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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 u mit-trawwim
tal-kooperazzjoni u l-ġestjoni ta' inizjattivi bħala appoġġ għall-attività fiżika u l-isport
madwar l-Ewropa. Fil-perjodu 2014-2020, għall-ewwel darba ġiet stabbilita linja
baġitarja speċifika fil-qafas tal-programm Erasmus+ biex jiġu appoġġjati proġetti u
networks fil-qasam tal-isport.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Minkejja li t-Trattati ma semmewx kompetenza ġuridika tal-UE speċifika għall-isport
qabel l-2009, il-Kummissjoni lestiet il-pedamenti għal politika tal-UE dwar l-isport
permezz tal-White Paper tal-2007 dwar l-Isport u l-pjan ta' azzjoni Pierre de Coubertin.
L-UE kisbet kompetenza speċifika fil-qasam tal-isport permezz tat-Trattat ta' Lisbona.
L-Artikolu 6(e) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jagħti lill-
UE l-kompetenza biex tappoġġja jew tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri fil-
qasam tal-isport, filwaqt li l-Artikolu 165(1) jistabbilixxi d-dettalji ta' politika dwar l-
isport, u jiddikjara li 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 b'hekk għandha bażi
ġuridika biex tappoġġja s-settur tal-isport strutturalment bil-programm Erasmus+, u
biex titkellem b'vuċi waħda fil-fora internazzjonali u mal-pajjiż mhux tal-UE. Il-ministri
tal-isport tal-UE jiltaqgħu wkoll fil-laqgħat tal-Kunsill Edukazzjoni, Żgħażagħ, Kultura
u Sport. Barra minn hekk, il-kompetenzi tal-UE fis-suq uniku kellhom ukoll impatt
konsiderevoli fuq l-isport. Pereżempju l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea żviluppat
każistika importanti b'implikazzjonijiet kbar għad-dinja tal-isport (bħall-Każ Bosman).
Fl-istess ħin, l-UE eżerċitat is-setgħat tal-"liġi nonvinkolanti" tagħha f'oqsma relatati
mill-qrib bħall-edukazzjoni, is-saħħa u l-inklużjoni soċjali permezz tal-programmi ta'
finanzjament rispettivi.
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L-OBJETTIVI

L-introduzzjoni ta' kompetenza speċifika ġdida fit-Trattati fetħet possibbiltajiet ġodda
għall-azzjoni tal-UE fil-qasam tal-isport. L-UE taħdem biex jinkisbu aktar ġustizzja u
trasparenza fil-kompetizzjonijiet sportivi u protezzjoni tal-integrità morali u fiżika tal-
isportivi, filwaqt li tittieħed inkunsiderazzjoni n-natura speċifika tal-isport. Barra minn
hekk, l-UE tappoġġja l-idea li l-isport jista' jtejjeb il-benesseri ġenerali, jgħin biex
jingħelbu kwistjonijiet soċjetali usa' bħar-razziżmu, l-esklużjoni soċjali u l-inugwaljanza
bejn il-ġeneri u jipprovdi benefiċċji ekonomiċi sinifikanti madwar l-Unjoni. Barra minn
hekk, il-politika tal-isport hija meqjusa bħala għodda importanti fir-relazzjonijiet esterni
tal-UE. B'mod partikolari, l-UE għandha x'taqsam ma' tliet aspetti: (1) ir-rwol soċjetali
tal-isport; (2) id-dimensjoni ekonomika tiegħu; u (3) il-qafas politiku u ġuridiku tas-settur
tal-isport.

IL-KISBIET

A. L-evoluzzjoni tal-politika dwar l-isport
1. Il-White Paper dwar l-Isport u l-pjan ta' azzjoni Pierre de Coubertin
Il-White Paper dwar l-Isport tal-Kummissjoni tal-2007 kienet l-ewwel "inizjattiva
komprensiva" dwar l-isport mill-UE. Permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet
proposti, il-Kummissjoni ġabret evidenza utli rigward il-kwistjonijiet li kellhom jiġu
indirizzati fil-ġejjieni. Il-White Paper ipprevediet għadd ta' objettivi, inklużi, fost oħrajn:
— it-tisħiħ tar-rwol soċjetali tal-isport;

— il-promozzjoni tas-saħħa pubblika permezz tal-attività fiżika;

— it-tisħiħ tal-attivitajiet ta' volontarjat;

— it-tisħiħ tad-dimensjoni ekonomika tal-isport u l-moviment liberu tal-plejers;

— il-ġlieda kontra d-doping, il-korruzzjoni u l-ħasil ta' flus;

— Il-kontroll tad-drittijiet tal-midja.

2. L-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-isport
Il-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-Isport u d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona
fl-2009 wittew it-triq għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Jannar 2011 dwar l-impatt
tat-Trattat ta' Lisbona fuq l-isport, "L-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-isport". Din
il-komunikazzjoni kienet l-ewwel dokument ta' politika adottat mill-Kummissjoni dwar
l-isport wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Il-komunikazzjoni enfasizzat il-
potenzjal tal-isport li jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-għanijiet globali tal-istrateġija
"Ewropa 2020 għall-impjiegi u t-tkabbir" (2010-2020), bit-titjib tal-impjegabilità u l-
inklużjoni soċjali. Issuġġeriet ukoll 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 sportivi internazzjonali, tipprogressa 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'diżabilità għall-avvenimenti u l-postijiet
tal-isports.
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Fir-rigward tal-kwistjonijiet ekonomiċi, il-Kummissjoni appellat lill-assoċjazzjonijiet
sportivi jistabbilixxu mekkaniżmi għall-bejgħ kollettiv tad-drittijiet tal-media biex tiġi
żgurata r-ridistribuzzjoni xierqa tad-dħul. Kwistjonijiet oħra indirizzati fil-Komunikazzjoni
ttrattaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali b'rabta mal-isport, l-iskambju tal-aħjar
prattiki dwar il-finanzjament trasparenti u sostenibbli tal-isports, u l-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tal-liġi dwar l-għajnuna mill-Istat fil-qasam tal-isport.
3. Il-Pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Isport
Il-Pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Isport huwa wieħed mill-aktar dokumenti importanti tal-
UE dwar il-politika dwar l-isport. Dan jiffoka fuq l-attivitajiet ewlenin tal-Unjoni fil-
qasam u jaġixxi bħala strument ta' gwida għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati tal-isports.
L-ewwel Pjan ta' Ħidma għall-Isport (2011-2014) ġie adottat mill-Kunsill fl-2011 u
s-suċċessur tiegħu fl-2014. Il-pjan 2014-2017 stabbilixxa tliet prijoritajiet: (1) l-integrità
tal-isport, (2) id-dimensjoni ekonomika tiegħu, u (3) ir-relazzjoni bejn l-isport u s-soċjetà.
Biex jindirizzaw dawn il-prijoritajiet, l-Istati Membri u l-Kummissjoni waqqfu ħames
gruppi ta' esperti li jkopru x-xiri tal-logħob, il-governanza tajba, id-dimensjoni ekonomika
tal-isport, l-attività fiżika favur is-saħħa (HEPA), u l-iżvilupp tar-riżorsi umani fl-isport.
F'Mejju 2016, il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet tiegħu dwar it-tisħiħ tal-integrità, tat-
trasparenza u tal-governanza tajba fl-avvenimenti sportivi ewlenin, filwaqt li stieden
lill-Istati Membri jinkorporaw fil-pjan ta' ħidma futur, l-integrità u t-trasparenza fil-livell
tal-UE, jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-kriterji u l-proċeduri relatati mal-governanza
tajba, u jidentifikaw u jiżviluppaw mudelli għal kooperazzjoni pubblika-privata u l-
iskambju ta' prattiki tajba.
Fit-23 ta' Mejju 2017 il-Kunsill Edukazzjoni, Żgħażagħ, Kultura u Sport adotta t-tielet
Pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Isport (2017-2020), li l-prijoritajiet ewlenin tiegħu jirriflettu
dawk tal-pjan preċedenti. It-tielet pjan stabbilixxa biss żewġ gruppi ta' esperti (dwar
l-integrità u dwar l-iżvilupp tal-ħiliet u tar-riżorsi umani fl-isport), introduċa metodi ta'
ħidma ġodda, bħal laqgħat tar-raggruppamenti, u tawwal id-durata tal-pjan għal total
ta' tliet snin u nofs biex ikun allinjat mal-programm Erasmus+ u mal-qafas finanzjarju
pluriennali.
Fl-1 ta' Diċembru 2020 il-Kunsill tal-Ministri Ewropej għall-Isport adotta r-raba' Pjan ta'
Ħidma tal-UE għall-Isport (2021-2024). L-attività fiżika, meqjusa bħala prijorità ewlenija,
għandha pożizzjoni prominenti fil-pjan b'investiment fl-isport u f'attività fiżika li ttejjeb
is-saħħa, inkluż il-ħolqien ta' opportunitajiet sportivi għall-ġenerazzjonijiet kollha. Il-
pjan għandu wkoll l-għan li jsaħħaħ "l-irkupru u r-reżiljenza għall-kriżijiet tas-settur
tal-isport waqt u wara l-pandemija tal-COVID-19". Oqsma oħra ta' azzjoni ewlenija
jinkludu l-prijoritizzazzjoni tal-ħiliet u l-kwalifiki fl-isport permezz ta' skambji tal-aħjar
prattiki u l-bini tal-għarfien, il-protezzjoni tal-integrità u l-valuri, kif ukoll id-dimensjonijiet
soċjoekonomiċi u ambjentali tal-isport u l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
L-UE għandha wkoll l-għan li żżid il-proporzjon ta' nisa f'pożizzjonijiet ta' tmexxija u
kkowċjar, li tippromwovi kundizzjonijiet ugwali għall-atleti kollha u li ttejjeb il-kopertura
tal-media dwar in-nisa fl-isport.
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Skont it-tranżizzjoni ekoloġika tal-UE, "sport ekoloġiku" huwa meqjus ukoll bħala
prijorità, hekk kif il-pjan jipproponi l-iżvilupp ta' qafas komuni b'impenji kondiviżi li
jqisu l-Patt Klimatiku Ewropew. Qiegħda titqiegħed aktar enfasi fuq l-innovazzjoni u d-
diġitizzazzjoni fl-oqsma kollha tas-settur tal-isport.
4. Il-pandemija tal-COVID-19 u l-isport
Fit-22 ta' Ġunju 2020, il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet tiegħu dwar l-impatt tal-
pandemija tal-COVID-19 fuq is-settur tal-isport, fejn ġew proposti miżuri differenti għall-
irkupru tiegħu. Id-dokument aċċentwa kif is-settur kollu ntlaqat ħażin ħafna, inkluż
f'termini ekonomiċi, billi l-pandemija kellha konsegwenzi devastanti fuq l-attivitajiet
sportivi fil-livelli kollha. Il-Kunsill saħaq fuq kif huma meħtieġa strateġiji ta' tkomplija
matul il-pandemija u wara l-pandemija fil-livell lokali, nazzjonali, reġjonali u tal-UE biex
jiġi appoġġjat is-settur tal-isport u jinżamm il-kontribut importanti tiegħu għall-benesseri
taċ-ċittadini tal-UE. Fost affarijiet oħra, il-Kunsill inkoraġġixxa lill-istituzzjonijiet tal-UE
biex jissupplimentaw l-isforzi nazzjonali billi jidderieġu appoġġ finanzjarju lis-settur
permezz ta' programmi u fondi disponibbli tal-UE bħal Erasmus+, il-Korp Ewropew
ta' Solidarjetà, il-fondi tal-Politika ta' Koeżjoni u l-Inizjattivi ta' Investiment fir-Rispons
għall-Coronavirus (CRII, CRII+). Barra minn hekk, il-Kunsill enfasizza l-ħtieġa li jiġi
promoss djalogu bejn l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati rilevanti biex jiġu diskussi
strateġiji li jippermettu li l-attivitajiet sportivi jerġgħu jibdew b'mod sikur u, fejn possibbli,
ikkoordinat, u li jiġu evitati kriżijiet futuri, filwaqt li tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-settur tal-
isport tal-UE.
Fl-1 ta' Diċembru 2020, il-ministri tal-UE għall-isports kellhom konferenza dwar l-isfidi
attwali relatati mal-organizzazzjoni ta' avvenimenti sportivi internazzjonali. Minħabba
l-pandemija tal-COVID-19, il-libertà tal-moviment tal-atleti qiegħda tiġi mxekkla minn
regoli nazzjonali differenti u li qegħdin jinbidlu kontinwament dwar l-ittestjar, il-
kwarantina, u kwistjonijiet oħra relatati mas-saħħa. Id-dibattitu wera l-ħtieġa ta' skambju
u kooperazzjoni ulterjuri fil-livell tal-UE fis-settur tal-isport.
Fl-10 ta' Frar 2021, il-Parlament adotta riżoluzzjoni li tenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri
jingħataw appoġġ finanzjarju, strateġiku u prattiku biex jiġi evitat li l-pandemija jkollha
effetti dejjiema fuq iż-żgħażagħ u l-isports. Ir-riżoluzzjoni saħqet li l-għajnuna finanzjarja
m'għandiex tkun limitata biss għal avvenimenti sportivi ewlenin għall-ispettaturi u
li l-miżuri ta' rkupru huma ta' importanza kruċjali għall-isport għad-dilettanti. Barra
minn hekk, il-Kummissjoni ntalbet tiżviluppa approċċ biex titratta l-effetti negattivi tal-
pandemija fuq is-settur tal-isport.
B. Il-programmi ta' azzjoni
1. Erasmus+
L-isport huwa parti integrali minn Erasmus+, il-programm għall-azzjoni tal-UE fil-qasam
tal-edukazzjoni, it-taħriġ, i-żgħażagħ u l-isport. Fit-12 ta' Diċembru 2020, il-Parlament
u l-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-futur tal-
programm Erasmus+ (2021-2027). Il-ftehim saħaq fuq l-importanza tal-promozzjoni
ta' dimensjoni Ewropea fl-isport li għandha tkun komplementari u konsistenti mal-
Pjan ta' Ħidma tal-UE għall-Isport (2021-2024), u żied il-finanzjament għall-isport għal
1,9 % tal-baġit ġenerali tal-programm. Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari
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fit-13 ta' April 2021 u t-test ġie adottat mill-Parlament fit-tieni qari tiegħu fil-plenarja
fit-18 ta' Mejju 2021.
Il-promozzjoni tal-"mobilità għat-tagħlim tal-persunal tal-isport, kif ukoll il-
kooperazzjoni, il-kwalità, l-inklużjoni, il-kreattività, u l-innovazzjoni fil-livell tal-
organizzazzjonijiet tal-isport u l-politiki tal-isport" ġiet enfasizzata bħala wieħed mit-
tliet objettivi ewlenin tal-programm Erasmus+ il-ġdid. L-azzjonijiet biex jinkiseb dan l-
objettiv jinkludu, fost oħrajn, it-trawwim tal-mobilità, speċjalment għall-persunal fl-isport
għad-dilettanti, u ż-żieda fil-possibbiltajiet ta' tagħlim virtwali, il-ħolqien ta' sħubiji għall-
kooperazzjoni u l-iskambji tal-aħjar prattiki, inkluż sħubiji fuq skala żgħira, it-trawwim
ta' aċċess aktar mifrux u inklużiv għall-programm, u l-appoġġ għal avvenimenti sportivi
mingħajr skop ta' qligħ li jippromwovu kwistjonijiet ta' rilevanza għall-isports għad-
dilettanti.
2. Il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport
Il-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Frar 2012 dwar id-dimensjoni Ewropea fl-
isport, għall-ewwel darba ppropona li ssir "Ġurnata Ewropea tal-Isport" madwar l-UE.
F'Settembru 2015 tnediet il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport (EWOS) bil-għan li tippromwovi
l-isport u l-attività fiżika madwar l-Ewropa fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, filwaqt
li tħeġġeġ liċ-ċittadini Ewropej jibnu stil ta' ħajja aħjar u aktar san. Kif wera stħarriġ
tal-Ewrobarometru li sar fl-2018, 59 % tal-Ewropej qatt jew rari jipprattikaw jew jagħmlu
l-isport. 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-impjegabilità.
Mill-2017, l-EWOS saret bejn it-23 u t-30 ta' Settembru madwar l-Ewropa kollha, bl-
Istati Membri u l-pajjiżi sħab jorganizzaw firxa varjata ta' attivitajiet u avvenimenti.
Fl-2020, minkejja l-pandemija tal-COVID-19, ipparteċipaw 42 pajjiż u kien hemm
32 617-il avveniment. Barra minn hekk, biex tindirizza l-impatt li r-restrizzjonijiet fuq il-
moviment jaf ikollhom fuq l-isports u l-attività fiżika, il-Kummissjoni ħolqot il-kampanja
#BeActiveAtHome.
3. L-isports 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 l-komunitajiet u jiġġieled il-ksenofobija u r-razziżmu,
l-isport jista' jikkontribwixxi b'mod importanti għall-integrazzjoni tal-migranti fl-UE.
F'Settembru 2016, il-Kummissjoni ppubblikat studju li jeżamina kif l-isport jappoġġja
l-integrazzjoni tal-migranti madwar l-Ewropa u jagħti deskrizzjoni ta' prattiki tajba
madwar l-UE. Il-Kummissjoni tappoġġja wkoll proġetti u networks li jippromwovu l-
inklużjoni soċjali tal-migranti, permezz tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej
(FSIE) u l-programm Erasmus+. Proġetti bħan-Network Ewropew għall-Inklużjoni fl-
Isport (ESPIN), is-sħubija Inklużjoni Soċjali u Volontarjat fil-Klabbs Sportivi fl-Ewropa
(SIVSCE), u Fairplay huma ffinanzjati mill-UE.
Il-futbol għandu rwol ewlieni fit-trawwim tal-inklużjoni soċjali permezz tal-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 bħalma hija l-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0235_MT.html
https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport?etrans=mt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:52012IP0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:52012IP0025
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
https://op.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/f1174f30-7975-11e6-b076-01aa75ed71a1
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_isc/forskningsprojekter/sivsce
https://www.fair-play.info/home/
https://www.theredcard.org/


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

Ewropej tal-Futbol (UEFA) li għenu lill-UE fl-immappjar tal-attivitajiet tal-membri tagħha
li jappoġġjaw l-inklużjoni soċjali tar-rifuġjati.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Fil-Parlament, l-iżvilupp tal-politika Ewropea dwar l-isports huwa kompetenza tal-
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT). Il-Parlament jirrikonoxxi l-ħtieġa li
qiegħda tikber biex l-UE tittratta l-kwistjonijiet tal-isports 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-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar
id-dimensjoni Ewropea fl-isport, li witta t-triq għall-Ġimgħa Ewropea tal-Isport. Il-
Parlament huwa impenjat ukoll fl-isforzi biex jafferma mill-ġdid l-importanza soċjali
tal-isport. Barra minn hekk, fid-diversi riżoluzzjonijiet tiegħu, il-Parlament indirizza l-
kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-isport, kif ukoll it-tixjiħ attiv u s-solidarjetà
bejn il-ġenerazzjonijiet. Ir-rwol ewlieni tal-isport jissemma wkoll fir-riżoluzzjoni tal-2016
dwar l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali tar-rifuġjati, li tenfasizza r-
rwol importanti tal-isport bħala strument għat-trawwim ta' djalogu soċjali u interkulturali
billi jistabbilixxi rabtiet pożittivi bejn il-popolazzjoni lokali u r-rifuġjati u l-applikanti għall-
ażil.
Is-Sottokumitat tal-Parlament għad-Drittijiet tal-Bniedem (DROI) iddiskuta regolarment
id-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest ta' avvenimenti sportivi kbar ospitati f'pajjiżi bħar-
Russja (l-Olimpijadi tax-Xitwa 2014), il-Brażil (it-Tazza tad-Dinja tal-Irġiel 2014 tal-FIFA,
l-Olimpijadi tas-Sajf 2016) u l-Qatar (it-Tazza tad-Dinja tal-Irġiel 2022 tal-FIFA). Wara l-
ewwel seduta ta' smigħ dwar l-isports u d-drittijiet tal-bniedem, li ffokat fuq is-sitwazzjoni
tal-ħaddiema migranti fil-Qatar fi Frar 2014, fl-2015 saret seduta ta' smigħ konġunta
mal-Kumitat CULT dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem b'rabta ma' avvenimenti sportivi
kbar.
Il-Parlament ilu wkoll attiv ħafna fil-ġlieda kontra x-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni
fl-isport, u f'Marzu 2013 adotta riżoluzzjoni dwar is-suġġett. Din kienet segwita
b'riżoluzzjoni f'Ġunju 2015 dwar ir-rivelazzjonijiet ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla
livelli tal-FIFA u riżoluzzjoni fi 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, u talab
impenn sħiħ favur ir-ratifika tal-Konvenzjoni dwar il-Manipulazzjoni tal-Kompetizzjonijiet
Sportivi maħruġa mill-Kunsill tal-Ewropa. 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 jagħraf ukoll l-importanza tal-isport għat-turiżmu, filwaqt li jfakkar fir-rwol
importanti tal-attivitajiet sportivi li jagħmlu r-reġjuni tal-Ewropa attraenti għat-turisti,
u jenfasizza l-opportunitajiet li jirriżultaw mill-ivvjaġġar tal-atleti u tal-ispettaturi għall-
avvenimenti sportivi, li jattiraw turisti anke lejn iż-żoni l-aktar remoti.
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Fl-emendi tiegħu għall-proposta tal-Kummissjoni dwar il-programm Erasmus+
2021-2027, il-Parlament ippropona li partijiet mill-baġit ta' Erasmus+ jiġu allokati
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li aktar kowċis tal-isports u atleti żgħażagħ ikollhom l-
opportunità li jipparteċipaw fi skemi ta' mobilità. Il-ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill u
l-Kunsill dwar il-programm il-Ġdid Erasmum+ ġie approvat fil-laqgħa tal-Kumitat CULT
tal-11 ta' Jannar 2021. Fl-10 ta' Mejju 2021 il-Kumitat CULT ivvota biex jirrakkomanda
l-approvazzjoni tat-test, li ġie adottat formalment fil-plenarja fit-18 ta' Mejju 2021.
Fit-23 ta' Novembru 2021, il-Parlament adotta riżoluzzjoni bit-titlu "Il-politika tal-UE
dwar l-isport: valutazzjoni u toroq possibbli 'l quddiem". Fir-rapport, il-Membri tal-PE
jirrakkomandaw:
— Mudell sportiv Ewropew allinjat mal-valuri tal-UE ta' solidarjetà, sostenibilità,

inklużività, kompetizzjoni miftuħa u ġustizzja;

— Aktar finanzjament mgħoddi mill-isport tal-ogħla livell lill-isport għad-dilettanti;

— Trasferimenti tal-plejers regolati aħjar;

— Aktar ugwaljanza bejn il-ġeneri u inklużjoni f'termini ta' paga u viżibilità;

— Salvagwardja aħjar tat-tfal mill-abbuż u l-fastidju fl-isport;

— Promozzjoni ta' stil ta' ħajja attiv għaċ-ċittadini tal-UE, inkluż billi jiżdied in-numru
ta' sigħat allokati għall-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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