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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 un sadarbības un vadības iniciatīvu sekmēšanu nolūkā
atbalstīt fiziskās aktivitātes un sportu visā Eiropā. Laikposmam no 2014. līdz
2020. gadam programmas Erasmus+ ietvaros pirmo reizi tika izveidota īpaša
budžeta pozīcija, no kuras 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 politiku aizsāka 2007. gada Baltajā grāmatā par sportu un rīcības
plānā “Pjērs de Kubertēns”.
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 165. panta 1. punktā sporta
politika ir izklāstīta sīkāk, norādot, ka “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”. Līdz
ar to ES ir juridiskais pamats atbalstīt sporta nozari strukturāli, izmantojot Erasmus
+ programmu, un paust vienotu nostāju starptautiskos forumos un ārpussavienības
valstīs. ES sporta ministri tiekas arī Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes
sanāksmēs. Turklāt ES kompetencēm vienotā tirgus jomā arī bijusi 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 sporta sacensības kļūtu taisnīgākas un atklātākas,
kā arī labāk aizsargātu sportistu morālo un fizisko integritāti, vienlaikus ņemot vērā
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sporta īpatnības. Turklāt ES atbalsta ideju, ka sports var uzlabot vispārējo labbūtību,
palīdzēt akūtu sabiedrības problēmu pārvarēšanā, tādu ka rasisms, sociālā atstumtība
un dzimumu nelīdztiesība, kā arī sniegt būtisku ekonomisko labumu visā Savienībā.
Bez tam sporta politika tiek uzskatīta par nozīmīgu instrumentu ES ārējās attiecībās.
Jo īpaši ES rūpējas par šādiem trim aspektiem: 1) sporta sociālā loma; 2) sporta
ekonomiskā dimensija un 3) sporta nozares politiskais un tiesiskais satvars.

SASNIEGUMI

A. Politikas norises
1. Baltā grāmata par sportu un rīcības plāns “Pjērs de Kubertēns”
Komisijas 2007. gada jūlija Baltā grāmata par sportu bija pirmā visaptverošā Eiropas
Savienības iniciatīva par sportu. Īstenojot ierosinātos pasākumus, Komisija apkopoja
vērtīgus faktus par nākotnē risināmiem jautājumiem. Baltajā grāmatā izklāstīti vairāki
mērķi, tostarp:
— sporta sabiedriskās lomas popularizēšana;

— sabiedrības veselības veicināšana ar fiziskām aktivitātēm;

— brīvprātīgo darbību paplašināšana;

— sporta ekonomisko aspektu un komandu dalībnieku brīvas pārvietošanās
sekmēšana;

— cīņa pret dopingu, korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

— plašsaziņas līdzekļu tiesību kontrolēšana.

2. Eiropas dimensijas sportā veidošana
Komisijas Baltā grāmata par sportu un Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā
lika pamatu Komisijas 2011. gada janvāra paziņojumam par Lisabonas līguma ietekmi
uz sportu “Attīstīt Eiropas dimensiju sportā”. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā
šis paziņojums bija pirmais Komisijas pieņemtais politikas dokuments sporta jomā.
Šajā paziņojumā uzsvērtas sporta iespējas dot būtisku ieguldījumu “Eiropa 2020 –
nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas” (2010–2020) vispārējo mērķu sasniegšanā,
atzīstot, ka sports uzlabo darba iespējas un sociālo iekļautību. Paziņojumā arī
ierosināts, ka ES būtu jāparaksta Eiropas Padomes Antidopinga konvencija, jāizstrādā
un jāīsteno drošības pasākumi un drošības prasības starptautiskajiem sporta
pasākumiem, jāturpina darboties, lai īstenotu valstu mērķus, kas pamatojas uz ES
fizisko aktivitāšu pamatnostādnēm, un jāizstrādā standarti, 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
ienākumu atbilstīgu pārdali. Citos paziņojumā ietvertajos jautājumos 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.
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3. ES sporta darba plāns
ES sporta darba plāns ir viens no visnozīmīgākajiem ES sporta politikas dokumentiem.
Tajā galvenā uzmanība pievērsta Savienības būtiskākajām darbībām šajā jomā, un
šis plāns ir norādījumu instruments, ar ko veicināt sadarbību starp ES iestādēm,
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām sporta jomā.
Pirmo sporta darba plānu (2011–2014) Padome pieņēma 2011. gadā un nākamo –
2014. gadā. Plānā 2014.–2017. gadam tika noteiktas trīs prioritātes: 1) godprātīgums
sportā, 2) sporta ekonomiskā dimensija un 3) attiecības starp sportu un sabiedrību. Lai
risinātu šos prioritāros jautājumus, 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.
2016. gada maijā Padome pieņēma secinājumus par integritātes, pārredzamības
un labas pārvaldības uzlabošanu nozīmīgos sporta pasākumos, aicinot dalībvalstis
iekļaut integritāti un pārredzamību ES līmenī nākamajā darba plānā, atbalstīt ar labu
pārvaldību saistītu kritēriju un procedūru īstenošanu un apzināt un izstrādāt publiskā
un privātā sektora sadarbības modeļus un labas prakses apmaiņu.
Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome 2017. gada 23. maijā pieņēma jaunu
ES sporta darba plānu (2017–2020), kura galvenās prioritātes balstījās uz iepriekšējā
plānā izklāstītajām darbībām. Trešajā plānā ir izveidotas tikai divas ekspertu grupas
(par integritāti un prasmēm un cilvēkresursu attīstību sportā), ieviestas jaunas darba
metodes, piemēram, klasteru sanāksmes, un pagarināts plāna darbības laiks kopumā
līdz trīsarpus gadiem, lai to saskaņotu ar programmu Erasmus+ un daudzgadu finanšu
shēmu.
2020. gada 1. decembrī Eiropas Sporta ministru padome pieņēma ceturto ES sporta
darba plānu (2021–2024). Plānā liela nozīme likta uz fizisko aktivitāti, un galvenās
prioritātes ir ieguldījumi sportā un veselību veicinošās fiziskās aktivitātēs, tostarp
sportošanas iespēju radīšana visām paaudzēm. Plāna mērķis ir arī “stiprināt sporta
nozares atveseļošanu un noturību pret krīzēm Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās”.
Citas galvenās darbības jomas ietver prioritātes piešķiršanu prasmēm un kvalifikācijām
sportā, veicot tādas darbības kā paraugprakses apmaiņa un zināšanu veidošana,
integritātes un vērtību aizsardzība, kā arī uzmanība pievērsta sporta sociālekonomiskai
un vides dimensijai un dzimumu līdztiesības veicināšanai. ES mērķis ir arī palielināt
sieviešu īpatsvaru vadošos un trenera amatos, veicināt vienlīdzīgus apstākļus visiem
sportistiem un palielināt mediju tvērumu attiecībā uz sievietēm sportā.
Saskaņā ar ES zaļo pārkārtošanos prioritāte ir arī “zaļais sports”, jo plānā ir ierosināts
izstrādāt vienotu satvaru ar kopīgām saistībām, ņemot vērā Eiropas Klimata paktu.
Lielāks uzsvars likts uz inovāciju un digitalizāciju visās sporta nozares jomās.
4. Covid-19 pandēmija un sports
Padome 2020. gada 22. jūnijā pieņēma secinājumus par Covid-19 pandēmijas
ietekmi uz sporta nozari, ierosinot dažādus pasākumus tās atveseļošanai. Dokumentā
uzsvērts, cik smagi cietusi visa nozare, tostarp ekonomiskā ziņā, jo pandēmijai
bija postošas sekas uz sporta aktivitātēm visos līmeņos. Padome uzsvēra, ka
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ir vajadzīgas stratēģijas pandēmijas pārvarēšanai un darbības atsākšanai pēc
pandēmijas vietējā, valsts, reģionālā un ES līmenī, lai atbalstītu sporta nozari un
saglabātu tās nozīmīgo ieguldījumu ES iedzīvotāju labjutībā. Cita starpā Padome
mudināja Savienības iestādes papildināt valstu centienus un novirzīt finansiālu atbalstu
nozarei, izmantojot pieejamās ES programmas un fondus, piemēram, Erasmus+,
Eiropas Solidaritātes korpusu, kohēzijas politikas fondus un investīciju iniciatīvas
reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII, CRII+). Turklāt Padome uzsvēra, ka ir jāveicina
dialogs starp dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai apspriestu
stratēģijas, kas ļautu sporta nodarbībām atsākties drošā un, ja iespējams, koordinētā
veidā un novērst turpmākas krīzes, uzlabojot ES sporta nozares noturību.
ES sporta ministri 2020. gada 1. decembrī rīkoja konferenci par pašreizējām
problēmām saistībā ar starptautisku sporta pasākumu organizēšanu. Covid-19
pandēmijas apstākļos sportistu pārvietošanās brīvību apgrūtina atšķirīgie un pastāvīgi
mainīgie valstu noteikumi par testēšanu, karantīnu un citiem ar veselību saistītiem
jautājumiem. Debates parādīja, ka sporta nozarē ir vajadzīga turpmāka apmaiņa un
sadarbība ES līmenī.
Parlaments 2021. gada 10. februārī pieņēma rezolūciju, kurā uzsvērts, ka dalībvalstīm
ir jāsniedz finansiāls, stratēģisks un praktisks atbalsts, lai nepieļautu, ka pandēmija
ilgstoši ietekmē jauniešus un sportu. Rezolūcijā uzsvērts, ka finanšu atbalsts jāsniedz
ne tikai lieliem sporta notikumiem un ka atveseļošanas pasākumi ir ļoti būtiski tautas
sportam. Turklāt Komisija tika aicināta izstrādāt Eiropas pieeju, ar ko pievērsties
pandēmijas radītajām negatīvajām sekām sporta nozarē.
B. Rīcības programmas
1. Erasmus+
Sports ir neatņemama daļa no Erasmus+, kas ir Savienības programma izglītības,
apmācības, jaunatnes un sporta jomā. 2020. gada 12. decembrī Parlaments un
Padome panāca iepriekšēju vienošanos par Komisijas priekšlikumu nākamajai
programmai Erasmus+ (2021–2027). Tajā uzsvērts, cik būtiski ir veicināt Eiropas
dimensiju sportā, kam jābūt papildinošai un atbilstīgai ES sporta darba plānam (2021–
2024), un sporta finansējumu palielināja līdz 1,9 % no kopējā programmas budžeta.
Padome 2021. gada 13. aprīlī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā, un šo tekstu
Parlaments 2021. gada 18. maija plenārsēdē pieņēma otrajā lasījumā.
Starp trim galvenajiem jaunās programmas Erasmus+ mērķiem tika uzsvērts, cik būtiski
ir veicināt “sporta personāla mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, kvalitāti, iekļautību,
radošumu un inovāciju sporta organizāciju un sporta rīcībpolitiku līmenī”. Darbības
šā mērķa sasniegšanai inter alia ietver mobilitātes veicināšanu, jo īpaši attiecībā uz
personālu tautas sportā, un virtuālās mācīšanās iespēju palielināšanu, partnerību
veidošanu sadarbībai un paraugprakses apmaiņai, ietverot maza mēroga partnerības,
plašākas un iekļaujošākas piekļuves programmai veicināšanu un atbalstu bezpeļņas
sporta pasākumiem, kas popularizē tautas sportam svarīgus jautājumus.
2. Eiropas Sporta nedēļa
ES mēroga “Eiropas Sporta diena” pirmoreiz tika ierosināta Eiropas Parlamenta
2012. gada februāra rezolūcijā par Eiropas dimensiju sportā. 2015. gada septembrī
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aizsākās Eiropas Sporta nedēļa (EWOS) ar mērķi popularizēt sportu un fiziskās
aktivitātes visā Eiropā valsts, reģionālā un vietējā līmenī, mudinot Eiropas iedzīvotājus
piekopt labāku, veselīgāku dzīvesveidu. Saskaņā ar 2018. gada Eirobarometra aptauju
59 % eiropiešu nekad nenodarbojas ar sportu vai dara to reti. Līdz ar to cieš ne tikai
cilvēku veselība un labjutība, bet arī ekonomika, jo pieaug izdevumi par veselības
aprūpi, zūd produktivitāte darbavietā un samazinās nodarbināmība.
Kopš 2017. gada EWOS notiek no 23. līdz 30. septembrim visā Eiropā, un dalībvalstis
un partnervalstis rīko daudzas aktivitātes un pasākumus. 2020. gadā, neraugoties uz
Covid-19 pandēmiju, tajā piedalījās 42 valstis un notika 32 617 pasākumi. Turklāt,
lai risinātu ietekmi, ko pārvietošanās ierobežojumi varētu atstāt uz sportu un fiziskām
aktivitātēm, Eiropas Komisija izstrādāja kampaņu #BeActiveAtHome.
3. Sports un migranti
Kas attiecas uz sporta lomu sabiedrībā, tad šajā ziņā sociālā integrācija ir viena no
ES prioritātēm. Saliedējot cilvēkus, veidojot kopienas un cīnoties pret ksenofobiju
un rasismu, sports var sniegt lielu ieguldījumu migrantu integrācijā ES. 2016. gada
septembrī Komisija publicēja pētījumu, kurā analizēts, kā sports atbalsta migrantu
integrāciju visā Eiropā, un apzināti labas prakses piemēri visā ES. Komisija arī atbalsta
migrantu sociālās integrācijas projektus un tīklus, izmantojot Eiropas struktūrfondus
un investīciju fondus (ESIF) un Erasmus+ programmu. Tādus projektus kā Eiropas
Sporta iekļaušanas tīkls (ESPIN), Sociālā integrācija un brīvprātīgais darbs Eiropas
partnerības sporta klubos (SIVSCE) un Fairplay finansē ES.
Sociālajā integrācijā liela loma ir futbolam, iesaistot futbolistu federācijas (piemēram,
“Sarkanā kartīte rasismam” projekts) vai vadības struktūras, tādas kā Eiropas futbola
federāciju apvienība (UEFA), kas ir palīdzējušas ES apzināt savu biedru aktivitātes
saistībā ar bēgļu sociālo integrāciju.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlamentā Eiropas sporta politikas izstrāde ietilpst 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. Parlaments 2012. gadā pieņēma
rezolūciju par Eiropas dimensiju sportā, kas sagatavoja augsni Eiropas Sporta nedēļai.
Parlaments ir arī iesaistījies centienos atkārtoti uzsvērt 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 2016. gada
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.
Parlamenta Cilvēktiesību apakškomiteja (DROI) ir regulāri apspriedusi cilvēktiesības
saistībā ar lieliem sporta pasākumiem, kas tiek rīkoti tādās valstīs kā Krievija
(2014. gada ziemas olimpiskās spēles), Brazīlija (FIFA 2014. gada Pasaules
kausa izcīņa vīriešiem, 2016. gada vasaras olimpiskās spēles) un Katara (FIFA
2022. gada Pasaules kausa izcīņa vīriešiem). Pēc pirmās uzklausīšanas par sportu
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un cilvēktiesībām Katarā 2014. gada februārī, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta
migrējošo darba ņēmēju stāvoklim, 2015. gadā kopā ar CULT komiteju notika kopīga
uzklausīšana par cilvēktiesību pārkāpumiem saistībā ar lieliem sporta pasākumiem.
Parlaments arī ļoti aktīvi iesaistījies cīņā pret spēļu rezultātu pasūtīšanu un korupciju
sportā, pieņemot šajā jautājumā rezolūciju 2013. gada martā. Pēc tam 2015. gada jūnijā
Parlaments pieņēma rezolūciju par atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem
FIFA un 2017. gada 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 arī atzīst sporta nozīmi tūrismā, atgādinot par sporta aktivitāšu 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.
Veicot grozījumus Komisijas priekšlikumā par Erasmus+ programmu 2021.–
2027. gadam, Parlaments ierosināja daļu no programmas Erasmus+ budžeta pārdalīt,
lai jauniem sportistiem un sporta treneriem nodrošinātu iespēju piedalīties mobilitātes
shēmās. Parlamenta un Padomes vienošanās par jauno programmu Erasmus+ tika
apstiprināta CULT komitejas 2021. gada 11. janvāra sanāksmē. CULT komiteja
2021. gada 10. maijā balsoja par ieteikumu apstiprināt vienošanās tekstu, kas oficiāli
tika pieņemta 2021. gada 18. maija plenārsēdē.
Parlaments 2021. gada 23. novembrī pieņēma rezolūciju “ES politika sporta jomā:
novērtējums un iespējamā attīstība”. Ziņojumā EP deputāti ierosina:
— Eiropas sporta modeli, kas atbilstu tādām ES vērtībām kā solidaritāte, ilgtspēja,

iekļautība, atklāta konkurence un godīgums;

— lielāku finansējumu no elites sporta novirzīt uz tautas sportu;

— labāk regulēt spēlētāju pārvietošanu starp klubiem;

— lielāku dzimumu līdztiesību un iekļautību atalgojuma un redzamības ziņā;

— labāk aizsargāt bērnus no izmantošanas un aizskaršanas sportā;

— veicināt ES iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu, tostarp palielinot fiziskajai
audzināšanai atvēlēto stundu skaitu skolās.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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