
principo, nes pats sportas yra svarbus socialinis reiškinys ir viešoji gėrybė. 2012 m.
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje, kuri atvėrė
kelią Europos sporto savaitės renginiams. Parlamentas taip pat aktyviai prisidėjo
prie pastangų iš naujo atkreipti dėmesį į sporto socialinę svarbą. Be to, įvairiose
savo rezoliucijose Parlamentas kėlė lyčių lygybės sporto srityje bei vyresnių žmonių
aktyvumo ir kartų solidarumo klausimus. Kertinis sporto vaidmuo minimas ir 2016 m.
rezoliucijoje dėl pabėgėlių integracijos į darbo rinką ir socialinės įtraukties, pabrėžiant
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svarbų sporto – priemonės socialiniam ir kultūrų dialogui puoselėti mezgant pozityvius
vietos gyventojų ir pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų ryšius – vaidmenį.
Parlamento Žmogaus teisių (DROI) pakomitetis reguliariai aptaria žmogaus teises
ryšium su stambiais sporto renginiais, kurių šeimininkės būna tokios šalys, kaip
Rusija (2014 m. žiemos olimpinės žaidynės), Brazilija (2014 m. FIFA vyrų pasaulio
taurės varžybos, 2016 m. vasaros olimpinės žaidynės) ir Kataras (2022 m. FIFA vyrų
pasaulio taurės varžybos). Po 2014 m. vasarį įvykusio pirmojo klausymo dėl sporto
ir žmogaus teisių, kuriame ypatingas dėmesys buvo skiriamas darbuotojų migrantų
padėčiai Katare, 2015 m. buvo surengtas bendras klausymas su CULT komitetu dėl
žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su dideliais sporto renginiais.
Be to, Parlamentas labai aktyviai dalyvavo sprendžiant susitarimų dėl varžybų baigties
ir korupcijos sporto sektoriuje klausimus, o 2013 m. kovą priėmė rezoliuciją šiuo
klausimu. Po jos ėjo 2015 m. birželio mėn. rezoliucija dėl neseniai organizacijoje FIFA
atskleistų aukšto lygio korupcijos atvejų ir 2017 m. vasario mėn. rezoliucija „Integruotas
požiūris į sporto politiką: geras valdymas, prieinamumas ir sąžiningumas“. Per 2016 m.
liepos mėn. plenarinį posėdį CULT komitetas pateikė klausimą, į kurį atsakoma žodžiu,
Komisijai dėl susitarimų dėl varžybų baigties ir paragino visapusiškai įsipareigoti
ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis.
Atsakydamas Komisijos narys pabrėžė, kad Komisija remia konvenciją kaip vertingą
kovos su susitarimais dėl varžybų baigties priemonę, nes tai tvirtas pagrindas, kuriuo
remiantis užtikrinamas šios kovos koordinavimas ir bendradarbiavimas šioje srityje
visos Europos mastu. Tačiau, kad konvencija įsigaliotų ES, būtinas valstybių narių ir
institucijų bendradarbiavimas.
Parlamentas taip pat pripažįsta sporto svarbą turizmui, primindamas svarbų sporto
veiklos vaidmenį užtikrinant Europos regionų patrauklumą turistams ir atkreipdamas
dėmesį į galimybes, kurias atveria atletų ir žiūrovų kelionės į sporto renginius,
priviliojančius turistų net į pačias atokiausias vietas.
Savo rengtuose Komisijos pasiūlymo dėl 2021–2027 m. programos „Erasmus +“
pakeitimuose Parlamentas siūlė perskirti tam tikras programos „Erasmus +“ biudžeto
dalis siekiant užtikrinti, kad daugiau jaunųjų atletų ir sporto trenerių turėtų galimybę
dalyvauti judumo programose. Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl naujosios
programos „Erasmus+“ buvo patvirtintas 2021 m. sausio 11 d. vykusiame CULT
komiteto posėdyje. 2021 m. gegužės 10 d. CULT komitetas balsuodamas nutarė
rekomenduoti patvirtinti tekstą. 2021 m. gegužės 18 d. plenariniame posėdyje jis buvo
oficialiai priimtas.
2021 m. lapkričio 21 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją „ES sporto politikos vertinimas
ir galimos ateities perspektyvos“. Joje Parlamento nariai rekomenduoja:
— sukurti Europos sporto modelį, kuris atitiktų ES solidarumo, tvarumo, įtraukumo,

atviros konkurencijos ir sąžiningumo vertybes,

— daugiau lėšų iš elitinio sporto biudžeto nukreipti mėgėjiškam sportui,

— geriau reglamentuoti žaidėjų perkėlimą,

— užtikrinti didesnę lyčių lygybę ir įtrauktį darbo užmokesčio ir matomumo požiūriu,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52013IP0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52013IP0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0012
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0391
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217229/CULT%20Voting%20session%2011%20January%202021%20Results.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0191(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_LT.html
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— labiau apsaugoti vaikus nuo smurto ir priekabiavimo sporto srityje,

— skatinti aktyvų ES piliečių gyvenimo būdą, – taip pat ir didinant valandų, kurios
fiziniam lavinimui skiriamos mokyklose, skaičių.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
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